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Apresentação
O VIII Congresso Acadêmico Unifesp foi organizado a partir do dia 23 de
fevereiro de 2022 e ocorreu entre os dias 27 de junho e 01 de julho.

Após dois anos sob o signo da pandemia por Covid-19, o Brasil enfrenta um
período de incertezas e de fragilidades crescentes, paradoxal frente ao
conhecimento disponível para a promoção do bem-estar. Os desa�os que
emergiram com a crise sanitária determinada pela pandemia em todo o
planeta, revelaram que por meio da ciência e da tecnologia a serviço da
sociedade podemos garantir o desenvolvimento humano e nossa própria
sobrevivência.

Contudo, frente às desigualdades que impõem carências crescentes por saúde,
educação, habitação, saneamento e cultura, entre outras dimensões que
sustentam a vida plena, a organização do VIII Congresso ocorreu durante um
período em que a pauta da defesa da vida e dos interesses coletivos era
inescapável. O desejo pelo exercício da cidadania, como um pressuposto para a
liberdade e para a garantia dos direitos fundamentais de todas as pessoas,
permeou as discussões deste o primeiro momento.

Por isso, o tema da edição 2022 do Congresso Acadêmico da UNIFESP,
escolhido por meio de diálogo com as comissões locais de todos os campi, foi
“Universidade, Conhecimento e Democracia”!

A programação, construída democraticamente com a participação da reitoria,
pró-reitorias e dos campi via comissões locais, contou com 70 propostas de
mesas, palestras e workshops, colocou o conhecimento produzido na
Universidade em todas as áreas, em diálogo com a comunidade universitária e
com a sociedade. Os programas acadêmicos desenvolvidos pelas Pró-Reitorias
de Graduação, Extensão e Cultura, Pós-Graduação e Pesquisa e Assuntos
Estudantis, constituíram grande parte da programação; a política de
observatórios, o programa de monitoria, as diversas modalidades de iniciação
cientí�ca, os trabalhos de conclusão de curso, os projetos de extensão e as
iniciativas de inovação, ao lado dos resultados de projetos desenvolvidos na
pós-graduação, foram apresentados e debatidos, em sessões que congregaram
estudantes, técnicos em educação e professores.

Pela primeira vez, experimentou-se o modelo de Coordenação Colegiada - CC;
sem a �gura de um coordenador do evento, o processo de construção do VIII
Congresso foi partilhado de forma horizontal entre três servidoras. A CC teve o
apoio de uma equipe com três servidoras e dois servidores, diretamente
envolvidos com as rotinas de programação, por três meses; no último mês,
uma quinta servidora foi incorporada ao grupo.

Esta publicação traz os resumos dos trabalhos apresentados nas sessões
cientí�cas; foram 2024 submissões, dos diferentes campi e áreas do
conhecimento, como se demonstrará a seguir.
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VISÃO GERAL
Cronograma

Submissão de resumos de 14 de março à 02 de maio de 2022
s Submissão de vídeo-pôster de 26 de abril à 06 de junho de 2022
Inscrições a partir de 17 de maio de 2022
Congresso Acadêmico de 27 de junho à 01 de julho de 2022
Horário: 9h-21h

Sessões

Foram transmitidas 245 sessões em 11 salas simultâneas na Plataforma do
Congresso Acadêmico Unifesp 2022 e no canal da Unifesp no YouTube.

176 sessões, classi�cadas como:
153 Cientí�cas;
12 de Monitoria;
05 de Pesquisa em Rede;
03 de Observatórios;
02 de Workshop / Outras Atividades;
01 de Pitch Cientí�co (agits);

69 palestras

Atividades culturais

Neste ano de 2022 a Coordenadoria de Cultura conseguiu reunir 41 vídeos,
chamados “pílulas culturais”. Em primeiro lugar, elas mostram um pouco da
enorme importância que a extensão e as atividades culturais têm dentro de
nossa instituição.
Extensão e cultura são, como se sabe, alguns dos “braços” com os quais nossa
universidade alcança a sociedade, levando valores, compartilhando saberes e
trazendo reconhecimento - algo fundamental para assegurar a importância da
universidade pública na sociedade atual. Em segundo lugar, as pílulas reforçam
o caráter não apenas acadêmico, mas também cultural do congresso. A cultura
é a tessitura e também um vetor privilegiado de construção de uma sociedade
mais justa e democrática. 
Na sessão de abertura do congresso Unifesp 2022- “Universidade, Democracia
e conhecimento” foram apresentados dois vídeos:

Davi Kopenawa - xamã, ativista e primeiro doutor honoris causa
concedido pela Unifesp- disponível neste link:
https://drive.google.com/�le/d/14H11r1P0_8cCveosiUQyAwrT1u7p8uWq/view?
usp=sharing
Apresentação do Coral Unifesp, com a música “Roda Viva” disponível
neste link:
https://drive.google.com/�le/d/1Da_m3sateMOlsNMGjWzlutT1l-
qPViSQ/view?usp=sharing

Um cardápio com as pílulas foi incluído na aba “Atividades Culturais”, na
plataforma do congresso: https://congresso2022.unifesp.br/producoes-artitico-
culturais/
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Total de Trabalhos submetidos por Campi

Para esta edição do Congresso foram submetidos
2024 trabalhos, distribuídos entre os campi:

No Congresso, teremos a apresentação de trabalhos nas seguintes
áreas:

Campi Total Trabalhos Sessões

AGITS 15 1

BAIXADA SANTISTA 335 28

DIADEMA 279 23

GUARULHOS/ZL 484 40

MONITORIA 148 12

OBSERVATÓRIOS 23 2

OSASCO 121 10

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 118 10

SÃO PAULO 501 42

Total Geral 2024 168
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Total de Inscritos

A seguir o total de inscritos no congresso acadêmico
por tipo de vínculo. Nota-se que este ano tivemos
22,83% de participação de público externo.

Tipo do Vínculo Inscritos Universo
% de
Participação

Externos 3743 --- ---

DOCENTE 919 1635 56,2

ESTUDANTE DE DOUTORADO 662 1836 36,1

ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO 9312 13222 70,4

ESTUDANTE DE MESTRADO 597 2265 26,4

ESTUDANTE DE MESTRADO
PROFISSIONAL

156 434 35,9

EXTENSÃO / LATO SENSU /
RESIDÊNCIA

728 1814 40,1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO ATIVO 276 1788 15,4

Total Unifesp 12650 22994 55

Total Geral (Unifesp + Externos) 16393 --- ---
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE CURATIVOS CUTÂNEOS DE COLÁGENO
MARINHO IMPRESSOS 3D: ESTUDOS PRELIMINARES

ANA CLAUDIA MUNIZ RENNO - ORIENTADOR(A)

MATHEUS DE ALMEIDA CRUZ - DISCENTE

KAROLYNE DOS SANTOS JORGE SOUSA - DISCENTE

GUSTAVO OLIVA AMARAL - DISCENTE

CINTIA CRISTINA SANTI MARTIGNAGO - DISCENTE

GIOVANNA DO ESPIRITO SANTO - DISCENTE

AMANDA DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: BIOTECNOLOGIA

Introdução: A ferida cutânea é um problema de saúde pública, que quando evolui para quadros crônicos
além de resultar em altos custos para os sistemas de saúde, também são responsáveis por signi�cativa
redução da qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Nesse contexto, torna-se extremamente
necessário a realização de pesquisas que desenvolvam intervenções terapêuticas cada vez mais
inovadoras e que associem efetividade e baixo custo para o tratamento de cicatrização de feridas.
Dentro dessa perspectiva a engenharia de tecido tem assumido um papel de destaque no
desenvolvimento de novos biomateriais e recursos terapêuticos com o intuito de acelerar o processo de
reparo do tecido cutâneo. Desta maneira, os objetivos deste estudo foram: produzir curativos cutâneos
a partir de colágeno marinho de esponja com técnica de impressão 3D e avaliar as características físico-
químicas dos curativos. Assim, esse projeto teve como materiais e método a obtenção do colágeno
marinho da esponja Chondrilla caribensis e manufatura dos curativos por impressão 3D nas proporções
de Alginato:Colágeno de 30:70, 50:50 e 10:90. Os curativos foram impressos em formatos circulares com
diâmetro de 30 mm e altura de 0,9 mm, lio�lizados por 2 horas e esterilizados em radiação UV por 14
horas. Para a realização dos ensaios de avaliação do pH, perda de massa e hidratação, os curativos
foram pesados inicialmente e agrupados em triplicata para cada ensaio e período de avaliação. No
ensaio de pH e perda de massa os curativos foram acondicionados em tubos Falcon contendo 3 mL de
PBS (Phosphate Bu�er Solution) e avaliados após 1, 3, 7, 14 e 21 dias. Para o ensaio de hidratação os
curativos foram acondicionados em tubos Falcon contendo 10 mL de água deionizada e avaliados após
5, 10, 20, 40, 75, 180, 360, 720 e 1440 minutos. Os resultados parciais analisados com o teste de Two way
e post-hoc de Tukey demonstram interações entre as concentrações e o tempo nas três variáveis. Na
análise de pH, houve diferença entre os grupos nos dias 7, 14 e 21 nas concentrações 30:70 x 50:50,
30:70 x 10:90 e 50:50 x 10:90. Na análise de perda de massa, foram analisadas diferenças estatísticas no
dia 1 nas concentrações 30:70 x 50:50 e 50:50 x 10:90, enquanto no dia 3 foram encontradas diferenças
nas concentrações 30:70 x 50:50 e 30:70 x 10:90. Na avaliação de 14 dias diferenças estatísticas foram
observadas nas concentrações 30:70 x 50:50, 30:70 x 10:90 e 50:50 x 10:90, e no dia 21 apenas na
concentração 30:70 x 50:50. Na avaliação do ensaio de hidratação, no período de 5 minutos foi avaliada
diferença em 30:70 x 10:90, enquanto 10, 40, 75, 180 minutos foram observadas diferenças em 30:70 x
50:50, 30:70 x 10:90 e 50:50 x 10:90. Nos períodos de 20, 360 e 720 minutos foram encontradas
diferenças 30:70 x 50:50 e 50:50 x 10:90. Em 1440 minutos foi observada diferença somente na
concentração de 50:50 x 10:90.
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"A NANOCIÊNCIA E SUA HISTÓRIA? UM CAPÍTULO DO LIVRETO DESENVOLVIDO
POR E PARA JOVENS ESTUDANTES

LUCINEIA FERREIRA CERIDORIO - ORIENTADOR(A)

EDVARD LUIZ DA SILVA - ORIENTADOR(A)

LARISSA ARAUJO MELO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução: Em parceria com o grupo articul@ções ?UNIFESP esse estudo foi desenvolvido integrando
estudante e professor da educação básica em torno da proposta ensino de nanociência na educação
básica. A nanociência é uma área vasta que engloba vários conceitos do currículo escolar como química ,
matemática e biologia Apesar de ser uma área recente, reconhecida a menos de um século, tem
pesquisas e avanços tecnológicos colossais e contém diversas inovações tecnológicas. Objetivo: elaborar
um material que possa apresentar aos jovens do ensino médio as pesquisas e desenvolvimento da
nanociência com linguagem mais informal e um conteúdo prático, com intuito de despertar interesse
sobre nanociência e sua história. Metodologia: Inicialmente apropriamos do conhecimentos sobre a
nanociência por meio de artigos e esclarecimentos em reuniões. Em seguida optamos por selecionar e
reorganizar algumas informações a produzir um livreto para trazer os temas aos estudantes do ensino
médio. Então, parte da metodologia deste projeto, consistiu em escrever sobre a história da nanociência,
dos primeiros passos até os dias atuais e com o uso da plataforma de design grá�co ? Canvas criar e
organizar as páginas desse capítulo. Resultados: O capítulo ?A nanociência e sua história?, selecionado
como o primeiro do livreto trouxe pequenos textos sobre o que é nanotecnologia, a palavra
nanotecnologia, o início -a conferência de Feynman, o microscópio de efeito túnel, sobre Eric Drexler, a
manipulação de moléculas, nanotubos de carbono, a descoberta do grafeno e a Nanociência nos dias
atuais. O livreto está sendo revisado e organizado em todo o processo, da capa aos três capítulos. Além
disso, ao decorrer deste projeto entendemos os conceitos da nanociência e como elaborar um livreto
informalmente permitindo visibilidade da nanotecnologia em nossa sociedade e a possibilidade de
disseminar informações de forma mais lúdica. Conclusão: veri�camos que nanociência pode ser
aprendida de uma forma descomplicada para estimular o interesse em Nanociência e contribuir com os
jovens estudantes



Página 13Página 13

#ÉBOATO #ÉVERDADE: UM ESTUDO DO USO DO TWITTER PELA POLÍCIA MILITAR DE
SÃO PAULO NOS PROTESTOS DE JUNHO DE 2013

DA©BORA ALVES MACIEL - ORIENTADOR(A)

VITORIA NASCIMENTO SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

#ÉBoato #ÉVerdade: o uso do Twitter pela Polícia Militar de São Paulo nos protestos de junho de 2013
Bolsista VITORIA NASCIMENTO SILVA Orientadora DÉBORA ALVES MACIEL Escola de Filoso�a, Letras e
Ciências Humanas EFLCH Departamento de Ciências Sociais 1. Objetivos, materiais e metodologia da
pesquisa O projeto investigou o uso institucional do Twitter pela Polícia Militar de São Paulo como uma
das estratégias de policiamento dos protestos de junho de 2013. Por meio do estudo e análise dos
conteúdos dos tweets diários postados pela corporação policial, o objetivo foi analisar o papel que as
mídias sociais exerceram na ação da polícia. Os tweets publicados na conta o�cial da Polícia Militar de
São Paulo foram manualmente coletados e subsequentemente �ltrados de modo a incluir apenas
mensagens relacionadas aos protestos, totalizando amostra de 354 tweets postados em junho de 2013.
Foram coletados, ainda, o número de retweets e curtidas que cada publicação recebeu a �m de
mensurar o envolvimento do público nos tweets. Nesse caso, a amostra totalizou 4.147
compartilhamentos e 195 curtidas. As mensagens foram organizadas em um banco de dados e
codi�cada nas seguintes variáveis: i) informações espaço-temporais dos eventos de protestos (dia,
horário, localidade, trajeto); ii) auto representação do papel da polícia no controle da ordem pública; iii)
construção de narrativas sobre os protestos; iv) tipi�cação de manifestantes e de outros atores (mídia,
políticos, governos, etc.) 1Pesquisa documental também foi realizada para entender o uso do Tweeter
nos protestos no contexto organizacional da Polícia Militar de São Paulo. A coleta de informações visou
identi�car as mudanças estruturais que vinham ocorrendo eram no Centro de Comunicação da Polícia
Militar, antes dos protestos de junho para que o uso das redes sociais fosse incorporado à rotina de
policiamento da ordem pública na cidade de Sã Paulo 2.Resultados Os resultados indicam que na fase de
massi�cação dos protestos em junho de 2013, entre 17 e 24 de junho. (Maciel; Machado 2019) o uso do
Twitter como estratégia de policiamento foi mais intenso, tanto por parte da polícia que mencionava e
publicava mais, quanto por parte das reações dos manifestantes (curtidas e compartilhamento). Isso
mostra que o uso de mídias sociais pela Polícia Militar acompanhou a intensidade das ruas e
representou uma alternativa para lidar com a complexidade do controle do protesto em momentos de
massi�cação . Para avançar na pesquisa, nessa segunda etapa do projeto os trajetos de junho foram
reconstituídos através das informações objetivas contidas nos tweets, permitindo i) visualizar os locais e
horários onde estavam posicionadas as forças de segurança durante as manifestações; 2) identi�car
padrões na divulgação de informações sobre localidades especí�cas. Os resultados foram produzidos e
analisados com base na combinação de técnicas quantitativas e qualitativas: i) no mapeamento
georreferenciado dos locais e das situações de protesto (pací�cas, violentas); ii) no escrutínio da lógica
de alocação de contingentes policiais em regiões da cidade e as formas de intervenção policial ; Realizei
uma análise minuciosa do conteúdo narrativo dos tweets, sobretudo, das expressões positivas e
negativas usadas pela polícia nos tweets para enquadrar de maneira distintiva os tipos de manifestantes
(vândalos, cidadãos, baderneiros etc.). , destacando: i) os rótulos construídos a partir da categorização
interpretativa de traços físicos, vestuários, gestos de manifestantes; ii) as implicações das rotulações
para a alocação e formas de policiamento nas diferentes regiões da cidade na fase de massi�cação dos
protestos. A análise desse conteúdo contemplou as mensagens na forma de textos, bem como
referências a manuais, memes, hashtags e materiais visuais como fotogra�as produzidas e
compartilhados no per�l da polícia. Por �m, descrevi em detalhes como funciona a hierarquia da polícia
e como setores e forças operacionais da Polícia Militar de São Paulo foram mobilizadas durante os
protestos de junho de 2013 nas negociações e produções de narrativas nas redes sociais.
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(A)GRUPA: POTÊNCIA DAS MULHERIDADES NAS ATIVIDADES DA EXTENSÃO
MULHERES, ARTE E CUIDADO

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - COORDENADOR(A)

JULIANA TEIXEIRA GOMES - DISCENTE

ADRIANA RODRIGUES DOMINGUES - COLABORADOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - DISCENTE

LUíSA SEGALLA DE CARVALHO - DISCENTE

GABRIELA CORREA RAMOS - DISCENTE

RAQUEL BAPTISTA SPAZIANI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

A regulação de gênero, para que pessoas plurais correspondam às expectativas binárias da feminilidade
ideal e da masculinidade hegemônica, ocorre por uma série de investimentos sociais in�ndáveis,
(re)produzidos por grupos, instituições, artefatos culturais e midiáticos. Todo esse processo está inserido
no âmbito da cultura e, nesse sentido, no que diz respeito às mulheridades, características consideradas
?essências femininas?, como a domesticidade, a preocupação excessiva com a aparência e a
maternidade, não dizem respeito a um suposto ?destino biológico?, mas sim às pedagogias de gênero
que ensinam, desde cedo e de diversos modos, que ser uma mulher valorizada socialmente é estar em
acordo com tais normas. Deste modo, as experiências das mulheres em uma sociedade organizada para
subalternizá-las pode gerar sofrimentos. Tendo estas questões em vista, o projeto de extensão
Mulheres, Arte e Cuidado foi elaborado com o objetivo de promover espaços de re�exão, partilha e
acolhimento para as mulheres da Baixada Santista, utilizando as produções de conhecimento feministas
e a arte para possibilitar o cuidado e a criação de estratégias de enfrentamento a essas injustiças sociais.
Para isso, realizamos rodas de conversa quinzenais, por meio do Google Meet, com mulheres de
diferentes idades e histórias de vida. Os encontros se iniciam com obras feministas como disparadores
da re�exão, como textos literários, acadêmicos ou produções artísticas que tenham como questão
central as diferentes formas de experienciar as feminilidades na contemporaneidade. Em seguida, as
participantes são convidadas a narrarem as suas experiências pessoais, di�culdades e resistências em
torno da temática. As extensionistas são responsáveis por apresentarem as questões problematizadoras
de cada encontro, mediarem as discussões e fazerem o registro para a relatoria das rodas de conversa.
A avaliação da extensão é processual e, em um primeiro momento, as integrantes do grupo
demonstraram o compreender como um espaço importante para o acolhimento e a potência das
mulheridades. Percebemos com esses encontros a arte como forma de reivindicação e partilha. Do
mesmo modo, acreditamos que a proposta de rodas de conversa ofereça relações horizontais e a livre
circulação da palavra entre mulheres como estratégia de cuidado mútuo, possibilitando a troca de
vivências, sentimentos e histórias em comum entre as integrantes, assim como proporcionando a
construção coletiva de alternativas para as situações de desigualdades de gênero.
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(IN)SEGURANÇA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS DE ESCOLARES EM UMA ESCOLA DA
CIDADE DE SANTOS, NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR SARS-COV-2

MARIA ANGELICA TAVARES DE MEDEIROS - ORIENTADOR(A)

CASSIANE DE JESUS SANTOS - DISCENTE

SOFIA BONNA BOSCHETTI BARBOSA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a mais antiga política de alimentação
e nutrição no Brasil e se institui como ferramenta para assegurar a alimentação adequada e contribuir
com a promoção da segurança alimentar de escolares matriculados no ensino básico público, durante os
200 dias letivos anuais. Com a suspensão das aulas presenciais em 2020, decorrente da pandemia de
Covid-19, a partir de legislação federal, autorizou-se a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos
utilizando a verba destinada ao PNAE. Coube às Entidades Executoras Estaduais e Municipais,
escolherem a maneira com que o atendimento ocorreria. Objetivo: Traçar o per�l demográ�co e
socioeconômico das famílias dos escolares, caracterizar e avaliar a (in)segurança alimentar e seus fatores
associados, em uma Unidade Municipal de Educação da Região Central do município de Santos-SP.
Métodos: Estudo transversal, de caráter quantitativo, desenvolvido no período de março a abril de 2021,
com amostra por conveniência. Utilizou-se um instrumento estruturado, aplicado presencialmente na
escola, aos pais ou responsáveis dos escolares do Jardim, Pré e 1º ano, pela bolsista de Iniciação
Cientí�ca deste projeto, apoiada por estagiárias de Nutrição Social do Curso de Nutrição da Unifesp
Baixada Santista. O instrumento incluiu questões demográ�cas, socioeconômicas e alimentares. A
(in)segurança alimentar das famílias foi medida com o auxílio da escala psicométrica Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar (EBIA), em sua versão curta de oito perguntas referentes à percepção da
(in)segurança alimentar nos três meses anteriores à sua aplicação. Resultados: Foram entrevistados 78
pais/responsáveis pelos escolares, com idade média de 39 anos (desvio-padrão - DP 9,93). Entre os
chefes de domicílios, 56,4% eram homens e 43,6% mulheres. Uma parcela expressiva dos entrevistados
era casada, 41% possuíam ensino médio completo, exercendo trabalho remunerado (87%), com renda
familiar de 1 a 3 salários mínimos (42,9%). A média do número de crianças por residência foi de 1,72 (DP
0,952). Além disso, 33,3% eram bene�ciários do Programa Auxilio Brasil e 39,7% das famílias alguma vez
receberam o benefício do Auxílio Emergencial durante a pandemia. As proporções de insegurança
alimentar (IA) leve e moderada foram de 33,3% e 16,7%, respectivamente; 50% das famílias
encontravam-se em segurança alimentar. Embora se tratassem de famílias de escolares em situação de
vulnerabilidade, não se observou IA grave. Conclusão: Ainda que metade da população estudada
estivesse em segurança alimentar, chama a atenção a alta frequência de IA moderada veri�cada, que
�cou acima da média nacional, segundo dados do Inquérito Nacional da Rede Pesquisa em Soberania e
Segurança Alimentar, de 2021. Igualmente, a frequência de IA leve se aproximou dos resultados do
mesmo inquérito. Os achados deste estudo sinalizam a necessidade de fortalecimento de ações públicas
de combate à fome, em especial para famílias de escolares do Jardim, Pré e 1º ano desta escola.
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(IN)SEGURANÇA ALIMENTAR, PANDEMIA DE COVID-19 E ALIMENTAÇAO ESCOLAR:
O QUE NOS DIZEM OS INTERNAUTAS DO FACEBOOK?

MARIA FERNANDA PETROLI FRUTUOSO - ORIENTADOR(A)

JULIANA LIMA OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

RESUMO Introdução: As medidas de isolamento social em decorrência da pandemia COVID-19 no Brasil
agravaram as desigualdades sociais, com impacto direto na segurança alimentar e nutricional das
famílias mais vulnerabilizadas. Um grupo importante neste cenário são os estudantes de escolas
públicas que, com a suspensão das atividades presenciais e sem acesso à merenda escolar ofertada pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), enfrentaram situações de violação do direito humano
à alimentação adequada (DHAA). Objetivo: Descrever e analisar as informações veiculadas em rede
social sobre a alimentação escolar no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil. Materiais e
métodos: Foi realizada pesquisa qualitativa analisando o conteúdo sobre alimentação escolar, na página
da prefeitura de uma cidade do litoral sul de São Paulo, na rede social Facebook. Foram estudados
quatro períodos: de março a maio de 2020, momento inicial da pandemia e da suspensão das aulas
presenciais nas escolas; de agosto a novembro de 2020, fase posterior à publicação de diretrizes da
resolução 2/2020 que orientou a reorganização do PNAE nos municípios no contexto da pandemia; de
março a maio de 2021, para entender a condução e organização do PNAE após um ano de pandemia; de
agosto a novembro de 2021, momento em que já haveria o retorno de atividades presenciais.
Resultados: Observou-se que as publicações foram predominantes no início da pandemia e após a
resolução do PNAE, possivelmente pelo processo de reorganização do Programa e diante da incerteza da
alimentação, especialmente em situações de vulnerabilidade. As mulheres foram as que mais se
posicionaram sobre a questão nos comentários das postagens. As publicações da Página indicaram a
distribuição dos kits de alimentos, usando palavras em caráter assistencialista, como por exemplo
#Cestabásicasolidaria, distanciando-se da alimentação escolar como um direito. Alguns recortes sociais
para a entregas dos kits foram estabelecidos pelo município, como por exemplo a distribuição inicial
apenas para pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família, proposta questionada pelos internautas
na medida em que o PNAE é um programa universal e que todos os alunos da rede de ensino público
têm o direito de receber. Outra questão reivindicada foi o prazo de entrega e periodicidade dos kits, a
exemplo de casos de famílias que receberam somente dois kits entre o início da pandemia e o ano de
2021, não correspondendo às necessidades dos estudantes. Conclusão: A gestão local do município,
frente a resolução do PNAE na pandemia, estabeleceu critérios administrativos que, segundo os
internautas, não foram devidamente justi�cados na comunicação via rede social estudada e trouxeram
dúvidas diante da universalidade do Programa, que coloca a alimentação como um direito a todos. Os
comentários dos internautas apontaram a insatisfação da população com os critérios estabelecidos, o
�uxo de comunicação e a distribuição dos kits, bem como os prazos de entrega dos alimentos.
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(RE)DESCOBRINDO O CORAÇÃO DAS CÍCLADES

GILBERTO DA SILVA FRANCISCO - ORIENTADOR(A)

HELOISA MATTOS VIDAL E SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Introdução. Situada no arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, Delos é uma ilha pequena, com cerca de
5 km de norte a sul e menos de 1.300 metros de largura. Apesar das dimensões reduzidas, a ilha
adquiriu grande importância na Antiguidade devido, principalmente, à atividade religiosa praticada no
local. Considerada por Calímaco como ?a mais sagrada das ilhas que �cam sobre o mar? (Hino IV, 2-3),
Delos é o local mítico do nascimento dos deuses Apolo e Ártemis, �lhos de Zeus e Leto. Embora haja
vestígios de cultos datados entre 1400 e 1200 a.C., foi a fundação do santuário de Apolo, no século VI
a.C., que intensi�cou o caráter sagrado de Delos e contribuiu para que a ilha se tornasse um centro
religioso no mundo grego. Excetuando os locais de culto datados do período Micênico, os santuários
mais antigos em Delos são justamente das divindades da Tríade Apolínea ? Leto, Ártemis e Apolo ? e de
Hera, que desempenha um papel principal na história do nascimento dos gêmeos sagrados. A partir do
século I a.C., Delos entrou em declínio e permaneceu praticamente abandonada, tendo sido dominada
por bizantinos, venezianos e otomanos ao longo do tempo. Assim, a identi�cação de alguns santuários e
monumentos delianos foi sendo esquecida gradativamente, de modo que os viajantes que visitaram a
ilha, entre os séculos XVII e XIX, não sabiam interpretar as ruínas que encontravam no local. Uma das
ruínas que se tornaram um mistério para os viajantes é justamente do santuário de Hera, cujo processo
de interpretação na era modera é o tema desta pesquisa. Objetivo. Identi�car, a partir dos diários dos
viajantes que visitaram Delos e dos relatórios de escavação na área onde se localiza o Heraion, como
esse santuário foi interpretado e estudado desde o século XVII até o início do século XX. Esse processo
será analisado como um estudo de caso para o desenvolvimento da própria arqueologia clássica como
disciplina. Materiais e Método. O amplo recorte cronológico desta pesquisa é um posto de observação
estratégico para a análise da história da disciplina arqueológica. De acordo com Schnapp (1996, p. 36), a
história da arqueologia é como um mar cujas ondas lançam conchas na praia e essas mesmas conchas
são levadas por outras ondas. Nesse sentido, a trajetória de pesquisas sobre o Heraion dentro do
recorte temporal desta pesquisa foi dividida em três fases: 1) viajantes em Delos; 2) Expedição Cientí�ca
de Morea e escavações não-sistemáticas; 3) a primeira escavação sistemática empreendida pela Escola
francesa de Atenas. As fontes são textuais e compreendem diários de viagem digitalizados, relatórios de
escavação e publicações cientí�cas. Resultados. Até o momento, os diários de viagem foram analisados e
comparados entre si. A comparação indicou muitas semelhanças entre eles e a existência de uma
tradição interpretativa muito baseada na literatura clássica e na Epigra�a. Serão apresentadas as
análises referentes aos diários dos três primeiros viajantes que visitaram Delos.
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100 ANOS DE DARCY RIBEIRO: PRINCÍPIOS REITORES DA UNIVERSIDADE
NECESSÁRIA

PEDRO FIORI ARANTES - ORIENTADOR(A)

WASHINGTON DOUGLAS NUNES LIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Em 2022, Darcy Ribeiro, ex-ministro da Educação, etnólogo de grande referência nos
estudos de Identidades Culturais e sobre educação pública na América Latina, completa 100 anos do seu
nascimento, na cidade de Montes Claros em Minas Gerais. Formado em Antropologia pela Escola de
Filoso�a e Política de São Paulo (FESPSP), notabilizou-se pelos estudos sobre os povos originários das
Américas. Ex-ministro da Educação, foi responsável pela fundação da Universidade de Brasília (UnB) ao
lado de Anísio Teixeira. Desde 2021, o Centro de Estudos SoU Ciência promove um grupo de leitura
sobre Darcy Ribeiro. Objetivo: Revisitar a obra ?A Universidade Necessária? de Darcy Ribeiro e os 55
princípios reitores da universidade necessária e analisar em que medida o sistema universitário
implementado nas últimas décadas no país avançou nas propostas do ex-ministro da Educação.
Materiais e Método: Leitura e discussão da obra: A Universidade Necessária, livro de Darcy publicado em
1969, que re�ete os desa�os da construção da autonomia estrutural universitária em plena ditadura
militar, baseado principalmente nas propostas para a Universidade de Brasília (UnB). O grupo
constituído por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, vinculados a várias universidades
públicas brasileiras, se reuniu numa agenda mensal entre o �nal de 2021 e o começo de 2022, buscando
re�etir coletivamente sobre os desa�os da implementação das propostas apresentadas na obra de
Darcy Ribeiro no contexto da expansão universitária das últimas décadas. Entre os temas estão: a
responsabilidade da universidade; diretrizes da reforma estrutural; a carreira do magistério; a
universidade e o estudante; a universidade criadora; a universidade docente; a universidade difusora e
universidade e a nação. Resultados: Atualização dos 55 princípios reitores propostos por Darcy,
analisando o contexto das universidades públicas brasileiras do século XXI e o atual pensamento político
e acadêmico brasileiro, rendendo uma série de discussões e apontamentos comprometidos com as
transformações da sociedade brasileira.
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14089 - PROJETO DE EXTENSÃO CODELAB-UNIFESP - IBEAC: DESENVOLVIMENTO DE
UMA PLATAFORMA DE COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM VOLTADA À

SAÚDE

DENISE STRINGHINI - COORDENADOR(A)

DANIEL AMORIM VILELA DE SALIS - DISCENTE

DANILO SOUZA ALEXANDRE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE,

SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

O projeto de extensão aqui descrito trata-se de uma cooperação com a organização social IBEAC -
Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho, com sede em São Paulo e atuação em
nível nacional. Os alunos desenvolvem uma plataforma de software que permitirá uma melhor
comunicação entre gestantes, voluntários e familiares no contexto do projeto CEPI - Centro de Excelência
em Primeira Infância do IBEAC. Com isso, busca-se um maior engajamento dos estudantes na solução
criativa de problemas reais, além de um certo grau de autonomia e maturidade. O objetivo principal do
projeto é desenvolver uma plataforma de comunicação e interação social para dar suporte à criação de
comunidades virtuais de aprendizagem (CVA) na área da saúde. A comunidade virtual de aprendizagem
é um espaço de cooperação para instrumentalizar seus membros com conteúdo de interesse comum e
que possibilite a ampliação da capacidade cognitiva individual por meio da inteligência coletiva. A CVA é
um instrumento com dupla função: facilitar as trocas de informações entre os membros da rede e
promover a aprendizagem. O primeiro objetivo especí�co é criar uma CVA que inclua a instituição
parceira (IBEAC) e gestantes e puérperas das comunidades da região de Parelheiros em São Paulo. A
ideia, formatada a partir de várias reuniões por vídeo com representantes da organização social, é
desenvolver um aplicativo de fórum de discussão para criar uma ponte entre especialistas em primeira
infância e as mães e puérperas. Entre os tópicos do aplicativo estão os cuidados com as mães, o parto e
os bebês, além de trocas solidárias e indicação de cultura e lazer. O segundo objetivo especí�co é
realizar adaptações na plataforma de CVA, que já possui uma primeira versão em testes, para que possa
ser altamente con�gurável e utilizável em outros contextos. Finalmente, o terceiro objetivo especí�co é
implementar funcionalidades para fomentar o engajamento da comunidade no uso da plataforma,
conforme requisitos levantados em reuniões com a instituição parceira (exemplos: noti�cações, uso de
avatares, postagens com imagens). Os estudantes são incentivados a utilizar metodologias ágeis para o
desenvolvimento de software. Estas estratégias consistem num constante acompanhamento e
realização de vários pequenos ajustes durante o desenvolvimento de software. Além disso, o projeto
tem contado sistematicamente com a participação de estudantes que já realizam estágios na área e que
trazem suas experiências de desenvolvimento de software do ?mundo externo? para dentro da
Universidade, proporcionando uma troca de experiências e maior aprendizado aos participantes. O
projeto é estruturado em equipes e as tarefas de desenvolvimento são gerenciadas a partir da
plataforma GitHub, que possui o próprio ?board? de tarefas, possibilita controle de versões e centraliza
todo o trabalho de desenvolvimento. Cada nova versão da plataforma é apresentada à instituição
parceira que devolve o feedback utilizado para aperfeiçoamentos. No momento o projeto se prepara
para mais uma interação com a comunidade de usuários e espera muito em breve ter uma versão em
produção para avaliação (uso mais intenso na comunidade).
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15111 - MULHERES NAS EXATAS

LILIAN BERTON - COORDENADOR(A)

ERIN CRESPO CORDEIRO RIBEIRO - DISCENTE

EMILY EMIKO SOARES SATO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

O projeto Mulheres nas Exatas, desenvolvido no Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) - campus da
UNIFESP em São José dos Campos tem como objetivo incentivar a equidade de gênero e a participação
de mulheres na área de STEM (do inglês Science, Technology, Engineering and Mathematics),
promovendo a colaboração entre docentes, pro�ssionais da área e estudantes. Esse projeto envolve
ações de conscientização, difusão de conhecimento e tecnologia para alunos de universidades e escolas
públicas da cidade de São José dos Campos. Destaca-se também que o projeto está alinhado com dois
objetivos de desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU, a saber, Objetivo 04 - Educação de
qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos; Objetivo 05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Em 2021 o projeto contou com a colaboração de dois
membros externos e seis alunos do ICT. As principais atividades desenvolvidas no projeto foram sete
minicursos online para alunos de escolas públicas do município que contou com cerca de 50
participantes. Os minicursos abordaram os seguintes temas Arduino, Scratch, Python básico e
intermediário, Produção Audiovisual, Inglês e Clube de leitura. E um minicurso de Robótica presencial. A
ideia dos minicursos é expor para crianças e adolescentes, independente do gênero, como
conhecimentos na computação podem ser interessantes e acessíveis e, com isso, incentivar no futuro o
aumento de mais mulheres nos cursos e carreiras de exatas. Também mantemos uma página do Projeto
no Facebook e Instagram para a divulgação de mulheres que contribuíram para a ciência, mostrando
assim modelos femininos nas áreas de exatas para o público em geral. E realizamos uma palestra online
no ICT/Unifesp no dia internacional da mulher intitulada "Mulheres no mercado de trabalho: carreiras e
desa�os", do qual participaram Alayde Bayma (Engenheira industrial com 30 anos em certi�cação de
aeronaves), Adriana Valério (Diretora de TI da Dow para América Latina), Cecilia Marshall (Diretora de
Marketing de In�uência para a America Latina na SAP; Criadora e líder do projeto #SerMulherEmTech) e
Ariana Cursino (organizadora e voluntária na Pyladies / SJC). Com a elaboração desse projeto almejamos
inspirar mais jovens a seguirem carreiras de STEM.
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50 ANOS DA PAULISTINHA: INVESTIGANDO A PRÓPRIA HISTÓRIA

DILMA ANTUNES SILVA - COORDENADOR(A)

ANA PAULA SANTIAGO DO NASCIMENTO - COLABORADOR(A)

NADIA MASSAGARDI CAETANO DA SILVA - COLABORADOR(A)

BRUNA BREDA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Este trabalho apresenta uma pesquisa em andamento que está sendo desenvolvida por docentes do
Núcleo de Educação Infantil - Escola Paulistinha de Educação intitulada ?50 anos de Paulistinha:
lembranças e narrativas? que busca colaborar com a construção da memória institucional. Objetivo: A
pesquisa pretende analisar os processos de construção da memória da escola a partir de fontes
documentais e do relato oral de pessoas que fazem parte de sua história. Materiais e Métodos: Para
tanto, foram coletados documentos que compõem o acervo da unidade, dissertações e demais
produções a respeito da história da Paulistinha, como os livros publicados por uma de suas fundadoras,
a profº Marianna Augusto; foram também realizadas entrevistas semi-estruturadas com sujeitos
importantes da história recente da Paulistinha para que pudéssemos construir um mosaico das
narrativas acerca de nossa história. Resultados e Conclusões: A pesquisa está em fase de análise dos
dados, especialmente dos registros orais coletados que se mostraram, em análise preliminar, como
representações de uma história que é ao mesmo tempo individual e coletiva. As entrevistas serão ainda
analisadas coletivamente por meio da Análise de Conteúdo, conforme Bardin. O que podemos perceber
no conjunto dos dados já coletados é que em sua criação a Paulistinha, inicialmente chamada de
Comunidade Infantil, pretendia ser uma referência para os cuidados e educação de crianças pequenas
dentro de um contexto de luta por direitos de mulheres mães trabalhadoras e que, muitas vezes, a sua
história e a história daquelas que a constroem cotidianamente se entrecruzam.
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?ANÁLISE DO CURRÍCULO DE LIBRAS DA CIDADE DE SÃO PAULO, A TEORIA
ALCANÇA A PRÁTICA??

CLAUDIA REGINA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

MARIANGELA ALVES DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: COVID-19

RESUMO: Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar de que maneira o Currículo da cidade de
São Paulo para Libras tem impactado o trabalho dos instrutores surdos que trabalham nas escolas
bilingues e ou Escolas Polo do município. Para realizar este trabalho a metodologia será de caráter
qualitativo tendo como base a Pesquisa crítica de colaboração ? PCCol. Como hipótese acredita-se que
ainda não seja de acesso tanto o conteúdo quanto a prática à todos os instrutores, no entanto pretende
-se acompanhar o trabalho destes pro�ssionais e também uma pesquisa bibliográ�ca para analise
dessas questões, orientando-se pelo documento produzido pela prefeitura.
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?DE DENTRO DO CATETE?:OS GOVERNOS JK E JANGO E AS ATUAÇÕES POLÍTICAS
SOB O OLHAR DO ÚLTIMA HORA (1955

MURILO LEAL PEREIRA NETO - ORIENTADOR(A)

BRUNO LUIZ INOCÊNCIO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

INTRODUÇÃO: O presente trabalho analisa o jornal carioca Ultima Hora, criado pelo jornalista Samuel
Wainer em 1951, importante veículo de comunicação da grande imprensa e de grande apelo às classes
mais populares, atuante no cenário político brasileiro, com o foco em alguns recentes momentos
importantes da história contemporânea do Brasil, dentro do período conhecido como Terceira República
ou Período Democrático, compreendido entre os anos de 1945 e 1964. O recorte da pesquisa se dá entre
os anos de 1955 e 1964, com um foco especí�co para os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek
(1956-1960) e João Goulart (1961-1964). OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo analisar a atuação e o
posicionamento do jornal durante os momentos de crise democrática nos governos de Juscelino
Kubitschek, nesse caso, a tentativa de grupos opositores e setores reacionários ao presidente de que ele
não assumisse o seu cargo; e no caso do presidente Jango, a crise se refere aos momentos anteriores ao
golpe-civil militar de 1964, onde o cenário político brasileiro já se mostrava instável e confuso. Em
conjunto com esse objetivo principal, temos outros objetivos, analisarmos a forma como o jornal
apresentou o projeto político-ideológico do Trabalhismo em suas páginas após a morte do presidente
Getúlio Vargas em 1954, sendo esse o grande incentivador da criação do periódico. Em virtude desse
ponto, entendemos que o Ultima Hora possa ter desempenhado funções políticas, muito além daquelas
que se acredita que um jornal possui, mas sim, assumindo aqui a função de um braço partidário do PTB
? Partido Trabalhista Brasileiro, legenda sobre a qual Vargas foi eleito e era seu maior representante, e
que após sua morte foi responsável por manter o seu legado político, tendo como Jango um de seus
grandes herdeiros e discípulos. MATERIAIS E MÉTODO: A metodologia utilizada em nosso trabalho se
realiza de duas maneiras, sendo a primeira uma revisão crítica da bibliogra�a sobre o tema; e a segunda
uma análise documental de fontes históricas, sendo essas edições do Ultima Hora. O balanço
bibliográ�co consiste na leitura de autores que abordam os conceitos debatidos na pesquisa, como
Populismo e Trabalhismo, além de subáreas que a pesquisa aborda, como história da imprensa no
Brasil, onde podemos acrescentar também uma leitura de obras que já analisaram o periódico
estudado. O material analisado para a pesquisa são fontes históricas documentais, que em nosso caso
são edições do jornal Ultima Hora, sendo essas da sede carioca do jornal, disponíveis no acervo do
Arquivo Público do Estado de São Paulo. Estamos em um processo de seleção de quais edições serão
analisadas, dentro do recorte histórico e dos objetivos estabelecidos, assim como quais seções do jornal
serão analisadas, pois compreendemos que o foco deve ser em reportagens que abrangiam o cenário
político do país.
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?DEBRUÇAR-SE SOBRE A FRATUMAGLIA?: A ESCRITA DA DISSOLUÇÃO EM ELENA
FERRANTE

NATÁLIA TAVARES DE CASTRO - DISCENTE

ALESSANDRO CARVALHO SALES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Quando Elena Ferrante (2017) de�ne a dor originária de suas personagens, recorre ao seu léxico familiar
para dizer de um mal-estar desestruturador: é a frantumaglia. A frantumaglia vem do italiano
frantumare, um vocábulo para indicar um rompimento em fragmentos. Em Ferrante, é uma palavra da
ordem de uma instabilidade subjetiva, fala acerca de impressões contraditórias que dilaceram e legam o
?eu? à dissolução. Esta comunicação é a rami�cação de um dos capítulos de uma pesquisa de Iniciação
Cientí�ca em andamento que pretende investigar o conceito de frantumaglia, a dissolução e a criação no
romance Dias de Abandono (Ferrante, 2016), horizontalmente, valorizando noções de Deleuze e
Guattari. Aqui, focaremos particularmente na de�nição de frantumaglia e nas conexões possíveis a partir
do seu ?catálogo de imagens?, em especial o vórtice e a vertigem. Levaremos em conta a crítica e as
investigações em desenvolvimento acerca das obras de Ferrante, a �m de compreender de forma
introdutória como a frantumaglia se realiza e que caminhos aponta, visando expor a relevância da
autora e de sua poética.
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?DESMITIFICANDO O MUNDO NANO? - UM CAPÍTULO DO LIVRETO DESENVOLVIDO
POR E PARA JOVENS ESTUDANTES

LUCINEIA FERREIRA CERIDORIO - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS - DISCENTE

RITA DE CASSIA BORDONI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Essa iniciação cientí�ca é uma parceria entre a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo)
e escolas do Ensino Médio por meio do programa Articula Escolas. O estudo está inserido no tema Nano
e Educação Básica que, a partir da troca de experiências entre pesquisadora, professor do Ensino Médio
e estudantes, investiga possibilidades de abordagens sobre esse tema para jovens estudantes. A
nanotecnologia é uma ciência trabalhada em nano escala e está em crescimento em varias áreas, com
desenvolvimento de muitos produtos e processos. Deste modo há uma necessidade de apoiar as
habilidades dos jovens estudantes, nesse campo, em questões relacionadas à nanotecnologia nos
contextos pessoal e social. Objetivo: Propiciar a pertinência e o debate do tema entre os estudantes do
ensino médio por meio de um livreto que trata produtos e processos nessa área. Metodologia: A
primeira parte do desenvolvimento foi realizada com base em pesquisas e em leituras de teses e artigos.
Na sequência, foram selecionadas as informações possíveis de forma dinâmica e lúdica, trazendo
conhecimentos variados sobre a nanotecnologia. Logo após o desenvolvimento, o capitulo e a
construção do livreto foi revisado por todos do projeto, estudantes e professores. Resultados: O capítulo
?Desmiti�cando o mundo nano?, composto de sete páginas, traz informações curtas sobre a indústria
cosmética, têxtil, alimentícia, eletrônica e meio ambiente a respeito da nano. Também caracterizamos
como resultado a aprendizagem sobre o tema, as etapas e desenvolvimento da escrita de um livro, o
trabalho em equipe e o contato com o mundo acadêmico. Por �m, os orientadores e colaboradores
avaliaram a cartilha, de modo que os conhecimentos trazidos fossem claros e interessantes para serem
apresentados a outros estudantes. Conclusão: Há diversas informações sobre nanotecnologia que
podem ser tratadas com uma linguagem lúdica, podendo ser apresentadas aos estudantes para
despertar a atenção e interesse quanto aos assuntos tecnológicos e cientí�cos. Referências: Marcovich,
Anne; Shinn, Terry. Forma, epistemologia e imagem nas nanociências. São Paulo: Scientile Zudia, 2009.
SILVA, Edson. Nanociencia, a próxima grande ideia? Revista USP São Paulo, 2007 ? 2008.
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?E AGORA JOSÉ?? A REPRESSÃO MILITAR SOB A ÓTICA DA PORNOCHANCHADA.

MARILZA ELIAS CABRAL JACOB - ORIENTADOR(A)

TAMIRIS RUSLLA CABRAL JACOB - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

INTRODUÇÃO- Este trabalho se presta a analisar o �lme ?E agora José? (A Tortura do Sexo)?, �lme
expoente da pornochanchada, pioneiro em tecer uma crítica direta e frontal contra a repressão e a
tortura no regime da ditadura militar no Brasil. Primeiramente, há uma exposição sobre a
pornochanchada, esse gênero cinematográ�co que nasceu com a ditadura e que nela �oresceu, e sua
inserção no cenário nacional das décadas de 1970 e 1980. As pornochanchadas, apesar de trazer críticas
subliminares em seu corpo, eram muitas vezes bem vistas pelo regime militar, que se empenhava em
construir uma imagem de um país livre e alegre, chegando até mesmo a �nanciar muitas delas por meio
da Embra�lme. Em um segundo momento, tece-se uma re�exão sobre ?E Agora José??, pensando-o no
universo da pornochanchada, levando ainda em consideração que o �lme foi lançado em 1980, no início
da derrocada do gênero. Nesse paradoxo, em que temos de um lado a censura, e de outro, a imagem
montada de um país democrático vendida para o exterior, surge ?E Agora José??. Este ensaio tem como
objetivo entender o contexto no âmbito civil e político brasileiro que serviram como inspiração para esta
obra cinematográ�ca, e também trazer à luz a relação entre a censura acometida na época para vários
�lmes com menores questões políticas-sociais em seus enredos. OBJETIVOS- Mas a pergunta principal
que se busca responder é como um �lme que demonstra tão abertamente a tortura como ?E agora
José?? passou pela censura sem cortes. MATERIAIS E MÉTODOS- O recorte temporal deste ensaio
engloba desde a década de 1970, em que a pornochanchada alcançou seu auge, acompanhando a
vigência e revogação do AI-5, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando a censura é
�nalmente proibida. RESULTADOS E CONCLUSÃO- A partir da análise do �lme ?E agora José? e das fontes
documentais sobre o tema, será possível inferir se a pornochanchada desacortina, mesmo que
sutilmente, os abusos empregados pela ditadura aos civis.
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?EU TOMO ESSA BEBIDA? - ETNOGRAFIA EM UMA COLETIVIDADE DO SANTO DAIME

MARIA CRISTINA POMPA - ORIENTADOR(A)

FERNANDO FEITAL BORDIÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

Quando fui afetado pelo Daime - os afetos de que fala Favret-Saada - fazia um ano que cursava Ciências
Sociais na Universidade Federal de São Paulo. Então para além dos recursos acadêmicos - que
instrumentam a realização das observações desta Iniciação Cientí�ca apoiada pelo CNPQ, em
andamento desde abril/2018 - há também uma jornada mística em curso dada minha relação com o
Daime. Tais afetos animam a descrição a seguir: um diálogo sobre o uso do Daime e os sentidos que este
uso recebe na atualidade, em ambiente urbano. O uso de substâncias psicoativas acompanha as
transformações de grupos humanos ao longo de milênios no tecido espaço/tempo: desde as savanas e
nas estepes até o ártico e na �oresta úmida tropical, estima-se 15 mil anos de relações inter-reinos - aqui
restrinjo à apenas animalia, fungi e plantae - que são bon à penser um tipo de ecopolítica multiespécies.
Relações que também estão presentes no uso da bebida originária da �oresta Amazônica que, a partir
dos anos 30 do século XX extrapola as práticas indígenas e começa a ocorrer também entre outras
coletividades, e tem, nos anos 90 do mesmo século um novo movimento de expansão, desta vez para
áreas urbanas adensadas do Brasil seguido do fenômeno de internacionalização de seu uso. Esta
expansão borra as fronteiras entre o mundo ameríndio e o mundo que irmão europeu de�ne por
civilizado, com isto, novos signi�cados são incorporados: religiosidade, manifestações artísticas, e mais
recentemente do autoconhecimento, neoxamanismo, terapêutico e recreativo. Os resultados desse
encontro, o caráter ritual e o efeito psicoativo da bebida despertam estranhamento de natureza
etnocêntrica aos ?de fora?, sendo passível de estudo na esfera das Ciências Sociais. Então, para além de
fora da varanda, pretendo um tipo de alteridade radical do pensamento de povos não ocidentais que
permita atribuir às referidas plantas amazônicas a qualidade de espécies companheiras na produção de
uma etnogra�a para além da humanidade - como proposto por Ingold - e, desta forma tendo a
observação participante como principal metodologia, compreender o uso do Santo Daime no meio
urbano e os sentidos que este uso adquire na contemporaneidade. Este é o caminho a ser percorrido ao
longo desse projeto.
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?EXPRESSÃO, PURIFICAÇÃO DE BAUHINIA BAUHINIOIDES INIBIDOR DE CRUZIPAÍNA
E EFEITO NA VIABILIDADE DE CÉLULAS TUMORAIS DE MAMA?

MARIA LUIZA VILELA OLIVA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 16 - Bioquímica/BioMol Data: 27/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

?EXPRESSÃO, PURIFICAÇÃO DE BAUHINIA BAUHINIOIDES INIBIDOR DE CRUZIPAÍNA E EFEITO NA
VIABILIDADE DE CÉLULAS TUMORAIS DE MAMA? Márcia Bonini Galo; Kathleen Chwen Ming Lie; Mariana
Cristina Cabral Silva; Maria Luiza Vilela Oliva Aluna de Iniciação Cientí�ca: MÁRCIA BONINI GALO E-mail:
bonini.marcia@unifesp.br Orientadora: PROFA. DRA. MARIA LUIZA VILELA OLIVA E-mail:
mlvoliva@unifesp.br Coorientadora: KATHLEEN CHWEN MING LIE E-mail: kalimryn@gmail.com
Coorientadora: PROFA. DRA. MARIANA CRISTINA CABRAL SILVA E-mail:
mariana.cabral@portalamericas.com.br Universidade Federal de São Paulo ? UNIFESP Departamento de
Bioquímica Rua Três de Maio, 100 - Vila Clementino, São Paulo- SP, CEP 04044020 Introdução Proteases
são enzimas com atividade proteolítica, atuam na hidrólise de ligações peptídicas, desempenham
funções biológicas determinantes para a manutenção da vida. No câncer de mama, o desequilíbrio
dessas enzimas proteolíticas estimula o crescimento celular e a metástase, atuando na degradação e
modi�cação da matriz extracelular, in�uenciando na regulação e processamento de receptores de
membrana relacionados ao crescimento tumoral(1). Inibidores de proteases naturais podem ser
utilizados como agentes efetivos na inibição de proteases envolvidas nos processos da carcinogênese.
Das sementes da espécie Bauhinia bauhinioides, foi isolado um inibidor de cruzipaína, denominado
BbCI, de18 kDa, a sequência primária do BbCI apresentou similaridade com outros inibidores isolados de
plantas pertencentes a família do tipo Kunitz(2). Recentemente, vários estudos comprovaram a relevante
atividade inibitória do inibidor nativo e recombinante, em casos de úlceras gástricas, processos anti-
in�amatórios e antitrombótico(3,4). Devido às peculiaridades encontradas no BbCI, como ausência de
pontes dissulfeto e a atividade inibitórias sobre serino e cisteino proteases (5), a investigação da possível
ação desse inibidor sobre outras enzimas proteolíticas envolvidas em câncer estabelece perspectivas
para o conhecimento da etiologia do tumor e assim contribuir para o desenvolvimento de novas drogas
e�cazes no combate a esta doença. Objetivos Expressar e puri�car o inibidor rBbCI em grandes
quantidades, para realização de ensaios e veri�car seu efeito sobre a atividade de enzimas obtidas de
células tumorais, como a célula triplo negativa, investigando sua viabilidade ao suprimir a metástase, o
crescimento tumoral e a neovascularização. Materiais e Métodos Para expressão, foi utilizado o vetor
pET28a (Novagen), contendo a sequência subclonada do BbCI, fusionado a uma cauda com 6 resíduos de
histidina, que foi inserido em colônias da bactéria E.coli, cepa rosetta BL21(DE3), cultivadas em meio de
cultura. O inibidor expresso foi puri�cado por cromatogra�a de a�nidade (Ni-NTA SuperFlow) e
cromatogra�a de exclusão molecular (Superose 12 10/300 GL). Resultados O inibidor foi expresso com
alto rendimento, puri�cado por cromatogra�a de a�nidade e eluído com 50 a 250 mM de Imidazol. A
puri�cação, acompanhada por SDS-PAGE, mostrou uma fração pura com massa molecular de 20 kDa. O
rendimento do processo, determinado por quanti�cação de proteína foi de aproximadamente 81,77%.
Conclusão O inibidor BbCI foi expresso e obtido na sua forma pura. Perspectivas Avaliar a atividade
inibitória da proteína comparando com a forma nativa, e realizar ensaios de viabilidade celular, em
células da linhagem MDA-MB- 231 de câncer de mama. Referências 1- NAKAHATA, A., OLIVA, M.L.V.,
OKAMOTO, O. Qual a importância das Proteases no Câncer? Einstein, 2009. 7 (2 Pt 1): 237-42. 2- OLIVA,
M.L.V., SILVA, M.C., SALLAI, R.C., BRITO, M.V., SAMPAIO, M.U., A novel subclassi�cation for Kunitz
proteinase inhibitors from leguminous seeds, Biochimie 92(11) (2010) 1667-1673. 3- VALOIS, M. V.,
OLIVEIRA, C., LAPA, A. J., SOUCCAR, C., OLIVA, M. L. V. (2020). Bauhinia Protease Inhibitors Attenuate
Gastric Ulcer by Blocking Neutrophil Enzymes. Planta Medica, (), a-1202-4799 4- OLIVEIRA, C., VALOIS, M.
V., OTTAIANO, T. F., MIRANDA, A., HANSEN, D., SAMPAIO, M. U., OLIVA, M. L. V., ABREU MAFFEI, F. H.
(2021). The recombinant plant Bauhinia bauhinioides elastase inhibitor reduces rat thrombus without
alterations in hemostatic parameters. Scienti�c Reports, 11(1) 5- HANSEN, D., RIBEIRO, M.S., VERÍSSIMO,
P., YOO IM S., SAMPAIO, M.U., OLIVA, M.L.V. Crystal structure of a novel cysteinless plant Kunitz-type
protease inhibitor 735-740, 2007.
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A (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE ENTREGADORES DE APLICATIVO NO ESTADO
DE SÃO PAULO

TANIA MARIA RAMOS DE GODOI DINIZ - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA HELENA FONSECA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

Objetivo. O capitalismo vem passando por reestruturações signi�cativas que modi�cam as relações de
trabalho no mundo contemporâneo, e, um dos exemplos desse movimento é a uberização, que consiste
em um fenômeno marcado, principalmente, pela precarização e �exibilização do trabalho. Perante isso,
a presente pesquisa tem como objetivo olhar para os trabalhadores que são o retrato mais realista da
uberização e suas consequências: os que atuam com serviços de entrega através de aplicativos, fazendo
um recorte para a análise da insegurança alimentar que atinge essa parcela da classe trabalhadora,
considerando que a pauperização em massa dos mesmos di�culta o acesso à mercadorias, incluindo as
necessárias para sua sobrevivência. Metodologia Para desenvolver a análise, a metodologia será
composta por estudos bibliográ�cos a �m de investigar e entender a insegurança alimentar e a
uberização, fazendo uso, também, de materiais que tratam sobre o trabalho em sua complexidade
histórica, e a fome. A outra parte da pesquisa será executada por meio de pesquisa de campo que
realizar-se-á mediante a aplicação de um formulário digital à entregadores que prestam serviços para
aplicativos com o propósito de aprofundar o contato com a rotina e hábitos alimentares dos mesmos. A
partir das informações disponibilizadas pelos respondentes, será feita a análise do material. Em uma
perspectiva dialética crítica, buscar-se-á situar as respostas no contexto histórico e político do mundo do
trabalho na atualidade, com vistas a articular as respostas às determinações sociais e culturais,
identi�cando suas contradições, e interpretar os dados e as informações resultantes à luz das
referências teóricas advindas da pesquisa bibliográ�ca. A pesquisa será, então, de natureza
fundamental, tipo exploratória, e se desenvolverá a partir de procedimentos com abordagem mista
quanti-qualitativa. 3. Resultados esperados Entendendo a importância de o Serviço Social compor junto
com as organizações e mobilizações da classe trabalhadora, espera-se que por meio dessa aproximação
à realidade de trabalhadores precarizados, que realizam seu trabalho por meio de aplicativos, promova-
se um conjunto de conhecimentos sobre a temática a ser investigada, além de incentivar e contribuir
com o desenvolvimento de programas e políticas sociais que atendam aos interesses desse segmento da
classe trabalhadora, principalmente aqueles referidos à alimentação.
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A 34ª BIENAL DE SÃO PAULO E OS ARTISTAS INDÍGENAS QUE VIVEM EM
TERRITÓRIO BRASILEIRO

ILANA SELTZER GOLDSTEIN - ORIENTADOR(A)

DAIANE MARQUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS

E ARTES Sub-Área: BRASIL

INTRODUÇÃO: O presente trabalho busca tratar da participação de cinco artistas indígenas que vivem
em território brasileiro na 34ª Bienal de Arte de São Paulo, que foi realizada entre 04 de setembro e 05
de dezembro de 2021, e são eles: Jaider Esbell, indígena Macuxi; Gustavo Caboco, indígena do povo
Wapichana; Sueli Maxakali, do povo Tikm?'?n; e Uýra e Daiara Tukano do povo Yepá Mahsã. O convite a
esses artistas se deve a um duplo movimento, o protagonismo da atuação indígena e a abertura da
Bienal para a inclusão da arte indígena contemporânea. OBJETIVO: Investigar como se deu a presença
indígena brasileira na 34 ª Bienal de São Paulo, relacionando-a ao recente protagonismo indígena nas
artes visuais brasileiras, para além do ativismo político e jurídico. MATERIAIS E MÉTODO: A pesquisa
documental buscou contemplar catálogos, materiais, vídeos, fotogra�as e páginas virtuais vinculadas à
34ª Bienal e que abordaram a presença indígena na exposição. Nessa parte da pesquisa foram
consideradas questões sobre a natureza do documento, bem como sobre sua autoria e sobre interesses
e contextos envolvidos. Ademais, os documentos não são neutros, pelo contrário, expressam escolhas,
estratégias, intenções e �nalidades. Também foi realizado um trabalho de campo na 34ª Bienal de São
Paulo e na exposição Moquém - Surarî: arte indígena contemporânea, entre os dias 05 de outubro a 29
de novembro de 2021. A pesquisa teve a preocupação em olhar, escutar e escrever, que possuem uma
complexidade epistemológica que permite investigar a própria produção do conhecimento
antropológico. Assim, e tendo em vista esses três movimentos gerais, houve observação e captação
fotográ�ca (olhar), bem como conversas e entrevistas gravadas (escutar) e anotações em um caderno de
campo (escrever). RESULTADOS E CONCLUSÃO: Estamos no processo de análise dos materiais coletados
e do trabalho de campo, mas é possível dizer que a arte indígena teve evidência nesta Bienal, tendo
Jaider Esbell como o grande destaque desta edição. Ele participou da exposição coletiva denominada
Vento, em 2020, como parte da programação da 34ª Bienal, da exposição principal, com quatro obras e
foi curador da exposição Moquém - Surarî: arte indígena contemporânea, que integrou a programação
da 34ª Bienal de São Paulo no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo), instituição que foi
parceira da Bienal nesta edição.
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A AGENDA DE POLÍTICA EXTERNA DA ERA TRUMP E A GOVERNANÇA GLOBAL-
MULTILATERAL (2017/2020)

CRISTINA SOREANU PECEQUILO - ORIENTADOR(A)

THALIA CRISTINA VIEIRA LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Como parte da tendência mundial de ascensão de governos à extrema direita, Donald Trump chegou à
presidência dos Estados Unidos, em 2017, capitalizando as debilidades do sistema político norte-
americano e incorporando-as ao seu discurso antissistema. Durante o seu mandato, o republicano
implementou uma agenda de política externa pautada na sua lógica de ?America First?, em que os
Estados Unidos foram colocados em primeiro lugar, enquanto todo o resto, incluindo aliados
estratégicos, �caram em segundo plano. A opção por uma estratégia protecionista e unilateral, assim
como a aversão aos acordos multilaterais, retiraram a credibilidade da hegemonia. Outros polos
fortaleceram-se e surgiram como alternativa à liderança estadunidense, reverberando a ideia de que a
ordem internacional liberal está em declínio e Trump desempenhou o papel de acelerar este processo.
Neste contexto, o governo do republicano seguiu por um caminho isolacionista, condicionando o
sistema internacional à uma realidade instável em que as instituições internacionais são contestadas.
Apesar da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020, que evidenciam a insatisfação dos norte-americanos
em relação às políticas trumpistas, os retrocessos gerados pela administração Trump indicam grandes
desa�os para a gestão do democrata e implicam novas dinâmicas para o contexto mundial. O objetivo
desta pesquisa é analisar as diretrizes e impactos da agenda de política externa da Era Trump,
abarcando suas implicações quanto às dinâmicas da governança global.
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A ANTROPODICEIA ROUSSEAUNIANA - TEOLOGIA - POLÍTICA - LAICIDADE

JACIRA DE FREITAS - ORIENTADOR(A)

JARBAS LUIZ DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

A concepção de ?Antropodiceia? ou ?Justiça dos homens? constitui-se uma conquista recente na história
do pensamento, sobretudo porque, para se chegar a ela, foi necessária uma profunda análise,
depuração e crítica em torno do fenômeno teológico (cujas concepções constituíram as bases
formadoras da própria sociedade humana) e do pensamento sistemático que lhe deu sustentáculo, com
destaque aos grandes sistemas de pensamento metafísico do século XVII. Visa o presente
trabalho/apresentação elucidar como o pensamento das Luzes, no século XVIII, com destaque ao
pensamento do genebrino JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), contribuiu para a concepção de ?
Antropodiceia? a partir dos postulados em torno da noção de LAICIDADE. A atualidade do pensamento
rousseauniano, deste modo, é constatada na medida em que, conquanto seja a LAICIDADE conceito
fundamental para a sedimentação das democracias contemporâneas, estas se veem, em nossos dias,
sob constantes questionamentos e mesmo ataques, justamente porque os arranjos ?políticos?
conduzem, muitas vezes, à imposição de uma cosmovisão religiosa centrada não na LIBERDADE político-
religiosa própria da LAICIDADE, mas, contrariamente, em uma visão de mundo baseada na imposição de
valores religiosos próprios das religiões constituídas (a ?religião do padre?, nas palavras de Rousseau) e
que desconsideram não apenas a marcha do pensamento, como também a pluralidade das nossas
sociedades naturalmente fragmentadas. Faz-se necessário, assim, revisitarmos as lições que nos foram
legadas por Rousseau - assim como por muitos de seus contemporâneos - tratando-se não de uma visita
pontual, porém sistemática e dentro de um percurso que nos fora indicado pelo próprio autor.
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A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE MATEMÁTICA NO AMBIENTE ONLINE:
UM DESAFIO IMPOSTO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

LUCIANE DE FATIMA BERTINI - COORDENADOR(A)

ALICIA FERREIRA DE CARVALHO - MONITOR

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

GABRIELA ANGELICA VILLARROEL COSTA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBID Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Em decorrência das suspensões das aulas devido a pandemia, ocorreram signi�cativas mudanças no
funcionamento prático no contexto escolar. De maneira repentina, as aulas presenciais precisaram ser
adaptadas pela modalidade ensino remoto. Pensando nessa situação, as instituições escolares, criaram
métodos para atender seus alunos. Diante disso, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação
(MEC) que visa proporcionar aos discentes em determinada parte do curso de licenciatura uma
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que
elas estão inseridas. Promover a interação entre discentes de licenciatura em ciências da UNIFESP
juntamente com escolas públicas em Diadema-SP, para execução de projetos no ensino de matemática.
A utilização de recursos onlines para aplicação das aulas de modo que, possibilitou a interação entre
bolsistas e alunos. Além disso, as atividades elaboradas pelos discentes �caram à disposição da escola,
como um material de apoio para professores, a �m de serem utilizados no ensino-aprendizagem de
matemática.
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A APLICABILIDADE DE MEMES COMO ESTRATÉGIA DE DIDÁTICA PARA O
ENGAJAMENTO NA APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

CAMILO DE LELLIS SANTOS - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

ERIC KENJI IKEDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: A busca por metodologias de ensino de Ciências mais alinhadas com as características dos
estudantes da geração Z tem sido um grande desa�o para os educadores, que frequentemente não
desenvolveram o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. De fato, os conteúdos
popularmente conhecidos como memes já são cultura digital e popular desses estudantes e poderiam
ser incorporados às práticas pedagógicas para promover o engajamento no processo de ensino e
aprendizagem. Objetivos: Este estudo analisou aplicabilidade do uso de memes como estratégia didática
para a promoção de engajamento de estudantes na aprendizagem de biologia celular e molecular
durante o ensino remoto emergencial. Material e Métodos: Estudantes de Ciências-Licenciatura foram
convidados a participar de uma atividade de aprendizagem criativa, onde deveriam escolher um tema
sobre diferenciação e morte celular e desenhar um meme de acordo com o tema. Durante uma aula
síncrona, os estudantes foram dividimos em grupos, trabalharam em salas virtuais individuais,
produziram o meme em plataforma de livre escolha e apresentaram para a turma. Esta pesquisa tem
caráter qualitativo exploratório e os produtos de aprendizagem dos estudantes foram categorizados por
análise do conteúdo. Resultados: No total de 4 turmas, foram criados e apresentados 29 memes de
diversas categorias, tais como de macro imagem, de escrita e montagens. Pode ser observado que do
total, 82,8% se referia a morte celular, 13,8% à diferenciação celular e 3,4% não tinha relação direta
explícita com nenhum dos conteúdos. Dentre os memes referentes à morte celular, a diferenciação de
apoptose e necrose foi a maioria (75%). Por �m, os memes mais utilizados foram os de caráter
bipolarizado, destacando o ?meme do Drake?, que foi o mais presente. Apenas 10,3% dos memes
geraram dúvidas na interpretação. Conclusão: O uso de memes é uma estratégia de didática de
aplicabilidade simples, mas com potencial elevado para o engajamento dos estudantes no processo
aprendizagem. A atividade proposta também pode auxiliar o professor a identi�car a repertório criativo,
o domínio do conteúdo e a capacidade de analogia de futuros professores de ciências e matemática.
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A AQUISIÇÃO DO PRESENT PERFECT: DIFICULDADES ASPECTUAIS

MARCELLO MARCELINO ROSA - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA CORDEIRO NUNES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

É conhecimento patente aos professores de inglês como segunda língua (L2) que o tempo verbal present
perfect constitui uma di�culdade aquisicional para os alunos brasileiros cuja primeira língua (L1) é o
português brasileiro (PB). O objetivo desde trabalho é trazer, à luz da Teoria Gerativa, um panorama
geral sobre aspecto verbal, focando nas diferenças entre L1 e L2 e oferecer um possível porquê de o
present perfect apresentar di�culdade para os alunos adultos falantes de português brasileiro como L1.
Para tanto, iremos (i) expor o conceito de aspecto verbal segundo Comrie (1976); (ii) delinear as
diferenças aspectuais relevantes para entender em que ponto a L1 e a L2 são discrepantes; (iii) mostrar e
analisar dados de produção espontânea de alunos adultos que estão adquirindo o inglês como L2 para
que se possa vislumbrar como o Gerativismo possibilita explicar eventuais erros aspectuais que os
alunos tenham cometido. Com esta análise, é pretendido demonstrar uma possibilidade de
entendimento do motivo de brasileiros em processo de aquisição da L2 terem di�culdade com o tempo
verbal present perfect. Referências Bibliográ�cas CASTILHO, Ataliba T. de. Introdução ao estudo do
aspecto verbal na língua portuguesa. Alfa Revista de Linguística, São José do Rio Preto, v. 12, p. 11 ? 135,
jan. 1967. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/3311. Acesso em: 24 de nov.
2020. COMRIE, Bernard. Aspect. New York: Cambridge University Press, 1976. OLSEN, Mari Broman. A
semantic and pragmatic model of lexical and grammatical aspect. New York: Routdledge, 1997.
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A ARTE COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

TATIANA DE CASTRO AMATO LOCATELLI - ORIENTADOR(A)

JULIANE DE ALMEIDA SILVA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução: As emoções evoluíram para que seja possível lidar rapidamente com as situações vitais da
vida. A arte é uma forma de expressão de emoções, um fenômeno humano que se dá através das
relações das pessoas com os meios sociais e culturais. A arte produz reações emocionais,subjetivas e
promove sensações, logo, pode ser uma importante ferramenta no desenvolvimento das habilidades
socioemocionais. Tais habilidades, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), podem ser
classi�cadas em: Autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidade de relacionamento e
tomada de decisão responsável. A pesquisa visa compreender a relação entre arte e desenvolvimento
dessas habilidades. Objetivos: Descrever como a arte permite o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais descritas na base nacional curricular comum. Métodos: O projeto faz parte da fase
formativa do desenvolvimento do programa FO-CO. Foram feitas 17 entrevistas em profundidade
individuais com pro�ssionais da área artística, entre 2020 e 2021. Os participantes assinaram um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa foi realizada com amostra intencional, na
metodologia "bola de neve". Os dados foram submetidos à análise de conteúdo seguindo as categorias
de habilidades socioemocionais da BNCC. Resultados: Os entrevistados relataram como a arte teve
relação com o desenvolvimento socioemocional em suas vidas e como podem oferecer espaço para este
desenvolvimento na educação. Nos trechos relacionados a ?autoconsciência?, foi citado que a arte
facilita o autoconhecimento, a autoanálise, a expressão, o entendimento de emoções, o
empoderamento e conexão. Sobre a ?autogestão?, relataram o processo artístico como ferramenta de
gestão das emoções para o gerenciamento de ansiedades e angústias. Na facilitação de ?consciência
social?, a sensibilidade e vontade de compartilhar conhecimentos foram relatadas a partir do contato
com a arte e como forma de se ter empatia ou altruísmo em relação às pessoas e ao mundo. Em ?
habilidades de relacionamento?, os entrevistados relataram como a arte fortalece a comunicação,
facilitando relações sociais. Para ?tomada de decisão responsável?, relataram a importância do cuidado
com os espaços das atividades, diferentes vontades e percepções e do senso de responsabilidade para
ajudar as pessoas. Conclusão: Os relatos mostram várias possibilidades de desenvolver habilidades
socioemocionais através da arte e o quanto os artistas brasileiros podem contribuir com a educação.
Porém, possivelmente a falta de recursos, de sistematização de práticas brasileiras e do conhecimento
nessa área por pro�ssionais da educação favorecem que esse objetivo não seja cumprido no contexto
brasileiro atual.
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A ARTE DE VIVER: ADAPTAÇÃO, VIABILIDADE E EFICÁCIA PRELIMINAR DE UM
PROGRAMA BASEADO EM MINDFULNESS (MINDFULNESS-BASED HEALTH
PROMOTION - MBHP) PARA A BUSCA DE SENTIDO DA VIDA: UM ESTUDO

CONTROLADO E RANDOMIZADO

MARCELO MARCOS PIVA - ORIENTADOR(A)

HERCULES ZACHARIAS LIMA DE MORAIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: PRÁTICAS INTEGRATIVAS

O estudo propõe a adaptação inédita no mundo de protocolo de intervenção em Mindfulness
(Mindfulness-based Health Promotion - MBHP), com intuito de contribuir com subsídios que auxiliem os
participantes na busca pelo Sentido da Vida, que possa ser replicável e online, utilizando conceitos da
Filoso�a Antiga praticada pela Escola Estóica, associados a práticas e vivências artísticas. Os participantes
serão divididos em dois grupos: Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP) com suas 8 sessões de
encontros (Grupo 1) e comparar com a aplicação em um segundo grupo, veri�cando a e�cacia e
viabilidade do programa com os incrementos que objetivam auxiliar os participantes na busca pelo
Sentido da Vida (Grupo 2). Será criado da seguinte forma; cada sessão será dividida em 3 (três)
momentos (abrangendo as práticas formais e informais): 1. Filoso�a: Texto �losó�co introdutório para
cada sessão (que poderá ou não ser acompanhado de um áudio) tornando assim, acessível a um público
amplo os 8 princípios fundamentais do estoicismo; 2. Mindfulness: 8 sessões guiadas pelo protocolo
(MBHP); 3. Arte: vivências artísticas (práticas: corporais e re�exivas) como atividades conscientes, a�m de
desenvolver um pensamento sensível com atitude integrativa, conciliadora e �exível em diferentes
situações e contextos que exijam resiliência emocional. Para a coleta e análise de dados será aplicado
questionário qualitativo, autorrelatos e entrevistas para mensuração de aspectos que envolvem o
Sentido da Vida Meaning in Life Questionnaire (MLQ) (desfecho prima?rio), e os ni?veis de atenc?a?o e
consciência plena; sinais e sintomas de ansiedade, depressa?o e estresse; e qualidade de vida (desfechos
secundários). Todos os participantes serão avaliados na pré-intervenção, pós-intervenção e no Follow up
(6 meses pós-intervencões) tomando como referência o instrumento de autorrelato e aplicação dos
questionários; Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Depression Anxiety and Stress Scale -
Short Form (DASS-21) e WHOQOL-bref (World Health Organization Quality of Life). Espera-se que a
adaptação deste protocolo consiga contribuir para a ampliação de abordagens e aplicações ainda não
exploradas em Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP) para possibilitar que seja dada atenção a
níveis multidimensionais da realidade e seus aspectos da dimensão do ser humano, proporcionando ao
participante encontrar signi�cados mais profundos da vida cotidiana, auxiliando sua leitura e
compreensão do mundo e, no campo emocional possibilitar um melhor entendimento da construção
afetiva de sentidos e das interações intersubjetivas e interpessoais e suas conseguintes formas de
manifestá-las através de entendimentos artísticos e estéticos.
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A ATIVIDADE INTERPRETATIVO TRADUTÓRIA: RESPONSIVIDADE E EFEITOS DE
SENTIDOS

ANDERSON SALVATERRA MAGALHÃES MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

SIMONE CALDEIRA ALENCAR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

RESUMO Introdução: A interpretação simultânea de textualidades no campo jornalístico disponibilizado
na TV aberta brasileira e que é realizada da Língua Portuguesa (LP) para a Língua Brasileira de Sinais
(Libras) é uma realidade que constitui a materialização do direito de acesso à informação às pessoas
surdas sinalizantes. No Jornal da Cultura, que é exibido pelo canal aberto TV Cultura e em horário nobre,
o primeiro programa que está disponível com esta acessibilidade, dentre os que foram e estão sendo
exibidos ao vivo, data de 23 de outubro de 2018. Nesse contexto emergem situações enunciativo-
discursivas que vêm contornadas por diferentes materialidades e que apresentam especi�cidades no
que diz respeito à circulação do material jornalístico audiovisual. Sendo assim, esta pesquisa parte da
pergunta: Como as pistas de autoria na atividade interpretativo-tradutória (AIT) em janelas de libras de
um telejornal movimentam a cadeia comunicativa discursiva em torno de temas politicamente sensíveis?
Objetivos: Para responder a esta pergunta e atingir o objetivo geral desta pesquisa que é: identi�car
como as pistas de autoria na AIT que é realizada em janelas de libras de um telejornal movimentam a
cadeia comunicativa discursiva em torno de temas politicamente sensíveis? Pormenorizado nos
seguintes objetivos especí�cos a) identi�car os elementos em português que instalam tensões
ideológicas; b) cotejar como se dá a AIT desses elementos; c) veri�car se há outros elementos em libras
que instalam tensões ideológicas. A pesquisa será fundamentada na Teoria Dialógica advinda de Bakhtin
e o Círculo, nos Estudos da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais (ETILS) e terá contribuições da
Teoria Sociocognitivista. Metodologia: Metodologicamente trata-se de uma pesquisa bibliográ�ca e
documental, com tratamento qualitativo dos elementos investigados. Material: O corpus desta pesquisa
é constituído de textualidades em vídeo do Jornal da Cultura, nos quais houve a mobilização dos
enunciados proferidos em língua portuguesa para a libras e foram pinçados do período de 03/ago/2019
a 02/ ago/ 2020. Todo o material está disponível no canal YouTube. Espera-se que esta investigação
colabore com os Estudos Linguísticos e os ETILS, auxiliando a compreender a especi�cidade das
demandas que emergem na AIT que parte da LP para a Libras.
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A ATUAÇÃO DA CREDN SEGUNDO A ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE
CONVOCAÇÃO DE MINISTROS DE ESTADO

JULIANA DE PAULA BIGATAO PUIG - ORIENTADOR(A)

LUCAS RIZZATI IQUEGAMI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Introdução: A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Estado brasileiro é divido em três Poderes:
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por isso, a sua capacidade de ação interna, isto é, a elaboração e
execução de políticas, está condicionada pelo relacionamento entre esses Poderes. Dentre os vários
assuntos concernentes à atuação do Estado, dois deles particularizam-se por sua faceta externa e pelo
nível de insulamento burocrático dentro do Executivo: as políticas externa e de defesa. Na Presidência da
República, tais temas estão normalmente centralizados nos Ministérios da Defesa, e das Relações
Exteriores, ambos che�ados por um Ministro de Estado. Paralelamente a isso, também é evidente a
existência de um colegiado dentro da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional cujas atribuições
acabam por convergir com a área de atuação dos referidos ministérios: a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional (CREDN). Das diversas atividades exercidas por comissões parlamentares,
destaca-se seu papel institucional no sistema de ?pesos e contrapesos?. Nele, dá-se a oportunidade aos
colegiados de, dentre outras coisas, impor que Ministros de Estado prestem contas de suas ações
perante os parlamentares presencialmente. Este se trata do mecanismo de convocação de Ministros de
Estado, feito via requerimento. Objetivo: O objetivo geral do trabalho é analisar as atividades exercidas
pela CREDN dentro do recorte da 55ª legislatura da Câmara dos Deputados (2015-2019) por meio do
exame dos requerimentos de presença de Ministros de Estado. Assim, buscar-se-á tanto traçar um
panorama da atividade legislativa referente aos temas das políticas de defesa e externa quanto à
compreensão de quais assuntos mobilizaram os deputados a requererem a presença dos Ministros e
quais as justi�cativas usadas para tal pedido. Materiais e Método: Em termos de materiais, utilizou-se
uma bibliogra�a que engloba tanto a perspectiva teórica sobre as políticas externa e de defesa, quanto
estudos da área do Direito sobre o funcionamento regimental da Câmara dos Deputados e
constitucional do sistema de ?pesos e contrapesos? do Brasil. Nisso, também foi incluída a análise de
normas do ordenamento jurídico brasileiro. Outrossim, ao trabalhar com dados primários, fez-se coleta
e posterior interpretação dos requerimentos de convocação de Ministros de Estado apresentados entre
2015 e 2019; os quais foram analisados a partir de suas justi�cativas, pedidos, tema, autoria e
tramitação. Tais dados foram agrupados por meio de tabelas e grá�cos. Resultados e Conclusão: Foram
identi�cados 21 requerimentos de convocação do período durante a 55ª legislatura, sendo que nenhum
deles foi aprovado como uma convocação, com grande parte deles perpassando por uma conversão
para convite, algo feito dentro de um contexto de barganha política. Ademais, notou-se uma certa
vigilância reativa da CREDN para com temas especí�cos e, também, uma predominância das dinâmicas
de base a oposição ? de acordo com o partido governista do momento ? na execução da �scalização.
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A ATUAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA
NEONATOS DE RISCO

ANDREA PEROSA SAIGH JURDI - ORIENTADOR(A)

FERNANDA BEZERRA PERDIGÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 30 milhões de bebês nascem prematuros e
doentes e, portanto, necessitam de cuidados especializados para sobreviver. A Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) tem sido uma solução complexa do sistema de saúde atendendo a esses
bebês e suas famílias. A �sioterapia tem se mostrado uma pro�ssão cada vez mais importante dentro
das UTIN, com a função de garantir o melhor tratamento, tendo por objetivo uma intervenção precoce
nas possíveis disfunções ocasionadas pelo tempo de internação prolongado dos recém-nascidos,
trazendo resultados importantes na qualidade de vida tanto dos bebês quanto de seus familiares.
Objetivos: compreender a atuação do �sioterapeuta em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN) e suas funções neste contexto de prática. Método: Pesquisa de cunho qualitativo utilizou como
instrumento de produção de dados um roteiro de entrevista semiestruturado elaborado pelas
pesquisadoras. As participantes da pesquisa foram 10 �sioterapeutas que atuam em UTIN em hospitais
no Estado de São Paulo. As entrevistas foram gravadas e transcritas e, para análise dos dados foi feita
análise de conteúdo temática. Como categorias de análise foram destacadas: Formação do
�sioterapeuta para o trabalho na UTIN, Inserção do �sioterapeuta na equipe interdisciplinar no contexto
da UTIN, Práticas pro�ssionais dos �sioterapeutas em UTIN, Desa�os encontrados. Resultados: Os
resultados encontrados apontam para o questionamento quanto a falta de produção cientí�ca sobre o
tema, tendo em vista que a formação generalista do �sioterapeuta pode gerar lacunas na formação de
futuros �sioterapeutas para o trabalho em contextos hospitalares. Em relação à prática pro�ssional as
entrevistadas relataram a rotina com os recém-nascidos, a preocupação com os estímulos motores e
sensoriais, os cuidados respiratórios, a manipulação de equipamentos de suporte ventilatório, seguindo,
em alguns casos, protocolos estabelecidos pelo hospital. Em relação ao trabalho em equipe, a maioria
das entrevistadas revelaram ter uma boa relação com a equipe interdisciplinar, sabendo tanto a sua
importância como parte da equipe, quanto a importância dos outros pro�ssionais para compor um
atendimento humanizado. Nos desa�os, a baixa remuneração citada pelas participantes da pesquisa
implica em jornadas exaustivas fazendo com que muitas não queiram seguir a pro�ssão por um longo
período de tempo, acarretando problemas na qualidade de vida destes pro�ssionais e, também, no seu
reconhecimento pro�ssional. Ademais, outro desa�o apontado foi a falta de autonomia relatada por
algumas participantes da pesquisa que di�culta, não apenas o serviço na UTIN, mas o reconhecimento
destes pro�ssionais. Apesar das di�culdades apontadas no estudo, as entrevistadas mencionaram que
existe demanda de trabalho para o �sioterapeuta dentro da UTIN. Apesar das di�culdades apontadas no
estudo, as entrevistadas mencionaram que existe demanda de trabalho para o �sioterapeuta dentro da
UTIN. Considerações Finais: Diante dos resultados apresentados, e sabendo da importância na sobrevida
dos recém-nascidos, faz-se necessário mais estudos sobre os amplos aspectos do papel do pro�ssional
�sioterapeuta na UTIN a �m de proporcionar um atendimento humanizado e salientar a magnitude
desses pro�ssionais no sistema de saúde.
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A AULA DE INGLÊS RESSIGNIFICADA: NOVAS PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
NA ERA DIGITAL PELAS REDES SOCIAIS

ORLANDO VIAN JUNIOR - ORIENTADOR(A)

PATRÍCIA PEREIRA MARTINS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Esta pesquisa tem como objetivo principal caracterizar elementos do ensino de língua inglesa pelas
redes sociais e como tais práticas concebem a língua, a relação aluno-professor e a aprendizagem, além
de outros aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem típicos das aulas online que têm
emergido da análise e do manuseio dos dados. Para atingir tal objetivo, são analisadas aulas de inglês
compartilhadas pelo YouTube, uma vez que práticas de ensino de línguas passaram a ser comuns pelas
redes sociais e as Novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação passaram a ser um
recurso essencial para a aprendizagem, como atestam trabalhos como os de Soto, Mayrink e Gregolin
(2009), Araújo e Le�a (2016), Marques-Scha?fer e Rozenfeld (2018), Lima-Lopes e Gabardo (2020), dentre
outros, bem como as novas práticas de ensino remoto de�agradas pela pandemia. A pesquisa utiliza
métodos de pesquisa qualitativos no campo da Linguística Aplicada (DÖRNYEI, 2007) e analisa as formas
como as aulas que compõem o corpus de pesquisa concebem a língua, os papéis e relações aluno-
professor e a aprendizagem, com base em teorias sobre o ensino-aprendizagem de inglês como língua
estrangeira (RICHARDS; RODGERS, 1986; BROWN, 2007; LARSEN-FREEMAN; ANDERSON, 2011;
LIGHTBOWN; SPADA 2019) e como se caracterizam tais ocorrências. Como objeto de estudos,
analisamos aulas de três canais brasileiros que lecionam inglês via videoaulas pelo Youtube,
selecionados de acordo com maior número de seguidores. São observadas as aulas no intervalo de um
mês a �m de identi�car o padrão de postagens, características das aulas, os tópicos linguísticos e as
metodologias utilizadas, bem como a interação aluno-professor em cada um dos três canais observados.
A pesquisa busca encontrar metodologias e perceber como se caracteriza o ensino de língua inglesa
através das redes sociais, assim como a investigar se as sequências didáticas utilizadas pelos canais
seguem parâmetros que regem o ensino de línguas, tais como o Quadro Europeu Comum de Referência
para Línguas (CEFR) ou quais elementos orientam a ordem escolhida pelos docentes para a realização
das videoaulas. Os resultados da presente pesquisa poderão ser utilizados em estudos e investigações
para a formação no curso de Letras/Inglês oferecido no campus de Guarulhos, já que tais práticas fazem
parte do cotidiano hipermídia em que os alunos e professores estão inseridos e que podem contribuir
com a própria prática dos alunos, já que aulas remotas e hibridas passaram a ser constante na prática
pedagógica com o advento da pandemia. Os resultados auxiliam na compreensão dos modos como se
concebem as possibilidades de ensino-aprendizagem de inglês no atual cenário hipermidiático e
contribuem, também para os estudos de Linguística Aplicada no campo do ensino e de formação de
professores de línguas.
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A ÚLTIMA ONDA: DIFICULDADES ENCONTRADAS POR SURFISTAS AMADORES PARA
CONTINUAREM ATIVOS NA PRÁTICA

IMPERIO LOMBARDI JUNIOR - ORIENTADOR(A)

LUIZ CARLOS MARINOVIC DORO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: LAZER E PRÁTICAS CORPORAIS

Os diversos afazeres da vida contemporânea impõem ao sur�sta amador um desa�o a ser superado,
estar diante de uma prática corporal complexa, devido a inconstância do oceano, e equilibrar as
atribuições familiares, pro�ssionais e sociais com o momento do surfe. Caso não consigam harmonizar
tais situações, é provável que abandonem por completo o contato com o mar. Objetivo: avaliar os
motivos que conduzem a desistência de sur�stas amadores da prática do surfe. Método: A amostragem
foi realizada de forma probabilística intencional, para isso utilizamos uma abordagem qualitativa com a
realização de uma entrevista semiestruturada para 12 ex-sur�stas amadores de ambos os sexos, com
idade acima de 18 anos, moradores de São Paulo/Capital e do Litoral Sul de São Paulo (Santos, Praia
Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe). Resultados: Após análise de algumas entrevistas constatamos
que um dos principais motivos que levam ao abandono da prática está relacionado a falta de tempo livre
para desfrutar do surfe.
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A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO SOB O OLHAR DOS EDUCADORES

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - PARTICIPANTE EXTERNO

ESTELA RAMIRES LOURENÇO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O suicídio é um problema grave de saúde pública, não somente no Brasil, mas no mundo.
Dia 10 de setembro, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OM|S) como o ?Dia Mundial da
Prevenção do Suicídio?. Pouco se sabe sobre o conhecimento e percepção de educadores sobre a
Campanha do Setembro Amarelo. Dessa forma, conhecer a percepção dos pro�ssionais da educação no
que se refere à Campanha do Setembro Amarelo, pode nos trazer informações relevantes para o
desenvolvimento de estratégias mais assertivas e seguras em relação às ações da referida campanha.
Objetivo: Avaliar o impacto da campanha do setembro amarelo na percepção de educadores. Método:
Coleta de dados através de um questionário on-line, composto por perguntas de dados
sociodemográ�cos e sobre a referida campanha, disparado para todos os Estados brasileiros.
Resultados preliminares: Até o momento presente, 206 professores (ensino fundamental II; ensino
médio e universitário), participaram da pesquisa, dos quais 21,1% lecionam em escolas/universidades
públicas; 11,6% lecionam em escolas/universidades privadas e 3,9% lecionam em ambas
(escolas/universidades pública e privada); 19,9% lecionam para o ensino fundamental II; 15,4% lecionam
para o ensino médio e 9,1% lecionam em universidades; 25,1% referiram que nas escolas/universidades
que lecionam, não se fala sobre prevenção do suicídio e comportamento autolesivo com os estudantes;
24,6% referiram que a escola/universidade que lecionam, só falam sobre prevenção do suicídio durante
a campanha do setembro amarelo; 20,9% referiram que é falado sobre prevenção do suicídio durante ao
longo do ano letivo, em diversas ocasiões; 12,1% referiram que as escolas/universidades que lecionam
falam, somente quando identi�cam estudantes com comportamento autodestrutivo. Conclusão
preliminar: Os educadores participantes a�rmaram que ainda é bastante restrito a informação e o
diálogo sobre prevenção do suicídio nas escolas/universidades que lecionam, e que as ações, ainda são
bem pontuais e isoladas.
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A CAMPANHA DIRETAS-JÁ (1983-1984): HISTÓRIA E IMPRENSA NA
REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL

DENILSON BOTELHO DE DEUS - TUTOR

GIOVANNA LIRA DOS SANTOS - PETIANO

GIOVANNA SILVA - PETIANO

GUSTAVO ADAMO MARQUES DE PIETRO - PETIANO

ALINE XAVIER TEIXEIRA - PETIANO

EMILIA CHAGAS DE ALMEIDA - PETIANO

SABRINA SAYURI YASUDA - PETIANO

LUANA AYUMI SILAZAKI - PETIANO

GUILHERME DE OLIVEIRA FIORUCCI - PETIANO

JOSE CARLOS VILARDAGA - TUTOR

LUYZA ROBERTA CARVALHO CID - PETIANO

GIOVANA GUEDES ALMEIDA - PETIANO

DOUGLAS GOMES ZAMBÃO - PETIANO

BEATRIZ ANSELMO DE OLIVEIRA - PETIANO

DANIEL GIMENE LIOSSI DE SOUSA - PETIANO

BEATRIZ BERTOLLI PAULINI - PETIANO

RAPHAELA ESCUER BERALDO - PETIANO

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PET Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-
Área: BRASIL

Introdução Ao longo de mais de 130 anos de vigência da República no país, por diversas vezes diferentes
setores da sociedade engajaram-se na luta pela democracia ou pelo seu restabelecimento, à exemplo
que se observou nos últimos anos da ditadura militar iniciada em 1964 e encerrada em 1985, com a
eleição indireta de um presidente civil em 15 de janeiro. Entre 1983 e 1984, sucessivas manifestações e
comícios evidenciaram uma crescente mobilização popular em defesa da realização de eleições diretas
para a presidência da República. Num momento em que pairam incertezas sobre as eleições a serem
realizadas em 2022, em face de suspeitas injusti�cadas que se difundem sobre o sólido sistema de
votação através das urnas eletrônicas - suspeitas que só podem ser compreendidas à luz dos
retrocessos instituídos a partir do golpe parlamentar que destituiu Dilma Rousse� da presidência em
2016 -, o grupo PET-História/Unifesp desenvolve um projeto de pesquisa sobre a campanha Diretas-Já
nas páginas da imprensa brasileira. Objetivo O objetivo deste projeto é compreender e analisar o duplo
caráter de jornais e revistas consignado na condição de fonte e objeto de investigação. Trata-se de
investigar os modos como à imprensa documentou a campanha Diretas-Já ocorrida entre 1983 e 1984,
mas também como atuou de forma efetiva nesse processo, seja fortalecendo a mobilização, seja
minimizando o seu alcance e desdobramentos. Materiais e Método A pesquisa tem como ponto de
partida um levantamento da cobertura jornalística da campanha, examinando de que modo cada veículo
atuou concretamente, bem como as condições em que o noticiário em questão foi produzido e os seus
desdobramentos na vida política do país. A análise das publicações visa construir uma compreensão
detalhada da cobertura deste conjunto de mobilizações e viabilizar ações de extensão e de ensino para
compartilhar os resultados do trabalho, fomentando o necessário debate sobre a importância da
democracia, da participação popular e dos movimentos de massas no processo histórico daquele
contexto, considerando o episódio especí�co da campanha Diretas-Já. Conclusão A pesquisa (recém
iniciada) permitirá promover um conhecimento mais aprofundado sobre o processo de transição
democrática em questão, focalizando especialmente a atuação dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado
de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e O Pasquim.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS/SP E AS ESCOLAS PROVISÓRIAS NO ÚTIMO
ANO DO SÉCULO XIX

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

JOSE ILDON GONÇALVES DA CRUZ - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

O objeto de estudo desta pesquisa são as duas escolas provisórias do município de Barretos existentes
no último ano do século XIX, uma para cada gênero, sob a regência dos professores interinos, Jacintha
de Almeida Soares de Sá e Francisco Xavier de Mattos. As escolas provisórias foram uma iniciativa para
sanar a falta de professores nas localidades onde havia escolas vagas, sem provimento. Após avaliação,
um leigo poderia reger a escola até a chegada de um professor para a mesma. O art. 32 da Lei nº 686, de
16 de setembro de 1899 responsabilizou as Câmaras Municipais por essas escolas estaduais: ?a contar
do futuro exercício em diante, a manutenção e o custeio das atuais escolas provisórias em seus
municípios e a dispensa dos professores das mesmas, bem como sobre criação e provimento de novas
escolas municipais de igual categoria.? As condições já precárias das duas escolas agravaram ainda mais
o exercício docente com a falta de orçamentos para honrar os pagamentos dos professores e a
manutenção e os custeios destas escolas. Para tanto, este trabalho pretende analisar e apresentar as
duas escolas provisórias barretenses, masculina e feminina, e o seu atendimento às crianças em idade
escolar depois que o Estado de São Paulo responsabilizou a Câmara Municipal de Barretos por estas
escolas, sendo esta pesquisa documental, referenciada na História Cultural e na História da Educação,
para a produção e análise do texto, procedendo-se à análise documental do jornal local O Sertanejo, de
Barretos, nas edições publicadas no primeiro semestre do ano de 1900, disponível no acervo do Museu
Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes e da legislação educacional do período, disponível no site da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As referidas escolas se tornaram ainda mais precárias e
somente a Câmara Municipal de Barretos não pode arcar com a sua manutenção e custeio impactando o
atendimento às crianças em idade escolar. Para amenizar a precária condição econômica solicitou ao
Estado que a socorresse. O Estado reservara no orçamento anual a quantia de 500:000$000 (quinhentos
mil réis) desde a Lei nº 88, de 8 de setembro de 1892, dando preferência aos municípios cujas
municipalidades auxiliassem ao Governo, quer pecuniariamente, quer com doação de terrenos e
materiais (SÃO PAULO, 1892), o que não era o caso de Barretos, devido às suas condições econômicas.
Ao preferir os municípios economicamente desenvolvidos e com in�uências políticas, em detrimento dos
municípios em vias de desenvolvimento, o Estado de São Paulo, na transição entre os dois séculos,
construiu a sua História da educação primária no atraso em meio à riqueza. No último ano do século XIX
houve um adensamento da precarização das escolas de Barretos, para os professores, para as crianças
em idade escolar e para a Câmara Municipal, impactando a educação primária municipal.



Página 46Página 46

A CIDADE ATRAVESSADA PELO MOVIMENTO

MANOELA ROSSINETTI RUFINONI - ORIENTADOR(A)

DAVI LUIS GALINDO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: CIDADES

Introdução: Diante da velocidade dos deslocamentos e do ritmo acelerado imposto às experiências
urbanas na contemporaneidade, essa pesquisa busca compreender as relações estabelecidas entre os
corpos e a cidade atravessada/percorrida. Como evento de pesquisa, selecionamos o eixo metroviário
que acompanha a avenida Radial Leste, na cidade de São Paulo: a linha Leste-Oeste do Metrô, entre as
estações Brás e Corinthians-Itaquera, um recorte da cidade particularmente relevante para
compreendermos os processos de transformação urbana e as diferentes temporalidades impressas na
materialidade edi�cada vista/apreendida/vivida por milhares de pessoas cotidianamente a partir do
transporte coletivo. Objetivo: a pesquisa propõe investigar e analisar a valorização e o reconhecimento
patrimonial de parcelas da cidade vistas e apreendidas pelo movimento metroviário no eixo Brás-
Itaquera. A partir dessa perspectiva, a investigação objetiva construir bases que potencializem o debate
sobre a apropriação coletiva do patrimônio urbano ao longo desse percurso, considerando as condições
de seu reconhecimento na contemporaneidade, assim como sua inserção, continuidade e
descontinuidade na construção do imaginário estético e político da cidade de São Paulo. Materiais e
métodos: o trabalho é balizado por referenciais teóricos e metodológicos da experimentação
psicogeográ�ca articulada aos deslocamentos motorizados e no diálogo com trabalhos artísticos que
têm explorado o registro do movimento e da velocidade em suas produções.
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A COBERTURA DA FOLHA DE S.PAULO SOBRE O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO

EDUARDO MARANGONI CANESIN - DISCENTE

TATIANA SAVOIA LANDINI - ORIENTADOR(A)

MARCIA REGINA TOSTA DIAS - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado do proponente. Analisamos, em um primeiro momento,
o movimento Escola sem Partido (ESP) como parte do pensamento autoritário brasileiro. Em seguida,
discutimos a cobertura que o jornal Folha de S.Paulo (versão online) fez do ESP. Apesar de as
reportagens terem um viés de oposição ao movimento, salientando seu caráter persecutório e de
censura, em editoriais e algumas colunas, aparece uma visão mais ambígua: de fato há uma doutrinação
de esquerda nas escolas (como a�rma o ESP), mas ela é fruto da má formação dos professores. Em vez
de propor leis que tirem a liberdade dos docentes, deve-se investir em sua formação - isto é, o
pensamento de esquerda é apresentado como fruto da ignorância. Em outras palavras, segundo esse
discurso, o ESP acerta no diagnóstico, mas se equivoca no tratamento.
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A CONDIÇÃO FEMININA EM JEAN-JACQUES ROUSSEAU

JACIRA DE FREITAS - ORIENTADOR(A)

BARBARA RODRIGUES BARBOSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Pretende-se analisar a condição feminina segundo a compreensão de Jean-Jacques Rousseau, tal como
se exprime no conjunto da obra do �lósofo. A pesquisa se propõe a examinar de que maneira se dá a
elaboração conceitual acerca do tema, a partir da análise das várias personagens femininas presentes
em seus escritos. Em Rousseau, a condição feminina aparece ligada à condição social da mulher dentro
da estrutura arcaica vigente na época, não somente no que diz respeito à hierarquia, mas, ainda, à
especi�cidade de seu papel social. Cabe também buscar compreender os conceitos de feminino, mulher,
mãe, cidadã e todos aqueles que se referem ao discurso acerca do feminino. O objetivo é compreender,
na obra do pensador genebrino, as diferentes possibilidades de atuação da mulher e da diferença sexual
que, ao que parece, pode revelar um avanço em relação à mentalidade vigente na época, principalmente
se pensarmos em três de suas mais famosas personagens femininas, a saber: Julie e Claire,
apresentadas em 1756 em Júlia ou a Nova Heloísa, e Sophie, ou a mulher, que só aparecerá seis anos
depois, no capítulo V da obra Emílio ou da Educação.
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A CONSCIÊNCIA ESTRATÉGICA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA ADOÇÃO DE
REDES SOCIAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

DURVAL LUCAS DOS SANTOS JUNIOR - ORIENTADOR(A)

SARAH MELO DO NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: ORGANIZAÇÃO NA ERA DA INFORMAÇÃO

INTRODUÇÃO: A ascensão da pandemia de COVID-19 no Brasil e a consequente quarentena imposta
pelas autoridades sanitárias levaram muitas empresas a fechar as portas. Como alternativa, algumas
empresas adotaram o uso de redes sociais, ou passaram a utilizá-las mais intensamente, como principal
meio de comunicação com seus consumidores. O uso das redes sociais cresce a cada dia tanto por parte
das empresas quanto por parte dos consumidores, que usam estas plataformas para aprender sobre
produtos e marcas (MURTAGH, 2013 apud JONES; BORGMAN; ULUSOY, 2014). Desta forma, as redes
sociais são um dos caminhos que levam as pessoas até as lojas (EBIT | NIELSEN, 2020), mostrando a
importância de que as empresas se façam presentes nesse ambiente. Trata-se de um movimento que já
acontecia, mas que foi acelerado pela pandemia, ao fazer com que as redes sociais fossem o meio de
comunicação mais economicamente viável entre consumidores e empresas. As redes sociais oferecem
às empresas comunicação direta, rápida e com custos reduzidos, de mensagem customizada e
comunicação de via dupla com o usuário, possibilitando a colaboração, feedback imediato e boca a boca
positivo, resultando na construção e estreitamento do relacionamento com o consumidor e então
aumento de vendas. Para que isso aconteça, as empresas precisam ter uma estratégia bem de�nida
conseguindo, então, sucesso nesses ambientes (HARDING, 2013 apud JONES; BORGMAN; ULUSOY,
2014). No entanto, muitas pequenas empresas entendem a necessidade de estarem nas redes sociais,
mas não sabem como fazer isso na prática (Durkin, McGowan e McKeown 2013), por não conhecerem e
não se apropriarem de todo o potencial dessas ferramentas e por não terem todo o suporte tecnológico
necessário. Além da falta de recursos �nanceiros, de tempo, de pessoal, tecnologia, entre outros
(LEPKOWSKA-WHITE; PARSONS; BERG, 2019; DURKIN; MCGOWAN; MCKEOWN, 2013; JONES; BORGMAN;
ULUSOY, 2014) que é um desa�o presente no dia a dia de pequenas empresas e di�culta o pensamento
estratégico, visto que é preciso alocar os recursos certos nos locais certos em troca do sucesso dessas
ferramentas (DUTTA apud EFFING, SPIL, 2015). OBJETIVO: Entender como se deu a adoção das redes
sociais por micro e pequenas empresas, pensando, principalmente, no cenário da pandemia de COVID-
19 que exigiu medidas repentinas para continuidade dos negócios, sendo uma dessas estratégias a
adoção das redes sociais, especialmente de micro e pequenas empresas. MATERIAL E MÉTODOS: Os
dados estão sendo coletados por meio de pesquisa do tipo survey por meio de questionário eletrônico.
Os usuários estão sendo selecionados por conveniência, e o tratamento dos dados será realizado por
meio de técnicas de análise estatística multivariada. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se entender o
nível de consciência estratégica dos micro e pequenos empresários na adoção das redes sociais como
ferramenta de negócios, principalmente durante o período caótico e imediatista da pandemia de COVID-
19, de modo a identi�car falhas no modo como isso aconteceu para as micro e pequenas empresas e
fornecer um meio de melhoria para esse público em especí�co.
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A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DO PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA: LEITURA DE CONTOS E MULTICULTURALISMO

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MOISES MOREIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução Esta comunicação apresenta as ideias de uma pesquisa de Mestrado Acadêmico em Letras
(em andamento) que visa entender como as atividades de leitura de contos, na perspectiva do
multiculturalismo, corroboram a formação do ethos discursivo do professor de Língua Portuguesa do
Ensino Fundamental, anos �nais. A base teórica que norteia a pesquisa considera a concepção de ethos
discursivo, de acordo com Maingueneau (2008, 2010, 2015 e 2020); a cenogra�a (Maingueneau, 2008,
2010 e 2015); os gêneros do discurso (Maingueneau, 2015); as atividades de leitura (Freire, 1989; Lajolo
2011 e Chartier, 2011 e 1998); o multiculturalismo no processo de ensino-aprendizagem de leitura
(Candau e Sacavino, 2013 e Moita-Lopes, 2013). Objetivo Entender como as atividades de leitura
corroboram a constituição do ethos discursivo do professor de Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental ? Anos Finais da escola pública. Materiais e Método Além da revisão bibliográ�ca, são feitas
algumas considerações sobre os preceitos teórico-linguístico-discursivos no Currículo da Cidade de São
Paulo (2019), bem como sua consonância com a BNCC (Brasil, 2018), sobretudo no que diz respeito às
atividades de leitura e o multiculturalismo no Ensino Fundamental ? Anos �nais. A metodologia passa
por abordagens qualitativas, considerando como cenogra�a uma atividade de leitura no nono ano de
uma escola pública da cidade de São Paulo, na qual foi lido o conto ?Rolézim?, (Martins, 2018), que trata
de questões raciais e de classe entre jovens da periferia. As estratégias usadas para essa atividade
passaram pela leitura e discussão do texto e outras escolhidas pelo professor e que serviram de suporte
para a análise, que consiste em uma das etapas seguintes da pesquisa. O professor será entrevistado
para que se possa chegar a uma análise do seu ethos discursivo e entender como as atividades de
leitura, na perspectiva do multiculturalismo, in�uenciam nesta constituição. Resultados Por se tratar de
um projeto em andamento, ainda não se têm resultados a serem apresentados, mas espera-se que a
leitura de contos seja uma estratégia de introduzir o multiculturalismo nas aulas de Língua Portuguesa,
desvinculando-o do ethos discursivo pré-estabelecido para o professor da Educação Básica.
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A CONSTRUÇÃO DA FAMÍLIA EM TUDO SOBRE MINHA MÃE (1999) E BILLY ELLIOT
(2000): ENCENAÇÕES DAS RELAÇÕES FAMILIARES.

MAURO LUIZ ROVAI - ORIENTADOR(A)

REBECCA BRANDON FREIRE YAMASHITA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

A família resistiu às transformações históricas mais diversas e a universalização de seu conceito faz com
que espectadores a identi�quem e a associem sem esforço em narrativas fílmicas. Esse fenômeno
aponta uma qualidade universal da instituição que, apesar de poder ter sua forma e função variada de
acordo com as forças sociais, econômicas e culturais de um determinado período, é comumente
representada e, sobretudo, reconhecida em obras fílmicas. Para compreender como são construídas as
encenações imagéticas da família em dois �lmes, Tudo sobre minha mãe (1999) e Billy Elliot (2000), a
presente pesquisa parte do pressuposto que não há signi�cado inerente ao �lme, mas sim, um recorte
ideológico do mundo sensível, para então, investigar conjuntos signi�cativos e identi�car como se
apresentam ideologicamente essas questões universais que permeiam as discussões sobre família nas
respectivas obras. O método utilizado consiste em assistir os �lmes repetidas vezes, ou seja, na análise
da imagem a partir do ponto de vista sociológico, recorrendo ao historiador Pierre Sorlin como aporte
teórico para análise técnica das imagens, cabendo às questões, não ao �lme em si, sustentarem o
sentido da problematização a partir da construção fílmica composta pelas narrativas, montagens,
movimentos de câmera, ângulos, luzes, músicas, sons e cores.
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A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO DITADOR NA OBRA

GRACIELA ALICIA FOGLIA - ORIENTADOR(A)

SHEILA MOREL FOLGUERAL MATIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

O presente projeto de pesquisa de mestrado tem por objetivo analisar os aspectos do protagonista da
obra "Eu o Supremo", de Augusto Roa Bastos, que o caracterizam como ditador. Relaciona-se o
desenvolvimento do personagem na obra com as questões sócio políticas e históricas que o constroem.
O tema da ditadura no Paraguai, bem como na América Latina, teve grande repercussão na sociedade
paraguaia (e latino-americana), o que se viu re�etido em um novo olhar no discurso literário, pois
aborda concepções e problemas sociais, gerando uma inovação no estilo da escrita ao trazer temas
históricos e reais, criando assim um novo gênero de relato. É importante considerá-lo uma narrativa
social, que procura mostrar uma sociedade oprimida pelo sistema e líder político, ressaltando os
elementos que compõem o personagem principal, o Supremo. Pretende-se, ainda, cotejar as
particularidades do romance com alguns críticos literários em relação à originalidade da concepção
desse personagem, fazendo uma análise com as especi�cidades literárias na narrativa. Em toda a obra, o
protagonista é construído por múltiplas vozes, marcando a densidade da personalidade desse
personagem, identi�cando assim um discurso ditatorial de muitos signi�cados. O que possibilita fazer
uma associação com o processo político da época histórica à que o livro se refere, assim como o período
em que foi escrito, permitindo compreender como esse protagonista consegue chegar ao per�l da
característica de um ditador.
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A CONSTRUÇÃO DE CONCEPÇÕES E REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE OBESIDADE DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SÃO INFLUENCIADAS POR ELEMENTOS

PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS

CAMILO DE LELLIS SANTOS - ORIENTADOR(A)

AMANI AHMAD EL ZAHAB - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Há evidente crescimento desenfreado da taxa de obesidade e sobrepeso no meio escolar, portanto é
função da educação formal prover instrução cientí�ca e agir no combate à desinformação, sobretudo na
formação inicial e continuada dos professores. O ensino sobre obesidade é impactado não somente pelo
letramento cientí�co dos professores sobre o assunto, como por suas concepções individuais e sociais.
Objetivos: Identi�car a representação social sobre obesidade de professores de ciências e matemática
em serviço nas escolas de educação básica do Estado de São Paulo. Materiais e métodos: A identi�cação
e análise das representações sociais foram realizadas com base na Teoria da Representação Social (TRS)
e Teoria do Núcleo Central (TNC) desenvolvida por Moscovici (1978) e Abric (2001), respectivamente. Os
valores simbólicos construídos a partir da TRS e TNC foram organizados e distribuídos no quadro de
Vergés. Foram investigados 64 professores de ciências que relataram as cinco primeiras palavras
evocadas pelo termo indutor ?obesidade?. Resultados: Ao agrupar os termos por critério semântico, o
total de diferentes termos evocados foi igual a 159, enquanto o valor da ordem média de evocação
(OME) igual a 2,9 e a frequência mínima igual a 11 para inclusão dos termos no quadro de Vergés. Os
termos ?gordura?, ?alimento?, ?saúde? e ?ansiedade? são os elementos centrais, pois, apresentam
valores de frequência maior que a frequência mediana e valores de ordem média de evocação (OME)
menor que a OME média. Todavia, apenas os termos ?alimentos? e ?saúde? são os potenciais termos
que compõem a estrutura interna da representação, por apresentarem também alto valor de conexões
internas. Do total de participantes 29,03% apresentam sobrepeso, 24,19% obesidade e
aproximadamente 81% apresentam insatisfação corporal. Foi identi�cado que quanto maior o IMC
(índice de massa corpórea) do professor há maior correlação com a evocação de termos de viés
psicológico e emocional (rs = 0,28; p = 0,03), que se correlaciona positivamente com o desejo por
emagrecer dos professores (rs = 0,33; p<0,01). Conclusão: A população estudada identi�ca a obesidade
como uma enfermidade resultado de um acúmulo excessivo de gordura. No entanto, os fatores
�siológicos e condições que contribuem para o desenvolvimento da obesidade são marginalizados no
repertório de ideias desses professores. Fatores psicológicos e emocionais contribuem para a
construção das concepções de obesidade desses professores.
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A CONTRIBUIÇÃO DA REDE SOCIAL NO ESTUDO SOBRE CONSUMO ALIMENTAR:
UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS PARTICIPANTES E SEGUIDORES DO PROJETO

CLICPRATO.

SEMIRAMIS MARTINS ALVARES DOMENE - CO-AUTOR(A)

DAVI CASTOR DA SILVA - CO-AUTOR(A)

JOSIANE STELUTI - ORIENTADOR(A)

JUN OKAMOTO JUNIOR - CO-AUTOR(A)

DIRCE MARIA MARCHIONI - CO-AUTOR(A)

LUCCA MARTINS COLLIN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

NUTRIÇÃO

Introdução: Com a popularização da internet, surgiu a possibilidade das pesquisas cientí�cas utilizarem
as redes sociais, demonstrando ser uma ferramenta potente para divulgação dos projetos e captação de
participantes. Diante disso, o Projeto ClicPrato utilizou o Instagram para realizar divulgações sobre o
projeto e a alimentação. Dessa forma, houve a construção de uma interação direta com os seguidores,
buscando estimular o envio de fotos e manter ativa a participação da população, assim mesmo em
período pandêmico, foi possível o avanço da pesquisa. Objetivo: Investigar a in�uência da rede social no
projeto através das análises do per�l dos seguidores da página do Instagram e comparações com os
dados dos participantes do Projeto ClicPrato. Métodos: O estudo utilizou os dados do projeto ?ClicPrato?.
Este visa avaliar a qualidade da refeição dos brasileiros a partir de fotos registradas pelo celular. Para as
análises do per�l, considerou-se os dados fornecidos pelo ?Insights? do Instagram e pela plataforma ?
Iconosquare? que exibem o per�l e a distribuição dos seguidores da página do Projeto
(https://www.instagram.com/clicprato). Além disso, para as comparações, foram utilizados os dados
sociodemográ�cos das fotos enviadas ao banco de imagens do projeto ClicPrato. Foram consideradas as
fotos recebidas no período de 18 meses, entre abril de 2020 a setembro de 2021, totalizando 2423 fotos.
As análises de dados foram realizadas no software STATA®, versão 14.2. Resultados: O per�l dos
participantes do projeto Clicprato é majoritariamente feminino (78,9%), assim como o per�l no
Instagram (83,1%). A faixa etária que mais contribui com a pesquisa foi de indivíduos entre 25 a 34 anos
(32,7%), tendo um percentual semelhante de seguidores do Instagram no mesmo intervalo de idade
(32,5%). Em contrapartida, as pessoas entre 55 a 64 anos apresentam uma porcentagem elevada (22,6%)
no envio de fotos, porém não se observa frequência correspondente com o público desta faixa no
Instagram (8,5%). Referente a localização, observa-se que as principais cidades de residência dos
seguidores são, principalmente, São Paulo (23,6%) e Santos (3,7%) - cidades da região Sudeste; enquanto
que no banco de imagens, a maioria das fotos (75,7%) também são provenientes da região Sudeste.
Conclusão: Apesar de não ser possível a�rmar que os seguidores são também participantes do projeto, a
partir do exposto, observa-se que o público predominante em ambas categorias (participante e
seguidor) são mulheres entre 25 a 34 anos residentes na região Sudeste. Assim, o Instagram
demonstrou-se uma importante ferramenta de divulgação cientí�ca, pois neste ambiente parece que foi
possível estimular a participação no projeto através da publicação de materiais e conteúdos interativos.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS INTELECTUAIS NEGRAS BRASILEIRAS SUELI CARNEIRO E
LÉLIA GONZALEZ PARA A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL

RENATA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

ANA PAULA PIRES LOURENÇO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

A CONTRIBUIÇÃO DAS INTELECTUAIS NEGRAS BRASILEIRAS SUELI CARNEIRO E LÉLIA GONZALEZ PARA A
FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL Introdução Em uma sociedade que ainda mantém a posição social da
mulher negra na base da pirâmide social, é importante que haja ampliação dos debates de intelectuais
negras e a implantação de textos e literaturas relacionadas às vivências negras nas grades dos cursos de
graduação. A escolha pelas duas autoras ? Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez ? deve-se à grande
contribuição que elas têm e para a construção sócio-histórica de Brasil, uma vez que ambas trabalharam
e trabalham em seus escritos a respeito da condição social de mulheres negras e sobre a dupla opressão
que essa classe carrega por serem mulheres, em uma sociedade que mantém relações de poder
majoritariamente sobre homens, e negras, uma vez que indivíduos brancos são privilegiados nas mais
diversas formas em um Brasil que privilegia indivíduos de pele branca. Essa situação se aplica também
quando se trata de intelectuais negras. As autoras escolhidas não estão presentes nos currículos
acadêmicos dos cursos de ciências humanas e, nesse caso, o foco será nos currículos do curso de
Serviço Social. A importância vai de encontro à relação dos pro�ssionais que atuam no Sistema Único da
Assistência Social (SUAS) com a população usuária dos serviços socioassistenciais, que são, em sua
maioria, mulheres negras. No decorrer da pesquisa, três questões serão norteadoras para tal: 1) O que
contribui para que sejam as mulheres negras a ocuparem majoritariamente a base da pirâmide social, o
que as levam a serem as principais demandantes dos programas sociais? 2) De que maneira Lélia
Gonzalez e Sueli Carneiro podem ajudar a compreender esse processo? 3) Os estudos dessas autoras
contribuem com a formulação de políticas voltadas para as mulheres negras? Responder a estas
questões implica indagar sobre a invisibilidade das mulheres negras na formação em Serviço Social.
Objetivos Geral: Examinar a produção teórico-política de duas intelectuais negras, Sueli Carneiro e Lélia
Gonzalez, com o objetivo de identi�car suas possíveis contribuições para o Serviço Social no que
concerne à condição das mulheres negras e à implementação de políticas públicas voltadas para este
segmento. Especí�cos: - Investigar a condição da mulher negra no Brasil a partir da produção teórica de
Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro; - Compreender o debate recente sobre as relações étnico-raciais e o
Serviço Social; - Examinar a presença invisível das mulheres negras para a pro�ssão; Materiais e Método
O recurso metodológico será a pesquisa bibliográ�ca, que consistirá em examinar a principal produção
escrita (livros, capítulos, ensaios, artigos, revistas etc.) de e sobre Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, com
vistas à compreensão de seus possíveis aportes sobre a condição das mulheres negras na sociedade
brasileira. O mesmo percurso metodológico será adotado para compreender se existe (e de que forma
ocorre) o debate sobre relações étnico-raciais e, mais especi�camente, sobre mulheres negras, no
interior do Serviço Social. Esta perspectiva possibilita abordar um leque amplo de re�exões, que tem
como ponto de partida as vivências das autoras.
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A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: RESULTADOS
PRELIMINARES DE UMA PESQUISA DE MESTRADO

UMBERTO DE ANDRADE PINTO - ORIENTADOR(A)

MICHAEL DE OLIVEIRA LEMOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa em
andamento de Mestrado em Educação que tem como tema: A ausência da Licenciatura em Pedagogia
para contratação de Professor (a) Coordenador (a) na Rede Estadual Paulista. Pretende-se com isso
apresentar re�exões sobre a constituição da Coordenação Pedagógica das Escolas Paulistas, além de
associar os conceitos de uberização docente (Venco, 2019) e proletarização (CONTRERAS, 2012) com a
citada Coordenação Pedagógica. Como procedimento metodológico optou-se por utilizar a análise
documental (LUDKE, ANDRÉ, 2018) sobre a Coordenação Pedagógica, além de orientações da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo (SEE SP) aos (às) Professores (as) Coordenadores (as). Esta etapa da
pesquisa permite constatar inicialmente uma Coordenação Pedagógica frágil, sem autonomia, pois como
mostraram os documentos analisados, deve seguir as Orientações da SEE SP, tendo assim pouco tempo
para as particularidades de cada escola.
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A COSMOLOGIA E O MODO DE (RE)EXISTIR MBYA GUARANI: UMA ANÁLISE A
PARTIR DA PRODUÇÃO ARTESANAL DA TEKOA PARANAPUÃ

RAIANE PATRICIA SEVERINO ASSUMPCAO - ORIENTADOR(A)

MARINA MASSOTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: REDES ORGANIZACIONAIS E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

Introdução: A etnia Guarani Mbya vive em regiões litorâneas da América do Sul, geralmente em busca de
um território que corresponda com as condições para viver o seu modo de vida tradicional. O
enfrentamento de con�itos relacionados à terra é permanente, o que desa�a a permanência da cultura
e o modo de viver Guarani Mbya. Para os Mbya o território é inerente ao modo de vida Guarani ou
Nhandereko, que signi�ca ?nosso sistema? Na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) existem
aproximadamente vinte e quatro aldeias indígenas que estão localizadas em diversos municípios do
litoral paulista. Dentre essas, somente dezesseis tiveram seu processo de demarcação concluído, fato
que revela fragilidades na garantia do modo de viver tradicional e nas ações produtivas para promover
os direitos dos povos originários. A pesquisa tem como foco de análise a autonomia produtiva com a
garantia da preservação e o fortalecimento da cultura. A partir da produção do ?artesanato de Mbya
Guarani? busca analisar a visibilidade e o fortalecimento do modo de vida Guarani (Nhamdereko), além
de identi�car princípios e aspectos do modelo de produção Guarani Mbya, que são baseadas na
valorização e desenvolvimento do ser humano e para suprir as necessidades básicas da comunidade.
Objetivo: A proposta de iniciação cientí�ca apresentada busca pesquisar a produção artesanal Guarani
Mbya, especi�camente da Aldeia Paranapuã, a partir do seu modo de vida, sua relação com o território,
cosmologia Mbya Guarani e a sua forma organizacional social e econômica, bem como seu signi�cado
para o fortalecimento da cultura e emancipação desse povo. Metodologia: A realização de uma pesquisa-
ação, com um processo de construção do conhecimento com a cultura Guarani Mbya, por meio da
relação entre saber acadêmico e tradicional, com a revisão da literatura sobre cultura indígena Guarani
Mbya; produção material/ imaterial e ancestralidade; pesquisa documental sobre os direitos dos povos
indígenas; realização ?Photovoice? para obtenção dos dados e análise. Resultados Parciais: O artesanato
é compreendido como constituinte da totalidade que é a cosmologia e cultura Mbya Guarani, portanto
elemento estruturante da forma organizacional econômica e social. São objetos desenvolvidos pela
comunidade com suas diversas funcionalidades. Alguns são destinados ao uso da comunidade e outros
para a comercialização. Esses objetos se diversi�cam em: adornos corporais, instrumentos musicais,
esculturas de madeiras, cestaria e armas. Todos os componentes e os processos utilizados para o
desenvolvimento desses artesanatos possuem um signi�cado para o modo de vida tradicional. Para
entender esses signi�cados e como as relações socioambientais são estabelecidas no funcionamento da
produção artesanal tem sido necessário o fortalecimento do vínculo, o que tem permitido também
compreender as di�culdades que os povos indígenas enfrentam nas políticas atuais que interferem em
seus processos de desenvolvimento.
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A CULTURA ESCOLAR COMO COADJUVANTE NOS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO
CIENTÍFICA E LETRAMENTO

REGINALDO ALBERTO MELONI - ORIENTADOR(A)

GLAUCIA SAVIOLI FISNER PIVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: PEDAGOGIA

Introdução: No Brasil da década de 1960, a educação apresentava um cenário crítico do ponto de vista
do acesso e da permanência das crianças na escola. Havia, inclusive, uma taxa alarmante de analfabetos
entre a população adulta, que falava em modernização e desenvolvimento. As discussões sobre
alfabetização cientí�ca e letramento que se pretende fazer dizem respeito não só a mudança na maneira
de considerar o signi�cado do acesso à leitura e à escrita em nosso país, mas como forma de
emancipação. Para tanto, faz-se necessário levantar dados para veri�car se as propostas de ensino são
consideradas um entrave para a aquisição de conhecimento e se criam oportunidades de divulgação do
conhecimento cientí�co, contribuindo para o enfrentamento das desigualdades regionais e sociais do
país. Objetivos: Dessa forma, intenciona-se investigar o ensino de ciências e sua relação com o contexto
cultural e sistematizar em que medida os desa�os pedagógicos reverberam, em maior ou menor grau,
no contexto discente (ampliação de horizonte). Metodologia: A pesquisa se caracterizará por meio da
revisão de literatura; os dados serão coletados nas bases SCIELO e Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da USP, além de teses de doutorado, dissertações de mestrado e periódicos coletados no
acervo da biblioteca da UNIFESP. A elaboração da dissertação implicará em leitura da bibliogra�a básica
e análise das informações obtidas que passarão a fazer parte do corpo deste trabalho. Os objetos de
estudo: (1) a seleção/organização dos saberes escolares e (2) as práticas e propostas pedagógicas
voltadas para a formação pessoal nortearão o caminho pelo qual se analisará o tema da pesquisa. As
referências problematizarão (A) a produção do conhecimento no âmbito da escola e (B) a adequação
didática às características de todo e qualquer aluno. Hipóteses: (1) alfabetização cientí�ca e letramento
possuem conceitos interligados, que enredam codi�cação, decodi�cação e tomada de decisões,
impactando a vida coletiva e dos sujeitos e (2) o ensino de Ciências afeta o desenvolvimento tecnológico
do país e favorece o desenvolvimento multidimensional dos sujeitos.
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A DEMOCRATIZAÇÃO DA OBRA DE KEITH HARING

MARINA SOLER JORGE - ORIENTADOR(A)

MATHEUS SILVA GUZZON - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

No cenário artístico contemporâneo, entre as inúmeras problemáticas e críticas que podem ser tecidas,
uma das mais relevantes diz respeito à democratização da arte, sobretudo em um contexto no qual os
altos valores praticados no mercado da arte acabam por afastar o grande público. Keith Haring, um
artista que trabalhou entre 1978 e 1990 em Nova York, EUA, traz consigo muitas pautas relacionadas à
democratização da arte que ecoam até hoje. A análise que propomos busca compreender
introdutoriamente os fatores que nortearam a jornada de vida do artista Keith Haring, analisando os
acontecimentos históricos de meados dos anos 1980 e a sua arte. Temos como objetivo, através de uma
metodologia de pesquisa bibliográ�ca e iconográ�ca, analisar e questionar os ideais democratizantes de
Keith Haring, seus diálogos com outros artistas, as críticas e as pautas sociais que o seu trabalho levava
intrinsecamente. Através de uma abordagem qualitativa, a pesquisa traz também as problemáticas da
marginalização do gra�te, ademais de explorar de maneira crítica a comercialização da obra do artista e
suas respectivas controvérsias. A partir de uma metodologia inspirada em Pierre Bourdieu, abordaremos
aspectos de sua trajetória, desde seus estudos artísticos, suas primeiras ideias a respeito da arte, suas
relações com outros artistas e com o campo artístico de Nova York, sua inserção na cena gay desta
cidade, sua relevância, seus privilégios e restrições até os empecilhos que sofreu em seus últimos dias
em vida e sua importância atualmente.
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A DESPOLUIÇÃO DO RIO PINHEIROS: A TENTATIVA DE SE RECUPERAR UM RIO
PAULISTANO E GERAR ENERGIA (2001-2011)

JANES JORGE - ORIENTADOR(A)

NAYRA KAROLYNE DOS SANTOS RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

A pesquisa analisa a tentativa de despoluição do Rio Pinheiros ocorrida entre os anos de 2001 a 2011,
que buscou, através do método da �otação, recuperar as águas desse rio localizado na cidade de São
Paulo e bombeá-las à Represa Billings, a �m de aumentar a produção energética da Usina Hidrelétrica
Henry Borden, em Cubatão. Considerando que a tentativa teve �m sem que seu objetivo se
concretizasse, procura-se documentar e problematizar o desenvolvimento do Projeto de Despoluição do
rio Pinheiros, a �m de encontrar as razões para o resultado negativo, levando em consideração o amplo
contexto da relação entre os paulistanos e esse curso d'água ao longo dos séculos XX e XXI, bem como, a
possibilidade das novas tecnologias para o tratamento das águas e seu uso posterior para variados �ns,
como a produção de energia elétrica. A problemática da degradação e das tentativas de despoluição dos
rios paulistanos é um de grande relevância acadêmica e social, tanto pela importância das águas como
recurso natural como pela importância dos rios para as populações, em especial na cidade de São Paulo,
metrópole carente de áreas verdes e de lazer. A pesquisa busca também contribuir para a história
ambiental, que tem nos rios um dos seus temas principais de estudo, mas apresentando uma inovação,
que é a abordagem que privilegia a recuperação dos rios e não sua degradação, que tem prevalecido
nos estudos até aqui realizados.
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A DIMENSÃO DA ARTE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES

LUCIANA MARIA CAVALCANTE MELO - ORIENTADOR(A)

LAWANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

As expressões da questão social no cotidiano, tem exigido assistentes sociais mais quali�cados e
criativos nos espaços pro�ssionais. Partindo das seguintes questões norteadoras: a arte é uma forma de
estratégia pedagógica na formação dos cursos de graduação em Serviço Social? De que maneira é
implementada na matriz curricular? Como aparece a estratégia da arte no cotidiano do ensino em
Serviço Social? Quais as di�culdades percebidas pelo/a docente sobre a temática? O projeto de pesquisa
de iniciação cientí�ca pretende analisar a arte enquanto uma das variadas formas de instrumento para
intervenção da questão social e de que forma é debatida na formação pro�ssional em Serviço Social, que
tem um projeto da pro�ssão e uma dada direção social. Esse projeto pro�ssional contribui para a
organização, criação e trabalho dos movimentos e lutas sociais, na dimensão do compromisso com a
autonomia dos sujeitos sociais e na defesa de uma sociedade mais justa e igualitária, assim, a estratégia
da arte como mediação da formação e do trabalho pro�ssional parece ser coerente e a�nada aos
pressupostos da pro�ssão. Espera-se com a presente investigação cientí�ca aprofundar o conhecimento
da arte como estratégia metodológica de ensino que contribui para o reconhecimento das diferentes
formas em que a questão social pode ser expressa no cotidiano, tendo como principal objetivo conhecer
e discutir a dimensão da arte na formação pro�ssional em Serviço Social, seus desa�os e possibilidades.
Esta pesquisa teve como base o aporte qualititativo no campo da Pesquisa Social. Foi necessária análise
bibliográ�ca sobre a temática com aprofundamento nas categorias: arte, metodologias de ensino,
dimensão pedagógica, formação em Serviço Social e suas diretrizes curriculares. A pesquisa de campo
será fundamental para quali�car e quanti�car os dados a respeito da abordagem dos docentes sobre
arte como estratégia de ensino, conhecer a frequência e quais tipos de estratégias artísticas são
amparadas no desenvolvimento da docência. Deste modo, a pesquisa de campo será realizada através
de questionário/formulário na plataforma google forms. Após a pesquisa bibliográ�ca e documental, que
se deu pelo acesso no site das Universidades e a pesquisa de campo, elaboramos a análise dos dados a
partir da eleição de categorias mais recorrentes no diálogo com arte, estratégica pedagógica,
metodologia, projeto político pedagógico, mediação e Serviço Social, construindo enunciado de
respostas sobre as questões iniciais da pesquisa, a de compreender a presença da arte como estratégia
pedagógica na formação em Serviço Social, desa�os e possibilidades. A partir da análise bibliográ�ca, no
primeiro capítulo, foi possível concluir que a arte tem uma função social, pois se dá pela busca da
essência contida na realidade. A sua essência se modi�ca de acordo com o contexto histórico e social na
constituição dos indivíduos e das sociedades. Defende o humanismo e o ser humano em sua
integralidade, não se rendendo ao preconceito de classes a partir da perspectiva das classes
dominantes.
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A DISCIPLINA ESCOLAR CIÊNCIAS: O CASO DA ESCOLA RAUL SADDI ? 1974/2012.

REGINALDO ALBERTO MELONI - ORIENTADOR(A)

ANA PAULA BORGES ELOI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

A DISCIPLINA ESCOLAR CIÊNCIAS: O CASO DA ESCOLA RAUL SADDI ? 1974/2012. ANA PAULA BORGES
ELOI ? DISCENTE ? a.eloi@unifesp.br, REGINALDO ALBERTO MELONI ? ORIENTADOR - meloni@unifesp.br
Introdução: O campo da História da Educação se constituiu por um longo tempo através de documentos
escritos e, ainda que concordemos que a materialidade da escola participa do processo de ensino-
aprendizagem, ainda não são comuns os trabalhos que investigam as práticas pedagógicas a partir dos
usos dos objetos (MELONI, 2011). Quando os pesquisadores se propõem a estudar as práticas escolares
são escassos os documentos para realizar as análises, então em diversos momentos só é possível
localizar vestígios dessas práticas em objetos de ensino esquecidos nos armários e porões das escolas.
As informações das práticas escolares têm se perdido com o passar do tempo e esse é um motivo da
urgência em se ter mais estudos sobre esse tema. Objetivo: Essa pesquisa busca veri�car de que forma
os objetos de ensino de ciências participaram da cultura escolar no passado e tentar entender como se
deu a apropriação desses objetos na escola. Materiais e Método: O presente trabalho é caracterizado
como uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa (GIL, 2008) que irá cruzar informações dos
documentos escritos do arquivo escolar, dos objetos pertencentes ao acervo com os dados obtidos em
entrevistas com os membros da comunidade escolar. A pesquisa documental se insere na presente
pesquisa como um instrumento que auxilia a fazer com que os objetos de ensino de ciências se tornem
uma fonte histórica. Em uma primeira fase da pesquisa foi realizado o levantamento dos objetos de
ensino de ciências que ainda restam na escola. O critério para a constituição do acervo de objetos de
ensino de ciências foi o de que o objeto estivesse dentro do recorte temporal que tivesse sido utilizado
na disciplina de ciências. O período que está sendo analisado foi de�nido em função dos eventos
relatados pelos entrevistados, ou seja: de 1974 até 2012. Em um segundo momento, foi realizada a
análise das marcas de uso dos objetos de ensino de ciências. Posteriormente, foram realizadas
entrevistas com pessoas da comunidade escolar. Por �m, os dados trazidos nas entrevistas e pelos
objetos serão apoiados em diários de classe localizados na escola, fotogra�as, livros de inventário, livros
de atas, jornais antigos, entre outros documentos. Resultados prévios: Nas entrevistas realizadas com os
membros da comunidade escolar dois objetos foram os mais citados: a arcada dentária e o torso
bissexual. Em função deste dado esses objetos foram escolhidos para serem analisados mais
profundamente. Já foi possível veri�car as temáticas que seriam centrais na análise. Os temas que serão
discutidos a partir dos objetos serão a higiene bucal (utilizando como recurso didático a arcada dentária)
e o corpo/educação sexual (utilizando como meio o torso bissexual). As discussões mais aprofundadas
ocorrerão em torno desses dois objetos. Esta pesquisa ainda está em andamento, então novas
informações ainda podem surgir e novos documentos ainda podem ser encontrados.



Página 63Página 63

A DISCRETA PARTICIPAÇÃO DO ALUGUEL RESIDENCIAL NOS DEBATES EM
MOVIMENTOS SOCIAIS E NO CAMPO DOS ESTUDOS URBANOS

GIOVANNA BONILHA MILANO - ORIENTADOR(A)

BRENO WILLIAM NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área:
PLANEJAMENTO, GESTÃO E REGULAÇÃO URBANA

INTRODUÇÃO A política de regulação do solo nunca pautou diretamente o aluguel residencial no Brasil,
fato que ressoa, ao mesmo passo, em uma literatura discreta sobre o tema. Os imbricamentos entre os
instrumentos de planejamento urbano e a produção imobiliária para o mercado deslocam as discussões
sobre o aluguel residencial para um ponto cego, como se coubesse exclusivamente ao mercado (e seus
agentes) os mecanismos de regulação, oferta e de demanda para a locação residencial. OBJETIVOS Esta
pesquisa consistiu em sobrevoar o tema do aluguel no campo dos estudos urbanos e nos discursos
públicos de três movimentos sociais que lutam por moradia em São Paulo. METODOLOGIA Para o
estrato que consideramos como inerente à doutrina bibliográ�ca (literatura), às práticas de gestão de
políticas públicas e os debates da esfera pública, foi realizada uma revisão bibliográ�ca em torno do
tema do aluguel residencial formal (cujo recorte se ateve à cidade de São Paulo, mas, eventualmente,
artigos com foco em outras cidades compuseram o bojo analítico para determinadas questões), por
meio das plataformas Google Acadêmico, Scielo e Lattes (pesquisa por assunto). Foram inseridos os
termos ?aluguel? e ?locação?, subtraindo-se os trabalhos cujo objeto correspondia ao aluguel comercial e
industrial. Já no segundo estrato, as publicações (manifestações públicas, reportagens e notícias) que
mencionam o termo ?moradia? foram cruzadas àquelas que citam o termo ?aluguel?, ?locação? ou ?
inquilino?, em plataformas de divulgação de três movimentos sociais da cidade de São Paulo (entre 2018
e 2021). RESULTADOS Foram triadas mais de 700 publicações, entre as datas de 01/01/2018 (ano
escolhido como ponto de partida, em razão do descolamento do índice IGP-M em relação à in�ação. O
IGP-M corrige os valores relativos ao aluguel residencial) e 04/11/2021, data escolhida como limite
temporal frente à necessidade analítica de interpretação e discussão dos dados. Entre os movimentos
sociais observados, há recorrência de táticas em torno do auxílio aluguel e da locação social, mas
também sinalizando o aluguel residencial (e suas dinâmicas econômicas) enquanto catapulta para o
surgimento de novas ocupações. Já no campo dos estudos urbanos, mais de 60 artigos foram triados,
havendo uma recorrência da temática do aluguel enquanto avaliação de políticas públicas já
implementadas, ao mesmo tempo em que o tema aparece frequentemente enquanto transversalidade
de outros temas caros ao urbanismo, como a produção imobiliária e as discussões em torno da
propriedade privada. CONCLUSÃO Tanto os movimentos quanto a academia carecem da elaboração de
pautas e táticas especí�cas em torno do aluguel residencial na cidade de São Paulo. Diante do
agravamento da espoliação urbana provocada pelo aluguel de residências, sobretudo por populações
mais vulneráveis, exponenciada pela crise econômica e sanitária, entende-se que esta pesquisa pode
auxiliar no aprofundamento dos debates e disparar pesquisas especí�cas sobre o aluguel residencial na
metrópole.
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A DIVERSIDADE DE ARANHAS DO PARQUE ECOLÓGICO IMIGRANTES (SÃO
BERNARDO DO CAMPO ? SP)

FABIANA ELAINE CASARIN DOS SANTOS - COORIENTADOR(A)

STEFAN RIBEIRO DIAS - DISCENTE

CIBELE BRAGAGNOLO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: ECOLOGIA

Introdução: A Mata Atlântica é um dos maiores biomas brasileiros, se estendendo por quase todos os
estados do litoral, entrando no continente e passando pelas regiões Sul e Sudeste até a Argentina e o
Paraguai. A rápida fragmentação da Mata Atlântica tornou este bioma uma das áreas de maior
prioridade para a conservação biológica no mundo. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo principal
avaliar a importância da qualidade da vegetação de uma região de Mata Atlântica (Parque privado, São
Bernardo do Campo, SP, Brasil) sobre a riqueza, abundância, diversidade e composição da comunidade
de aranhas, comparando duas diferentes categorias de habitats: mata contínua secundária e mata
contínua madura. Materiais e métodos: As amostras estão sendo coletadas em pontos distintos de mata
madura e secundária localizados nas dependências do Parque Ecológico Imigrantes e adjacências. O
parque conta com uma área de 484 mil m² de vegetação típica da Mata Atlântica e está a 772 m de
altitude. Foram selecionados 20 pontos de coletas com pelo menos 100 metros de distância entre si. Em
cada ponto de coleta, estão sendo amostrados três transectos de 30 x 10m durante uma hora, o que irá
totalizar 60 amostras. Todo o material coletado está sendo levado ao Laboratório 101 da UNIFESP, na
unidade José de Filippi em Diadema (SP) para ser triado e morfotipado, com auxílio da chave de
Brescovit et. al. (2002) e um microscópio estereoscópico Zeiss Stemi Dv4 Os indivíduos morfotipados
serão depositados na coleção do Museu de Zoologia da USP. Será realizada uma análise da riqueza e
abundância ao término dos 20 pontos amostrados. Para minimizar as diferenças da riqueza devido às
diferenças no número de indivíduos, uma medida de diversidade também será utilizada, o exponencial
do índice de Shannon. Um teste t será aplicado para testar as diferenças nestes parâmetros entre as
duas categorias de habitat. A similaridade dos locais amostrados será analisada usando uma análise de
correspondência destendenciada (DCA). Será também realizado um teste de Mantel para testar se as
mudanças nas composições da comunidade de aranhas em cada local foram relacionadas à distância
geográ�ca entre elas. Finalmente, nós realizaremos uma análise de espécies indicadoras para ver a
associação entre espécies mais abundantes e as duas categorias de mata amostradas. Resultados
parciais: Até o momento foram realizadas coletas em 15 dos 20 pontos que foram propostos, sendo que
das 45 amostras coletadas até o momento, foram triadas 22 amostras e encontradas um total de 746
aranhas, destas 420 são indivíduos jovens e 326 são adultos, os quais foram distribuídos em 16 famílias
até o momento. Os próximos passos incluem terminar os 5 pontos de coleta e �nalizar a triagem do
material coletado para que as análises possam ser feitas e os resultados interpretados.
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A DIVULGAÇÃO CIENTIFICA COMO FERRAMENTA PARA DESMISTIFICAÇÃO DA
IMAGEM DE CIÊNCIA E CIENTISTAS

ANDRE AMARAL GONCALVES BIANCO - ORIENTADOR(A)

NATALIA SOARES BALBINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: A visão de Ciência e cientista sofre in�uência da mídia, como cinema, desenhos animados,
�lmes e revistas. Nesses meios, é comum os cientistas serem apresentados como pessoas exóticas,
geniais, desleixadas, excluídas, brancas e do sexo masculino, que trabalham com temas extremamente
complexos, dando a entender a carreira de um cientista não é acessível à população em geral e distante
do seu cotidiano. Objetivo: Nosso objetivo é investigar a visão de Ciência e cientistas de um grupo de
estudantes do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Além disso,
desejamos avaliar se o uso de vídeos curta metragem são e�cientes para orientar a visão desses
estudantes sobre Ciência e cientista. Metodologia: Pretende-se realizar um estudo de caso em duas
séries do anos iniciais do ensino do Ensino Fundamental II. A escolha por anos iniciais do ensino
Fundamental II se dá por acreditarmos que as representações devem ser trabalhadas desde o início do
processo de ensino e não apenas no �nal, quando os estudantes geralmente já possuem uma
representação sobre ciência e cientista mais formadas. Nosso instrumento de coleta de dados será
constituído de desenhos dos estudantes e questionários quali e quanti, com a intenção de permitir a
manifestação das visões de ciências e atividades realizadas por cientistas na perspectiva dos estudantes.
Após a coleta do questionário, pretendemos fazer uma entrevista com mulheres cientista que fogem do
estereótipo apresentado por grande parte da mídia. Resultados esperados: Esperamos que os vídeos
contribuam para popularizar as cientistas e seus trabalhos aos participantes da pesquisa, contribuindo
para a re�exão sobre a visão de ciências e cientistas.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AO
RACISMO AMBIENTAL BRASILEIRO

ADRIANA REGINA BRAGA - ORIENTADOR(A)

PEDRO GARBELIM REDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

Introdução: Entre as décadas de 1970 e 1980 foi consolidado nos Estados Unidos o Movimento por
Justiça Ambiental, dentre suas principais pautas se destacou a luta contra as ações de empreendimentos
que promoviam a contaminação do entorno das comunidades pobres. Neste contexto político surge a
expressão racismo ambiental, que pode se explicada como a discriminação étnica expressada na
desigualdades de acesso aos direitos ambientais e na maior exposição das comunidades etnicamente
excluídas aos riscos de contaminação. Objetivo: Partindo da concepção de que o racismo ambiental é
um fenômeno que se manifesta nas diversas con�gurações espaciais brasileiras, este trabalho tem como
objetivo compreender como a corrente crítica da Educação Ambiental pode auxiliar as comunidades
injustiçadas para conscientização e superação dessas opressões. Materiais e Métodos: Para isso, o
trabalho segue uma linhagem qualitativa que busca compreender os modos de manifestação dos
conceitos: injustiça ambiental (ACSELRAD, 2009), justiça ambiental (HERCULANO, 2008) e racismo
ambiental (PACHECO e FAUSTINO, 2013) em territórios brasileiros. Foi necessário também realizar o
reconhecimento dos pontos fundamentadores da Educação Ambiental crítica (SAUVÉ, 2005) e identi�car
como ela está ou não presente no atual contexto de nosso país (LAYRARGUES, 2020). Além do referencial
teórico apresentado, este artigo se utiliza de reportagens que ajudaram na contextualização e coleta de
dados referentes aos números do desmatamento na região amazônica e pantaneira, aos índices de
desigualdade socioambiental brasileira e aos relatórios do IPCC. Resultados e Conclusão: Um dos pontos
conclusivos deste trabalho esteve por conta da identi�cação de um caráter político da Educação
Ambiental crítica, fato que justi�ca uma construção de processo educacional por meio de alianças com
os movimentos sociais.
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A EMERGÊNCIA DE SUBSTANTIVOS COMPOSTOS NA FALA INFANTIL

INDAIA DE SANTANA BASSANI - ORIENTADOR(A)

JANDERSON MATHEUS LIMA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Nota-se que, apesar de haver um número signi�cativo de estudos sobre as palavras compostas em
língua portuguesa, não há muitas informações referentes à emergência dessas estruturas nas
produções infantis, devido ao baixo número de trabalhos que abordam a aquisição de morfologia.
Considerando isso, a partir de uma abordagem racionalista da aquisição de linguagem, o presente
trabalho pretende investigar quando os substantivos compostos começam a surgir na fala de crianças
que estão em processo de aquisição do Português Brasileiro (PB). Para tal, será necessário analisar
sessões de gravações de interação em ambiente familiar presentes no corpus Santos, proveniente do
projeto ?Análise dos sistemas fonético e fonológico? do Laboratório de Estudos em Aquisição de
Linguagem da Universidade de São Paulo. Para mais, pretende-se criar, a partir de dados coletados no
corpus operado, um banco de dados com substantivos compostos na fala infantil e na fala adulta
dirigida à criança (input). As variáveis lexicais coletadas nas gravações serão classi�cadas de acordo com
os conceitos presentes na literatura de Villalva (2003). Assim, considerando as ocorrências e as
informações reunidas no banco de dados a ser desenvolvido, além de investigarmos quando os
substantivos compostos começam a emergir na fala das crianças em processo de aquisição do PB,
pretende-se, também, contribuir para a literatura da área, incentivando outros pesquisadores a
desenvolverem estudos sobre o assunto.
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A ESCOLHA DO DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA
IMPACTA NOS RESULTADOS?: UMA ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA

LUIZ EDUARDO NERY - ORIENTADOR(A)

VITOR COSTA SOUZA - DISCENTE

PRISCILA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A pressão inspiratória máxima (PImáx) tornou-se um índice robusto de prognóstico e
mortalidade para doença pulmonar obstrutiva crônica e insu�ciência cardíaca. Novos dispositivos
digitais permitiram mensuração acurada, obtendo valores precisos e menos subjetivos, porém o
manômetro analógico ainda é amplamente utilizado tanto na prática clínica como em pesquisas,
considerando seu baixo custo e facilidade de uso. Este estudo se propõe a avaliar a concordância dos
valores de PImáx fornecidos por manômetro e um dispositivo digital. Materiais e Métodos: Estudo
transversal no qual foram recrutados adultos saudáveis entre 18 e 85 anos, não fumantes, sedentários e
com IMC<30 kg/m2. Foram excluídos sujeitos com história de doença cardiorrespiratória, neuromuscular
e com função pulmonar alterada. O manômetro do tipo aneróide e o dispositivo eletrônico portátil
POWERBreathe KH2® foram usados para testar a concordância entre os valores. Partindo do volume
residual, a PImáx foi obtida após 5 manobras máximas reprodutíveis com diferença < 10%. Para testar a
con�abilidade foi calculado o coe�ciente de correlação intraclasse (CCI) e o método de Bland-Altman
veri�cou a concordância entre os dispositivos. Resultados: Ao todo 120 participantes (50 homens e 70
mulheres) foram incluídos. A média da PImáx obtida pelo dispositivo digital foi signi�cativamente maior
que o valor do analógico (102 ± 27 cmH2O vs. 95 ± 26 cmH2O, p<0,01). Embora o CCI mostre que os
valores são altamente con�áveis [0,96 (IC 95% 0,92-0,98)], o método de Bland-Altman revela um viés
signi�cativo de 6,7 (IC 95% 5,3-8,1), com grande variação entre as diferenças (dp de 15,6 cmH2O: -8,9 e
22,3). Conclusão: Essa discordância entre os dispositivos não teria impacto clínico quando a força
muscular inspiratória está reduzida ou aumentada, porém nos casos de incerteza quanto à fraqueza
muscular, essa diferença média de 6,7cmH2O pode ter impacto na con�rmação diagnóstica e, portanto,
na conduta terapêutica adotada. Nesses casos, sugere-se o dispositivo digital, mais preciso e objetivo na
medição da PImáx.
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A ESCRITA TERAPÊUTICA COMO MODALIDADE EXPRESSIVA E AFIRMATIVA DA
IDENTIDADE DE RESIDENTES DE ILPIS: UMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA.

MARCOS ALBERTO TADDEO CIPULLO - ORIENTADOR(A)

BRENDA GONCALVES DE CASTRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

A pesquisa terá por objetivo propiciar contato com a escrita a residentes de uma ILPI (Instituição de
Longa Permanência) chamada de Residencial Casa do Sol, em Santos-SP. O trabalho será feito a partir de
o�cinas de escrita de cartas, que serão "endereçadas" (podem não ser entregues, servindo apenas como
instrumento terapêutico) a instituições, pessoas e momentos de considerável valor afetivo para os
moradores, de forma que a expressão possa ser estimulada e aspectos de vida, resgatados. O programa
visa à demonstração, de forma mais palpável, daquilo que cada participante sente e pensa sobre aquele
determinado assunto, de modo que possa entrar em contato consigo e com suas próprias questões
re�exivas, melhorando sua capacidade de autoconhecimento e gestão de problemas. Além disso, a
proposta ocasiona, também, o desenvolvimento de narrativas eliciadas pelos assuntos sugeridos e
posterior discussão, que podem a�rmar e legitimar a identidade e as histórias de vida dos participantes,
trazendo coesão e acolhimento entre o grupo. Ademais, o exercício implica um distanciamento e uma
perspectiva mais ampla sobre a experiência do indivíduo no tempo e no espaço, o que auxilia na
resolução de problemas e melhor visualização de soluções. Nesse contexto, para que o projeto ocorra
de forma efetiva. as o�cinas contarão com 3-5 idosos, de forma que sejam reuniões intimistas e
acolhedoras, proporcionando maior conforto para a prática de escrita e discussões posteriores. Um
assunto será sugerido e acordado para que seja tratado conjuntamente no dia (por exemplo, uma carta
com destinatário o seu eu de 10 anos atrás). A metodologia utilizada para avaliar o processo será a
fenomenológica, buscando compreender o sentido que a proposta de o�cina tem para os idosos e para
suas vidas.
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A EXPERIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DO LABORATÓRIO DE
HUMANIZAÇÃO NA NATURA

DANTE MARCELLO CLARAMONTE GALLIAN - ORIENTADOR(A)

ALEXANDRE AUGUSTO MAIA SERAPHIM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO TRABALHADOR

Este estudo se propõe a investigar o potencial da metodologia do Laboratório de Humanização como
promotora de Humanização e Saúde do trabalhador no ambiente das empresas, a partir da experiência
na Natura. A pesquisa levanta a questão da desumanização no contexto da Modernidade, e os seus
efeitos e abrangência sobre as organizações. A metodologia da intervenção foi o Laboratório de
Humanização, aplicado em 3 ciclos na empresa Natura, com a participação voluntária de 38
colaboradores, em 17 encontros ao longo de 3 semestres. A coleta e análise de dados seguiu o
referencial teórico da pesquisa qualitativa. A partir dos registros dos encontros e entrevistas com 10
participantes do laboratório de leitura, adotou-se a abordagem fenomenológico hermenêutica para
interpretação das narrativas e avaliação dos resultados. O estudo conclui que o Laboratório de Leitura
promove a Humanização e a saúde do trabalhador no ambiente das empresas através do efeito estético-
re�exivo provocado pela Literatura.
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A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DO EIXO TRABALHO EM SAÚDE NO
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O ENSINO REMOTO

LUCIANE MARIA PEZZATO - DOCENTE

SAMARA AMORIM DA SILVA - MONITOR

VITORIA VENTURA DA SILVA - MONITOR

LIVIA SOUZA COSTA - MONITOR

MARIANA AZEVEDO PACHECO - MONITOR

AMANDA COUTINHO AMORIM ALVES - MONITOR

CECILIA MARIA SILVA PÁJARO - MONITOR

DEBORAH THEDIM TOURINHO RODRIGUES - MONITOR

DANIELE DE SOUZA SANTANA - MONITOR

CAROLLINE DE SOUZA HANAI - MONITOR

ANDRESSA SILVA OLIVEIRA - MONITOR

LUCAS FRAZAO FERREIRA - MONITOR

CECíLIA DOURADO STENICO - MONITOR

GEOVANA LUCIA BATISTA LOUREIRO - MONITOR

LARISSA FIESCHI ARAGÃO PEREIRA - MONITOR

RIVIH OLIVEIRA DA SILVA - MONITOR

ANDRE DALBEN - DOCENTE

PATRICIA RIOS POLETTO - DOCENTE

ROBERTO TYKANORI KINOSHITA - DOCENTE

LIA THIEME OIKAWA ZANGIROLANI - DOCENTE

MARIA DE FATIMA FERREIRA QUEIROZ - DOCENTE

LUCIANA DE OLIVEIRA TORRES LAMAS - MONITOR

LUISA BORGES NOEL - MONITOR

KAROLINE CARVALHO GETARUCK - MONITOR

PATRICIA MARTINS GOULART - DOCENTE

JUAREZ PEREIRA FURTADO - DOCENTE

MARIANA SANTANA DOS SANTOS - MONITOR

DAVI CASTOR DA SILVA - MONITOR

ADRIANA RODRIGUES DOMINGUES - COORDENADOR(A)

HELTON SARAGOR DE SOUZA - DOCENTE

SIMONE APARECIDA RAMALHO - DOCENTE

ANA PAULA FERNANDES TORRES - MONITOR

HORTENCIA OLIVEIRA DE SOUZA SANTANA - MONITOR

TATIANA ALVES CORDARO BICHARA - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE COLETIVA,

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O Eixo Trabalho em Saúde (TS) do Instituto de Saúde e Sociedade, campus Baixada Santista,
abrange atividades de ensino comuns aos cursos de Psicologia, Educação Física, Nutrição, Fisioterapia,



Serviço Social e Terapia Ocupacional. O projeto de monitoria busca construir diálogos com o corpo
docente e discente na medida em que desenvolve atividades que auxiliam no processo ensino-
aprendizagem e que também contribuem no processo formativo dos próprios monitores. Durante o
período da pandemia foi uma ação fundamental para que o vínculo dentro e fora da sala de aula fosse
estabelecido através de atividades que permitiram que os estudantes tivessem acesso às informações e
se sentissem pertencentes a universidade mesmo em um período turbulento de maior disseminação da
Covid-19. Objetivos: Auxiliar no processo ensino-aprendizagem e apoiar os estudantes nas experiências
dos módulos; auxiliar discentes e docentes em seus eventuais desa�os; realizar o�cinas e rodas de
conversas para a aproximação com os estudantes; facilitar a comunicação e fortalecer o vínculo entre
docentes e discentes. Método: Para que o fortalecimento de vínculos ocorresse, considerando o
distanciamento físico, foi necessário identi�car estratégias que auxiliassem a mediar as relações entre os
docentes e discentes de maneira �uída. Foram realizadas diversas ações envolvendo o apoio remoto
entre monitores e discentes, dentre eles, a criação de grupos de WhatsApp, salas virtuais no Classroom e
realização de Plantões de Dúvidas. Outra estratégia utilizada foi a realização de O�cina de Trabalho
Acadêmico para auxiliar os alunos com a �nalidade de diminuir as di�culdades sobre as normas
acadêmicas a serem seguidas. Resultados e Conclusão: Durante o processo da monitoria, podemos
avaliar que os frutos colhidos dessa experiência atravessam não somente o campo individual, mas
também o campo grupal. Com a aproximação da vida docente, muitos dos que se propuseram a
participar da monitoria - seja pela primeira vez ou não - descobriram ou intensi�caram sua vontade de
seguir o caminho da docência, além de superarem obstáculos pessoais, como falar em público. Puderam
participar mais ativamente de projetos e intervenções desenvolvidos pelos módulos e exercitar o
trabalho em grupo e com grupos. As reuniões semanais e as conversas interpessoais dos monitores(as)
foram essenciais para o alinhamento de ideias e sua boa execução, garantindo o melhor entrosamento
grupal. Ademais, o diário das experiências durante o percurso, assim como a autoavaliação, ajudaram
no processo e favoreceram o estabelecimento de um panorama geral de tal vivência. No geral, o
desenvolvimento pessoal dos que experienciaram a monitoria veio não só dos encontros em sala de
aula com os professores, mas também dos encontros com os outros estudantes e com a coordenação
do Eixo TS.
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A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O PROJETO DO
LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA 2 EM 2021

ROSANGELA FERREIRA LEITE - DOCENTE

CLIFFORD ANDREW WELCH - COORDENADOR(A)

WILMA PERES COSTA - DOCENTE

BIANCA CRISTINA XAVIER - MONITOR

THAINARA MARQUES SOUZA DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: Uma importante contribuição para o desenvolvimento das aulas é a presença da Monitoria.
Incumbidos por auxiliar os professores e os alunos nas diversas atividades em sala de aula e também
fora dela, a participação dos monitores (alunos que já cursaram a matéria) tem se revelado fundamental
para o bom funcionamento das unidades curriculares, além de ser uma experiência importante para a
própria formação dos discentes. Desse modo, neste trabalho, iremos abordar a nossa experiência como
monitoras da Unidade Curricular Laboratório de Ensino e Pesquisa em História II, do primeiro semestre
de 2021, que se realizou em meio a pandemia da Covid-19, no formato do ensino remoto e a partir das
Atividades Domiciliares Especiais-ADE's. Objetivos: O principal objetivo da monitoria em Laboratório de
Ensino e Pesquisa II, foi desenvolver uma relação tanto com os professores, quanto com os alunos, que
permitisse um andamento do curso sem muitas di�culdades, especialmente por ter se tratado de um
semestre em ADE?s, de modo que nos voltamos a atender todas as demandas dos alunos, em
disponibilização de textos, organização de atividades, entre outras tarefas que faziam parte da função
do monitor. Materiais e Método: Como materiais usados pela monitoria, além do tradicional meio de
comunicação como o E-mail �zemos uso essencialmente das redes sociais, como WhatsApp e Facebook,
em que o primeiro se mostrou de muita utilidade, uma vez que possibilitou uma interação maior entre
nós da monitoria e os professores, bem como com os alunos da UC. Resultados: Com nossa
apresentação, buscamos apresentar comentários sobre a experiência na atuação como monitoras da UC
Laboratório de Ensino e Pesquisa II, do curso de História, ao longo do semestre de 2021. Aqui, buscamos
evidenciar que tivemos com toda certeza um aprendizado signi�cativo em organização de aulas,
maneiras de auxiliar os alunos e práticas de ensino e aprendizagem, além de ter um contato mais
aprofundado na área da pesquisa acadêmica, que são fundamentais para o aperfeiçoamento da
graduação em História.
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A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O PROJETO DOS
LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA 1 E 3 EM 2021

CLIFFORD ANDREW WELCH - COORDENADOR(A)

BIANCA CRISTINA XAVIER - MONITOR

ISABELLA MAZUQUIERI RESTE REIS - MONITOR

SARAH BEATRIZ MENDONÇA BARCELOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Introdução: Nesse cenário de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) adotado pela Escola de Filoso�a,
Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, a presença da Monitoria nas aulas é de extrema importância,
uma vez que é responsável pela ligação entre professores e alunos, auxiliando ambos em questões
técnicas e didáticas. Neste trabalho, iremos abordar sobre a nossa experiência como monitoras da
matéria de Laboratório de Ensino e Pesquisa em História (I, II e II), do curso de História da UNIFESP
durante as aulas que ocorreram virtualmente no modelo ADE, entre 2020 - 2021. Objetivos: A atuação
dessa monitoria teve em vista um duplo objetivo: o desenvolvimento e fortalecimento da relação entre
professores e alunos com a própria monitoria, de modo que viabilizassem o andamento do curso sem
muitas di�culdades, principalmente por conta da pandemia da Covid-19, que resultou em um semestre
em ensino remoto e exigiu uma atuação focada em atender todas as demandas e adversidades que
surgissem, e ao mesmo tempo, experienciar, a partir dessa relação, os processos que envolveram a
elaboração das aulas e os próprios caminhos da docência, que assim, colaboraram para a formação e
experiência acadêmica das monitoras. Materiais e Método: A monitoria atuou principalmente na
comunicação entre os alunos e professores, com a criação de grupos no WhatsApp, onde se
encontravam alunos de ambos os turnos da unidade curricular. Nos três módulos os professores
utilizaram a plataforma Google para disponibilizar os textos para entrega das atividades, divulgação de
formulários e disponibilização do link da aula no Google Meet. Utilizamos do Google Planilhas para a
organização de trabalhos em grupo e plantão de dúvidas que os professores disponibilizaram ao longo
do semestre e também o Google Formulários para a inscrição das visitas online. Nos preocupamos
também em disponibilizar todas as informações que eram lançadas no Classroom no grupo do
WhatsApp para que o alcance do conteúdo fosse maior e de fácil acesso. Resultados: Sendo assim, com
nossa apresentação buscamos trazer comentários sobre a experiência com a atuação como monitoras
da UC Laboratório de Ensino e Pesquisa, do curso de História durante o período das aulas ADE,
destacando as adaptações que �zemos por conta cenário adverso e incomum nas universidades
brasileiras. Dessa maneira, após tal experiência, podemos a�rmar que essa monitoria foi extremamente
importante para a integração entre os professores e alunos, para a construção do aprendizado e
também, no que tange a nós monitoras, para desenvolver nossa formação pro�ssional.
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A EXPERIÊNCIA DE BRINCAR COM CRIANÇAS: RELATOS EXTENSIONISTAS DO PET
SAÚDE DA CRIANÇA

CARLA BERTUOL - TUTOR

GABRIELLE PALOPOLI ABILIO - PETIANO

LUISA BORGES NOEL - PETIANO

GIOVANA DIVIDINO FANTINATTI - PETIANO

GABRIELE RIBEIRO DA SILVA - PETIANO

JULIANNA SILVA STURARO - PETIANO

KAROLYN PACHECO ARAUJO - PETIANO

KAREN DOS SANTOS MARIANO - PETIANO

TAINÁ FRANZ DA ROSA FERREIRA - PETIANO

TATIANE MIYUKI FUKUSHIMA - PETIANO

MARYANI ALVES PAVARINI - PETIANO

SARA FERREIRA MOREIRA - PETIANO

LARISSA FIESCHI ARAGÃO PEREIRA - PETIANO

MANUELA CAMARGO DE MENEZES - PETIANO

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PET Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução: O Programa de Educação Tutorial (PET) Saúde da Criança é constituído por uma equipe
interdisciplinar de estudantes dos seis cursos de graduação ofertados pelo Instituto de Saúde e
Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, sendo eles: Fisioterapia,
Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Nutrição e Educação Física, orientados por uma
professora tutora. Tendo a extensão como um dos pilares do Programa, este grupo realizava atividades
pautadas no brincar, semanalmente na Enfermaria Pediátrica do Sistema Único de Saúde na Santa Casa
e no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), ambos em Santos-SP. Considerando o cenário
imposto pela pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de ir a campo durante quase dois anos, uma das
atividades desenvolvidas pelo grupo foi desenvolver um registro de experiências vivenciadas pelos
petianos em suas atividades com as crianças pautadas no brincar para promoção de saúde. Objetivo:
Relatar, re�etir e compartilhar as vivências, aprendizados e percepções individuais dos petianos no
âmbito da extensão. Materiais e Métodos: Os petianos produziram relatos de fragmentos de suas
experiências com o brincar com crianças nos campos de extensão, tais relatos foram escolhidos por
terem se mostrado importantes para sua formação e aprendizagem dentro do Programa. Resultados: Os
resultados apresentam re�exões que articulam autores que dialogam com a temática do brincar e da
experiência: O aprimoramento da escuta ativa, o acolhimento a todas as formas de infância, a dimensão
da ética na atuação em campo e a ampliação do olhar sobre o brincar como direito e como promoção de
saúde. O saber sobre a experiência permitiu identi�car as demandas das crianças e compreender o
impacto dessas vivências para os petianos. Considerações: Nota-se a importância do processo da escrita
e do compartilhamento das experiências vividas entre os petianos, que permitiu a união da teoria à
prática em uma perspectiva interdisciplinar articulando alunos de diversas áreas do conhecimento.
Ressalta-se, também, a descrição das experiências práticas dos petianos como importante para
percepção e re�exão, além da construção de um possível material de pesquisa.
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A EXTRAÇÃO DE CAROTENOIDES DO PEQUI COM LÍQUIDOS IÔNICOS É
PROMISSORA?

VERIDIANA VERA DE ROSSO - ORIENTADOR(A)

CAROLINE RAMOS DA SILVA SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: NUTRIÇÃO

Introdução: A possibilidade do uso como pigmentos naturais pela exigência do consumidor para
produtos clean label e o desenvolvimento de técnicas de extração com menor impacto ambiental
impulsionam a expansão do mercado global de carotenoides. O pequi, fruto da biodiversidade brasileira,
apresenta consideráveis teores de carotenoides, além de possuir coloração amarelo �uorescente
semelhante ao corante arti�cial tartrazina. Comumente, o processo de extração utiliza solventes
orgânicos voláteis, conhecidos por serem altamente poluentes e tóxicos. Alternativas promissoras, como
os líquidos iônicos, apresentam efeitos menos nocivos ao meio ambiente. Objetivo: identi�car e
quanti�car os carotenoides presentes no Pequi a partir da extração com acetona e líquidos iônicos e
identi�car o solvente ao qual apresenta maior rendimento de extração de carotenoides. Materiais e
métodos: O pequi (Caryocar brasiliense) foi obtido em Goiânia (GO) e para a extração foram utilizados a
acetona e quatro líquidos iônicos. As extrações usaram 0,5 g de polpa de Pequi lio�lizada na razão
sólido-líquido de 1:3 com número de extração �xado em 3 vezes e razão líquido iônico/etanol �xado em
1:3. A homogeneização foi realizada em sonda de ultrassom de 200W e 20kHz a 80% de amplitude em 5
minutos. Em seguida, o extrato de carotenoide foi transferido para éter etílico/éter de petróleo (2:1),
saponi�cado, lavado e concentrado para quanti�cação até a secura em triplicata. A identi�cação dos
carotenoides foi baseada na ordem de eluição em fase reversa em coluna C30 (tR (min)), comparação do
comprimento de onda máximo de absorção (lambdamáx) e estrutura �na do espectro (%III/II) com dados
da literatura. A quanti�cação foi realizada por calibração externa empregando os padrões dos
carotenoides all-trans-beta-caroteno, all-trans-luteína e all-trans-zeaxantina. Resultados: O Pequi
apresentou quatro carotenoides majoritários, sendo que para um, não foi possível realizar a
identi�cação sem uso da espectrometria de massas. Desta forma, os carotenoides presentes são: o
carotenoide não identi�cado (tR: 8,7 - 9,2; lambdamáx:417, 444, 471; %III/II: 50); all-trans-luteína (tR: 12,9
- 13,5; lambdamáx:418, 443,470; %III/II: 40); all-trans-zeaxantina (tR:18,7 - 19,5; lambdamáx:423, 449,476;
%III/II: 29) e all-trans-beta-caroteno (tR:39,6 - 40,0; lambdamáx:425, 451,477; %III/II: 29). Em relação ao
uso do solvente, os dados demonstraram que acetona e os líquidos iônicos [BMIM][BF4] e [HMIM][Cl]
não diferiram signi�cativamente (p < .05) no teor de carotenoides totais, bem como dos principais
carotenoides extraídos. Apesar do desempenho extrativo dos líquidos iônicos ser inferior ao da acetona,
o estudo para o uso justi�ca-se pela possibilidade de reciclagem e reutilização, sendo assim, são
considerados extratores verdes. O [BMIM][Cl] apresentou menor e�ciência de extração (10,36 ± 4,06
microgcarotenoides/gmatéria seca), assim como [BMIM][PF6] (11,98 ± 2,49 microgcarotenoides/gmatéria
seca) quando comparado à acetona. Dessa forma, o [HMIM][Cl] e o [BMIM][BF4] foram os líquidos
iônicos de maior e�ciência extrativa, com 20,27 ± 4,06 e 15,33 ± 4,05 microgcarotenoides/gmatéria seca,
respectivamente. Conclusão: O Pequi é uma espécie nativa que apresentou relevantes concentrações de
um carotenoide ainda não identi�cado e de all-trans-zeaxantina, possivelmente responsáveis pela sua
coloração característica e com potencial para substituição a corantes arti�ciais. Além disso, o solvente
alternativo com melhor potencial extrativo foi o [HMIM][Cl], não diferenciando signi�cativamente do
solvente convencional acetona.
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A FAMÍLIA RUBIACEAE NO MAIOR REMANESCENTE DE CERRADO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

CARLA POLESELLI BRUNIERA - ORIENTADOR(A)

ISABELLA CAPITANIO ROSSATTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Rubiaceae é a quarta maior família de angiospermas do mundo com 13.765 espécies classi�cadas em
cerca de 620 gêneros. No território brasileiro, a família é representada por 1415 espécies em 128
gêneros, presentes em todos os domínios �togeográ�cos. Possui alto valor econômico visto que é a
família do café, do jenipapo, da gardênia e de outras plantas ornamentais, assim como outras de
potencial medicinal. Espécies de Rubiaceae também compõem um dos principais componentes dos sub-
bosques de �orestas e possuem frutos altamente consumidos por pássaros, tendo uma grande
importância ecológica dentro dos diferentes ecossistemas. Neste trabalho foi realizado o levantamento
das espécies de Rubiaceae no Parque Estadual do Juquery, uma Unidade de Conservação que abriga a
maior área remanescente de Cerrado dentro da região metropolitana de São Paulo. Para a realização
deste levantamento �orístico, foram utilizados os métodos convencionais em taxonomia vegetal:
trabalho de campo com expedições de campo entre 2019 e 2020, levantamento bibliográ�co, visita a
herbários e pedidos de empréstimo de materiais. Estudos anteriores revelaram uma grande diversidade
da família no parque, mas nenhum tratamento especí�co havia sido realizado. Com este estudo,
registrou-se 36 espécies em diversas �to�sionomias, que estão distribuídas em 15 gêneros, sendo
Borreria, Coccocypselum e Palicourea os mais ricos, com cinco espécies cada. Também foram
encontrados quatro gêneros (Cordiera, Hexasepalum, Malanea e Mitracarpus) e 23 espécies sem registro
prévio para o parque. O estrato arbóreo-arbustivo apresenta 13 espécies, enquanto o herbáceo-
subarbustivo representa a grande maioria encontrada com 23 espécies. Isso evidencia a importância e
riqueza desse componente comumente negligenciado em grandes levantamentos. Os ambientes
�orestais ombró�los foram aqueles que comportaram a maioria das espécies encontradas, porém as
áreas savânicas também apresentaram números expressivos. Além da lista de espécies, foi elaborada
uma chave dicotômica de identi�cação e um guia fotográ�co para auxiliar a identi�cação das espécies.
Conclui-se que a diversidade de espécies de Rubiaceae na área de estudo é maior do que já tinha sido
registrada em levantamentos mais amplos, e que o mosaico formado por �to�sionomias abertas e
�orestais presentes no Parque devem contribuir para essa alta diversidade. Assim como é destacada a
importância de trabalhos �orísticos e taxonômicos no preenchimento de lacunas no conhecimento
acerca da megadiversidade brasileira, além de também poderem oferecer subsídios para fomentar
ações de manejo e conservação.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: A
CONSTITUIÇÃO DOS ETHÉ DISCURSIVOS NA PERSPECTIVA DOS LETRAMENTOS

DIGITAIS

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A presente comunicação apresenta as fases �nais da nossa dissertação para Mestrado em Letras na
Unifesp, cujo objeto recaiu na constituição do ethos discursivos na formação continuada de professor a
partir da interface dos letramentos digitais. O ethos discursivo ancorado em Maingueneau
(2013;2015;2020) é construído no discurso em suas múltiplas relações com o outro e essa construção
pelo sujeito-professor se dá, entre outras possibilidades, pela cenogra�a envolvida, por exemplo no ato
da sua interação com as novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, o
sujeito-professor, levando em consideração alguns aspectos sua formação inicial e as suas vivências,
estabelece certas estratégias discursivas em relação à instituição que tem vínculo. E, nessa interface,
esse sujeito-professor projeta no seu discurso uma imagem que em certa medida seja o retrato de toda
escola, de toda formação recebida. No caso especí�co desta dissertação, os sujeitos de pesquisa foram
os professores de língua portuguesa dos anos �nais do ensino fundamental da escola pública estadual
de Guarulhos, considerando suas vivências com a tecnologia digital, mídias e linguagens. Optamos pela
pesquisa exploratória, numa abordagem qualitativa, mediante uma revisão bibliográ�ca, análise
documental e a realização de entrevista semiestruturada com os sujeitos. A interpretação dos materiais
coletados seguiu os estudos de Maingueneau (2013;2015 2020); Buzato (2006;2007) e Silva (2014;2019).
Espera-se, com esta pesquisa, perceber como a formação continuada de professor de língua portuguesa
leva à constituição do ethos discursivo desses sujeitos a partir do (s) letramento(s) digital(is).
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A FORMAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM CURSO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA:
UMA ABORDAGEM REFLEXIVA DO OLHAR DOCENTE

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

RAQUEL DE FÁTIMA FERREIRA AZEVEDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Esta dissertação teve como objeto de estudo o processo de formação do/a assistente social em curso de
Graduação a distância, tendo como questão norteadora: O processo de formação na EAD garante a
aplicabilidade dos princípios e diretrizes que fundamentam a formação pro�ssional do/a assistente
social, quali�cando-os/as para o exercício pro�ssional? O seu objetivo geral foi veri�car se o processo de
formação do/a Assistente Social na EAD está em consonância com os princípios e diretrizes que
fundamentam a formação do/a assistente social, quali�cando-o/a para o exercício pro�ssional. Para
alcançar tal objetivo, adotamos, como método de pesquisa, a abordagem quali-quantitativa, exploratória
e descritiva, fazendo uso de fonte primária para a coleta de dados em campo, com questionário on-line
elaborado no Google Forms, aplicado com vinte e um/a assistentes sociais docentes de cursos de Serviço
Social ofertados na EAD. E fontes secundárias baseadas na literatura da área do Serviço Social, em
documentos do Ministério da Educação (MEC) e em portarias da Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), livros, artigos, dissertações e teses divulgadas na plataforma
Education Resources Information Center - SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) vieram completar a
coleta, leitura e análise dos dados supramencionados a partir da análise do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC). Os principais resultados encontrados mostraram que a hipótese por nós levantada foi
con�rmada, na medida em que constatamos que as Instituições de Ensino Superior (IES), por meio dos
respectivos Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) de Serviço Social, primam pela observância e
aplicabilidade dos princípios e diretrizes que fundamentam a formação pro�ssional do/a assistente
social, buscando formar pro�ssionais quali�cados para seu exercício. Foram identi�cadas fragilidades
quanto à relação trabalhista entre IES e docentes, em razão da sobrecarga das atividades acadêmicas,
sem a compensação salarial adequada para esses �ns. Por outro lado, percebe-se a necessidade de
contínua capacitação para o uso dos recursos tecnológicos pertinentes a essa modalidade. Todavia a
contribuição desta dissertação permitiu elaborar um produto técnico que visa capacitar
permanentemente o corpo docente das IES pesquisadas, propiciando o seu desenvolvimento e
melhorando a qualidade da EAD e destacando a relevância e o acesso ao ensino dos usuários dessa
modalidade formativa
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A FORMAÇÃO EM SAÚDE SOCIOAMBIENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
APROFUNDANDO SIGNIFICADOS

SILVIA MARIA TAGE THOMAZ - COORIENTADOR(A)

NILDO ALVES BATISTA - ORIENTADOR(A)

JEFFER CASTELO BRANCO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: Ações humanas no antropoceno têm gerado crises sociais com repercussões no
ambiente, na saúde e na sociedade que envolvem de forma complexa diversas determinantes sociais.
Intervenções pro�ssionais nessa área podem ser de�nidas como o exercício da saúde socioambiental.
Na perspectiva da atenção centrada na pessoa, a saúde socioambiental pode auxiliar na observação de
como substâncias e compostos químicos são extraídos, transformados em produtos e distribuídos na
sociedade, como podem atingir corpos e pessoas, como se desencadeia o processo de adoecimento,
como as pessoas buscam auxílio nos serviços e como e o quanto estes estão preparados para auxiliá-los.
Nesse contexto, o presente estudo buscou aprofundar como os pro�ssionais da atenção básica estão
sendo formados para o enfrentamento dessa demanda. OBJETIVO: Investigar a formação dos
pro�ssionais das equipes da atenção básica em relação ao adoecimento da população usuária por
exposição às substâncias e compostos químicos nocivos em seus territórios. MÉTODO: Para atingir este
objetivo, aplicamos uma escala tipo Likert com 8 assertivas a pro�ssionais de nível superior, técnicos e
agentes comunitários de UBSs de Santos, São Vicente e Cubatão, estado de São Paulo, Brasil. Para
aprofundar a coleta de dados utilizamos a entrevista semiestruturada com 5 chefes de serviço das
Unidades Básicas de Saúde. Durante as entrevistas foi apresentado aos entrevistados o resultado da
escala referente à formação dos pro�ssionais das Equipes das UBS, incluindo a saúde da família. Após a
apresentação do resultado junto aos pro�ssionais dos três municípios, foi perguntado se eles
concordavam e as impressões que tiveram. As entrevistas foram gravadas e transcritas, com autorização
dos participantes. Após leitura �utuante do material transcrito, utilizamos a análise de conteúdo
modalidade temática. RESULTADOS: Nenhuma das asserções da escala apresentou pontuação média em
zona de conforto, quatro apresentaram situação de alerta e quatro de perigo, com uma situação geral
de perigo. A análise temática resultou 20 unidades de contexto, 42 unidades de registro e 8 categorias:
Falta de formação sobre o assunto; Necessidade de promover formação especí�ca a respeito; Formação
biomédica e hospitalocêntrica; Falta de discussão sobre o assunto; Deslocamento da formação inicial;
Formação disciplinar; Falta de material didático e pouco Interesse político. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Na
presente fase da pesquisa podemos concluir, dialogando com os achados da primeira fase, que o
aprofundamento na coleta de dados por meio de uma abordagem qualitativa esclarece e aponta a
necessidade de uma revisão curricular de modo a alcançar as demandas de saúde socioambiental
abordadas nesse estudo.
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A FORMAÇÃO TÉCNICA DO PROFESSOR: UMA PRÁTICA INCLUSIVA OU EXCLUDENTE
?

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

ADRIANA MARIA JACOB - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

A FORMAÇÃO TÉCNICA DO PROFESSOR: UMA PRÁTICA INCLUSIVA OU EXCLUDENTE? JACOB, ADRIANA
MARIA (Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência,
UNIFESP. E-mail: adriana.jacob@unifesp.br); FIDALGO, SUELI SALLES (Professora Orientadora do PPGES.
E-mail: ss�dalgo@unifesp.br) Esta pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética e em fase de
desenvolvimento, tem como objetivo analisar as práticas pedagógicas na perspectiva da educação
inclusiva de cinco professores do ensino regular de uma escola pública no município de Registro, no Vale
do Ribeira, no estado de São Paulo. A pesquisa está situada no campo do ensino, especi�camente na
formação inicial e contínua dos professores com enfoque numa prática re�exiva e crítica. A legislação
brasileira preconiza que a educação é direito de todos e considera que o acesso à educação básica
obrigatória é direito público subjetivo, direito que nenhuma lei pode desobrigar seu cumprimento
efetivo e nem o Estado de cumpri-la. Dessa forma, são necessárias várias políticas públicas para proteger
o princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (CF 1988). A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional ? LDBEN - de nº 9.394 de 1996, em seu artigo 58 entende a
educação especial como ?a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino para educandos com de�ciência, transtornos globais e altas habilidades ou
superdotação?. E, ainda estabelece que a formação dos pro�ssionais deve ter base sólida que propicie ?
o conhecimento dos fundamentos cientí�cos e sociais?, a associação entre teorias e práticas, mediante ?
estágios supervisionados e capacitação em serviço?. (Artigo 61, incisos I, II, III, IV e § único). No entanto,
sabemos que o tema Educação Inclusiva tem sido palco de muitas lutas e êxito na conquista de direitos,
mas também, palco de muitas interpretações e contradições no âmbito da prática escolar. Dessa forma,
(objetivo) pretende-se, com base na teoria histórico-cultural, analisar os condicionantes culturais e
políticos que predominam na formação inicial e contínua do professor, permitindo que este tenha ações
e lingu(agem) mais inclusiva/excludente ao longo de sua vida pro�ssional. Para o desenvolvimento do
projeto de pesquisa pretende-se realizar (método) dois procedimentos metodológicos, (1) levantamento
documental histórico e bibliográ�co sobre a legislação e o currículo da formação inicial do pro�ssional
docente na área da Pedagogia; e documentos o�ciais que orientam a formação contínua na perspectiva
da inclusão. E, (2) alicerçada no Paradigma Crítico, alinhado à Pesquisa Crítica de Colaboração ? PCCol ?
(MAGALHÃES,2018; FIDALGO,2006; FIDALGO; LIBERALI, 2006; LIBERALI, 2013) pretende-se por meio de
entrevistas e sessão re�exiva colaborar para a transformação dos participantes ? pesquisador e
participantes - envolvidos no processo por meio da discussão dialética sobre temas como formação
docente, concepções e teorias que sustentam suas práticas de ensino de inclusão/exclusão. É através da
re�exão crítica, mediada pela linguagem, que a escola, na �gura dos professores tem a possibilidade de
pensar de forma consciente seus comportamentos pessoais e as estruturas organizacionais que
fragmentam e regulam as ações individuais e o todo coletivo em relação à inclusão ou exclusão.
Pretende-se que os envolvidos na pesquisa possam re�etir criticamente sobre as forças históricas que os
formatam, e quem sabe, criem uma possibilidade dialética de transformação e capacidade de agência
por si mesmos, conscientes da não neutralidade da educação e consequentemente da sua ação docente.
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A FRONTEIRA ONTOLÓGICA DO NEOEXTRATIVISMO: VIOLAÇÕES E CONFLITOS NO
BRASIL. BOLÍVIA E CHILE

MAGALY MARQUES PULHEZ - ORIENTADOR(A)

PEDRO HENRIQUE DA ROCHA VIEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Em toda a América Latina, o extrativismo é parte da memória colonial, mas é atualizado, no século XX,
pela expansão da fronteira das commodities, o esgotamento dos bens naturais não renováveis e a crise
socioecológica de alcance global. Este projeto de pesquisa parte da percepção de que, no neoliberalismo
mundializado, em que as �nanças se autonomizam, as práticas neoextrativistas articuladas ao capital
�nanceiro, que guardam o potencial de alterar radicalmente as dinâmicas socioespaciais, tornam-se
centrais para entender a produção e a reprodução capitalista, na medida em que reatualizam processos
de acumulação primitiva e expropriação, expondo territórios e populações a um extremo de dominação
e a renovadas formas de espoliação e violência, que implicam uma radicalização da tensão entre a
reprodução do capital e a reprodução da vida. No caso dos povos ameríndios, esta violência transcende
o desapossamento dos bens comuns (terra, água, �oresta) alcançando uma dimensão ontológica. Nesta
perspectiva, o presente trabalho busca compreender a dimensão política e ontológica das violências
neoextrativistas que populações ameríndias sofrem na América Latina, mais especi�camente no Brasil,
Bolívia e Chile, no contexto do neoliberalismo globalizado. Diante da denúncia de genocídio indígena em
curso no Brasil, do combate ao golpe de Estado e rea�rmação plurinacional na Bolívia e a persistência
das demandas do Estallido Social no Chile, o recorte proposto compõe uma diversidade política ideal
para compreender o avanço da fronteira neoextrativista em suas distintas formas sobre populações
ameríndias. Como metodologia para a compreensão dos processos citados, a pesquisa é composta pelo
levantamento bibliográ�co das tradições de pesquisa sobre os territórios latino-americanos e
populações ameríndias. Mais especi�camente, o mapeamento dos con�itos depende de relatórios e
dados coletados por instituições que monitoram o con�ito em territórios yanomami no Brasil, territórios
quechua na Bolívia e territórios mapuche no Chile. En�m, a descrição ontológica da violência contra
essas populações apoia-se no intercâmbio entre con�itos noticiados em diferentes mídias e a
bibliogra�a antropológica das populações citadas. A pesquisa, enquanto resultados parciais, resultou em
um vocabulário conceitual que busca aproximar as críticas da Contra-antropologia ameríndia e da
Geogra�a Crítica. Além disso, o mapeamento apontou alguns agentes extrativistas e as consequências
dessas atividades para as populações indígenas. Ademais, um panorama histórico das nações e suas
populações indígenas e um diário de viagem tornaram-se plataformas para reunir os dados coletados.
Por último, a pesquisa ainda resultará na publicização de conteúdo de promoção do vocabulário
conceitual, mapeamento dos con�itos e panoramas históricos e políticos através de redes sociais.
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A FUNÇÃO DA DPU NO EMPREGO DOS MEIOS ADEQUADOS DE GESTÃO DOS
CONFLITOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELO INSS

ISIS BOLL DE ARAUJO BASTOS - ORIENTADOR(A)

BRUNO CARLOS DOS RIOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: DIREITO E JUSTIÇA

Introdução: a pesquisa abordará os re�exos da adoção dos meios adequados de gestão de con�itos por
parte da Defensoria Pública da União (DPU) nas demandas em que envolvam o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). O problema consiste na investigação da maneira com a qual a DPU pode vir a
fomentar a autocomposição nas demandas previdenciárias e assistenciais, bem como a forma com a
qual o direito brasileiro percebe a autocomposição nas questões que contenham o INSS. Objetivo:
relacionar as maneiras de como são realizadas as mensagens e a comunicação (base da
autocomposição) para implementação da autocomposição na DPU. Catalogar a normatização referente
às funções institucionais da DPU na defesa dos grupos sociais vulneráveis pelo emprego dos meios
adequados para solucionar con�itos geridos pelo INSS. Investigar a forma como a DPU pode estimular e
promover a autocomposição nas aludidas demandas especializadas, �ltrando a maneira como o direito
brasileiro a percebe e o espaço útil adequado à gestão de litígios. Avaliar a maneira com a qual os
axiomas da comunicação impactam na con�guração de passar e receber as mensagens da autarquia
previdenciária aos assistidos da DPU e vice-versa, estabelecendo um �uxo contínuo de comunicação
diante de um conteúdo e um aspecto de relacionamento (metacomunicação). Materiais e Métodos:
realizar pesquisa documental com o intuito de construir a partir da melhor doutrina os aspectos teóricos
que irão sustentar a análise, bem como uma pesquisa jurisprudencial para o levantamento dos
principais con�itos em que há envolvimento do INSS e da DPU. A pesquisa será descritiva, de modo a
explicar, classi�car e esclarecer a problemática apresentada, bem como exploratória no sentido de
desenvolver ideias para obter maiores informações a respeito da temática. Resultado: a Defensoria
Pública é a instituição mais nova do Sistema de Justiça desenvolvida na Constituição Federal de 1988.
Dessa forma, o acréscimo de uma mensagem e�caz pela diminuição dos ruídos de comunicação entre o
emissor e o receptor faz com que a DPU possa ser pioneira como interlocutora entre o assistido e a
autarquia previdenciária no inconcusso de propiciar o diálogo e alcançar o ajuste de vontades. Por isso,
a necessidade de atuação racional e planejada da DPU na gestão dos con�itos com o INSS,
aprofundando a temática do acesso à justiça sob uma visão pragmática pela busca concreta da melhor
solução do litígio em uma visão de vanguarda da promoção da justiça. Conclusão: a pesquisa está em
andamento, ou seja, não está na fase �nal, mas já se pode perceber que o acesso à justiça
previdenciária/assistencial vai muito além da mera ascensão ao Poder Judiciário, malgrado o processo
judicial também seja uma das portas de solução de con�itos. Nesse contexto, a DPU possui a missão
constitucional de ajudar para que as demandas que submerjam o INSS sejam resolvidas
transversalmente ao fomento da educação em Direitos da Seguridade Social. A presente pesquisa
sugere delinear a imprescindibilidade de resguardar as cláusulas legais para se alcançar uma maneira
justa de gestão das controvérsias e consequentemente preservar o direito de todos os envolvidos.
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A FUNÇÃO SOCIAL DAS ESCOLAS PARTICULARES NO VALE DO PARAIBA NO OCASO
DO IMPÉRIO: O CASO DE JACAREÍ EM 1885

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

ANA LUIZA DO PATROCÍNIO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

O período Imperial assistiu ao aparecimento de escolas particulares no Vale do Paraíba Paulista: o
Colégio Maulet em São José do Barreiro (1852), o Colégio Bom Jesus na cidade de Bananal (1853), o
Colégio São Joaquim da cidade de Lorena (1887), o Colégio Senhora do Bom Conselho (1877) e o Colégio
São João Evangelista (1888) em Taubaté, além de professores particulares que continuavam a atuar ao
lado do sistema público, principalmente no ensino primário. Esses estabelecimentos contavam como
clientela uma parcela da população que possuía condições de pagar as mensalidades e os enxovais por
eles exigidos, mesmo porque muitos deles eram internatos e externatos. No entanto, principalmente a
partir da década de 1870, começaram a se formar algumas iniciativas de caráter particular destinadas
aos indivíduos que pertenciam às chamadas classes populares. Dessa forma, o presente estudo tem por
objetivo apresentar as escolas particulares na cidade de Jacareí-SP no �nal do Império, bem como
investigar o papel desempenhado no momento de transição entre o sistema escravista e o trabalho
assalariado, visto que das cinco escolas que foram encontradas na documentação, três tinham caráter
social e advindas de iniciativas da sociedade civil, que eram as associações organizadas na cidade e a
atuação do vigário da Igreja Matriz. Estes colégios, ainda que exigissem algum tipo de pagamento,
ofereciam bolsas de estudo ou subsídios aos alunos considerados pobres. O programa delas era
explicitado na documentação, sendo que o Colégio São Miguel oferecia o ensino primário, secundário e
pro�ssional; a Escola Noturna da Sociedade União e Fraternidade e a Escola Noturna da Fábrica de
Meias ofereciam apenas o ensino primário. Para fazer a análise dos documentos coligidos foram lidas
bibliogra�as referentes a História da Educação, bem como obras que clari�cavam a Legislação Imperial,
para conhecer o modo como essas instituições foram organizadas e a sua relação com a sociedade.
Como fonte principal foi utilizado o Relatório de Estabelecimentos Particulares, de 18 de dezembro de
1885, localizado no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Também foram consultados, como
documentos complementares, os exemplares do jornal Correio Paulistano da década de 1880, presentes
no site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E para categorias de análise foram escolhidas as
organizações da sociedade civil, entendidas aqui como grêmios, sociedades e academias que eram
formadas em torno de ideias a�ns e que se dedicavam a debater e tentar solucionar os problemas
educacionais, de forma concorrente ou associada (GONDRA, 2008); classes populares, que
compreendiam uma parcela da população heterogênea, composta por trabalhadores livres de renda
baixa, formais ou informais, escravizados e libertos (COSTA, 2012); o ensino particular que consistia em
preceptoria, professores particulares, aulas domésticas ou colégios expressamente autorizados pelo
governo provincial (LIMEIRA, 2007). Como resultado, espera-se compreender melhor o papel desses
colégios nos estertores do período Imperial junto a população, quando uma classe trabalhadora estava
se constituindo, com o �m da Escravidão. E aguarda-se também descobrir quanto tempo essas
iniciativas duraram e se houve algum desdobramento a partir delas.
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A GAMEFICAÇÃO COMO SUPORTE DO ENSINO-APRENDIZAGEM E A INTEGRAÇÃO DE
LIBRAS NAS AULAS DE ENSINO MÉDIO

DISCENTE - GABRIEL TUROLLA DA SILVA

ORIENTADOR(A) - ERICA APARECIDA GARRUTTI DE LOURENCO

ORIENTADOR(A) - ROSANGELA ALVES DOS SANTOS MORAES

ORIENTADOR(A) - BRUNO RUIVO DE OLIVEIRA

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VIDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

O projeto propõe-se a usar da game�cação no ensino-aprendizagem de Libras (Língua Brasileira de
Sinais) nas salas de aula de Ensino Médio e a integração dos alunos surdos na mesma. O objetivo é de
criar uma narrativa em jogo virtual que atue nesse auxílio, utilizando-se a plataforma Classcraft (uma
plataforma de criação de Rpg). A plataforma foi analisada para termos a noção de suas limitações e
potenciais considerando especi�camente a possibilidade de atendimento das medidas de acessibilidade
para pessoas surdas, para assim de�nir o nosso plano de ação. Tal plano consistiu na criação de história
que contemple particularidades da cultura surda, conhecidas por meio da pesquisa em canais o youtube
e por meio da realização de uma entrevista com um estudante surdo da escola e a proposição de
tarefas, as missões do Rpg. Essas foram etapas já concluídas na pesquisa e o atual momento é o de
organizar vídeos com informações básicas relacionadas às missões e realizar a posterior tradução da
narrativa para a língua de sinais. Com o jogo criado, a proposta é integrar os estudantes surdos nas
dinâmicas da plataforma, estimular e auxiliar o ensino de Libras pelos alunos em geral. Posteriormente,
a pesquisa também contará com a utilização de um curto formulário que irá avaliar a narrativa e as
tarefas propostas, a �m de aperfeiçoar o Rpg.
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A GESTÃO DA OPERAÇÃO COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES
- PROJETO DE MONITORIA DA UC ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

BRUNA SAKAMOTO FERREIRA - MONITOR

KUMIKO OSHIO KISSIMOTO - COORDENADOR(A)

VITORIA VIVIAN DE BARROS DA SILVA - MONITOR

BEATRIZ BORTOLOTTI PORTO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: ESTRATÉGIA E
OPERAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES

O projeto de monitoria da UC Estágio Supervisionado Obrigatório tem como objetivo auxiliar os
discentes do curso de administração da EPPEN-UNIFESP a concluírem as entregas necessárias para a
formalização do estágio na graduação (que pode ser cursado também via CLT e MEI). O Estágio
Supervisionado Obrigatório compreende o desenvolvimento de atividades relacionadas à ciência da
administração, oferecendo a oportunidade de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo
do curso, relacionando-as com as atividades exercidas nas unidades curriculares. Desta forma, a
monitoria contribui com os estudantes no desenvolvimentos dos trabalhos da UC e é ponto de
intermediação e esclarecimento das dúvidas entre os discentes e coordenador(a), tornando o processo
mais dinâmico e e�caz Atua-se ainda, no auxílio a projetos relacionados ao estágio, a �m de obter mais
informações sobre os estágios, buscando estimular e contribuir para a entrada dos discentes no
mercado de trabalho.
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A GESTÃO DA OPERAÇÃO COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES
? UC PCP (PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)

KUMIKO OSHIO KISSIMOTO - COORDENADOR(A)

ISADORA TOJER - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: ESTRATÉGIA E

OPERAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES

A área de Gestão da Operação é fundamental dentro da organização, sendo a responsável pela gestão
de todos os recursos e etapas necessárias para que um produto/serviço possam ser entregues aos seus
clientes de modo a atender tanto as suas necessidades quanto aos requisitos de sustentabilidade. Uma
má Gestão da Operação pode ter impactos negativos e diretos nos resultados de uma organização, um
cenário indesejável em um mercado cada vez mais competitivo. Ao longo da UC de PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA PRODUÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS, é esperado que os alunos cursantes compreendam
a importância estratégica da Gestão da Operação, entendam o papel e as funções do Planejamento e
Controle da Produção dentro dessa área e aprendam a identi�car, analisar e resolver os principais
problemas que podem ocorrer na operação de empresa. Considerando os desa�os de aprendizagem
impostos pela modalidade de ensino à distância, adotada por conta da pandemia, e a importância da
área de Gestão da Operação em um mercado cada vez mais competitivo, foi estabelecido o Projeto de
Monitora da UC de PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS. Objetivo: O
projeto teve como principais objetivos dar suporte aos alunos cursando a UC, tirando dúvidas e
ajudando na comunicação com a docente, e auxiliar a Profa. Dra. Kumiko Oshio Kissimoto, coordenadora
do projeto e docente responsável pela UC, no controle das notas e elaboração e correção de atividades
ao longo do curso. Materiais e Método: Devido a pandemia, o projeto foi excepcionalmente desenvolvido
a distância, com o atendimento aos alunos e comunicação com o professor ocorrendo pelo Google Meet,
Google Classrom, Whatsapp e email. Em sua totalidade, o projeto demandou em torno de 60h de
atividades dedicadas pela monitora ao longo de todo semestre, divididas entre atendimento aos
discentes, participação nas aulas do período noturno, reuniões com a docente, atualização das planilhas
de controle de faltas/notas e quaisquer outras tarefas necessárias para prestar suporte a docente.
Resultados e Conclusão: Ao �m do período da UC a monitora obteve avaliações positivas, tanto por parte
dos alunos como por parte da docente, um indicador de que o Projeto de Monitoria foi considerado
bené�co por todos os envolvidos, facilitando a comunicação entre docente e discentes e auxiliando na
organização e bom andamento da UC em um período particularmente desa�ador devido a pandemia e a
obrigatoriedade do ensino à distância.
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A HERESIA DO ANIMAL MULHER: O FEMININO ANIMALIZADO DURANTE A IDADE
MÉDIA E SUA REESCRITA POR MARIA TERESA HORTA E VALTER HUGO MÃE

LEONARDO GARCIA SANTOS GANDOLFI - ORIENTADOR(A)

JULIANA SANT ANA TOIVONEN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LITERATURA

A presente pesquisa tem por objetivo traçar uma relação entre a mulher da Idade Média e o animalesco
a ela atribuído, com a reescrita da mulher medieval na obra Minha Senhora de Mim de Maria Teresa
Horta e na obra o remorso de baltazar serapião de Valter Hugo Mãe. Esse estudo tem por �nalidade
compreender o emprego da animalização quando relacionado à mulher, considerando que o sentido do
animal muda de tom, assim como a representação da mulher muda nas obras de ambos os autores,
buscamos compreender como a mulher animalizada é uma forma de reforçar os estudos sobre como a
mulher vem sendo retratada na literatura e sociedade. Para tal �m, utilizamos como base teórica obras
como Literatura e Animalidade, de Maria Esther Maciel, Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici e Arder a
palavra: e outros incêndios, de Ana Luísa Amaral. Desta forma, compreenderemos a representação
escrita da mulher como sujeito e da mulher como objeto, como a destituição do humano se constrói
poeticamente e como o animal sofre essa destituição do ser de forma semelhante ao que a mulher
medieval enfrentou.
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A HESITAÇÃO ENTRE O EXCLUSIVO E O INCLUSIVO: GESTORES, POLÍTICAS
CULTURAIS, ACERVO E PÚBLICO DA CASA MUSEU EMA KLABIN

CAROLINA MARTINS PULICI - ORIENTADOR(A)

JULIANA CRISTINA SHIRAISHI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Introdução: Muitos museus foram constituídos ao longo da história em antigas residências e a partir de
coleções pertencentes às elites. Não obstante esse vínculo umbilical com as classes altas, nas últimas
décadas ganha cada vez mais corpo no campo museal um movimento em prol de tornar estes espaços
mais inclusivos. Objetivo: Neste contexto, a presente proposta de pesquisa se propõe a investigar, na
ótica da sociologia da cultura, como a Casa Museu Ema Klabin, antiga residência da magnata Ema Klabin
(1907-1994) sediada no Jardim Europa da cidade de São Paulo, responde aos anseios de ordem
democrática cada vez mais incisivos aos espaços museais. Busca-se veri�car se a instituição cultural seria
mais "intimidadora" por representar o modo de viver da alta sociedade, tal como aponta o historiador
Arno Mayer (1990), ou mais "acolhedora" dado que dispõem seus acervos de modo mais contextualizado
e, assim, mais diretamente acessível ao público mais amplo, como sugere a literatura acerca das
particularidades de museus-casas (BOURDIEU, DARBEL, 2007; ALONSO, SERRA, 2014; SILVEIRA 2017).
Todavia, é pertinente, ainda, lançar mão de averiguar a hipótese de que a instituição não se encontra em
uma posição inexorável dentro desse maniqueísmo, mas sim combine paradoxalmente dois elementos a
princípio contraditórios. Materiais e métodos: Por meio de um levantamento bibliográ�co, pesquisa
documental, pesquisa de campo e de entrevistas com informantes-chave identi�caremos elementos
ditos "exclusivos" e/ou "inclusivos" quanto às propriedades sociais de seus gestores (diretores,
curadores e educadores), à composição de seus acervos, às políticas culturais implementadas
(entendidas como a forma de mediação de suas exposições, programações musicais e atividades
educativas) e ao seu público visitante. Resultados: Dado que, no instante em que este resumo é
elaborado, nos encontramos na fase de coleta de dados, ainda não temos resultados a serem
apresentados. Propomos, dessa forma, uma discussão a respeito do objetivo e do desenho de pesquisa
aqui mencionados, bem como do desenvolvimento deste projeto até o presente momento, que
compreende a sua reelaboração, a revisão da literatura e o procedimento de coleta de dados.
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A ICONOGRAFIA MITOLÓGICA À ANTIGA DE TICIANO E UM POSSÍVEL REFLEXO DO
AMBIENTE CULTURAL DE FERRARA, SOB ALFONSO D?ESTE

JOSE GERALDO COSTA GRILLO - ORIENTADOR(A)

TÂNIA KURY CARVALHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

Introdução: Esta pesquisa diz respeito a uma tese de doutorado em andamento, com previsão de
término em março de 2025 e Bolsa Capes. Indaga sobre o que teria levado Ticiano a representar, entre
1518 e 1524, os episódios mitológicos para o Gabinete de Alabastro, de Alfonso d?Este, com
características tão diversas tanto de suas pinturas anteriores, quanto das mitologias pintadas por outros
artistas, para demais membros da Família d?Este. Hipótese: o ambiente cultural de Ferrara, sob o
comando de Alfonso d?Este, teria sido determinante para as alterações em função: do gosto mais
original de Alfonso como colecionador; de seu per�l mais ?ativo do que contemplativo?; do interesse
pela literatura de Ariosto e pelas artes cênicas, sobretudo a comédia e a música; e da relação mais
hedonista e menos ?clássica e erudita? que estabeleceu com o conhecimento humanista e com os
objetos do passado clássico. Objetivos principais: entender o contexto cultural de Ferrara sob o
comando de Alfonso d?Este; analisar a diferença de atitude perante a tradição clássica entre Alfonso e
seus antecessores; observar o quanto estas mudanças podem estar re�etidas nas imagens; observar o
quanto as alterações na �guração persistiram. Justi�cativa: a evidente ruptura de Ticiano com o
classicismo na representação das mitologias para Alfonso d?Este será permanentemente incorporada à
sua interpretação dos mitos, con�gurando um ?novo modelo iconográ�co? observável, com variações,
até as mitologias para Felipe II, quase trinta anos mais tarde. Materiais e métodos: pesquisa em duas
etapas: a primeira, um estudo sobre o ambiente cultural de Ferrara; a segunda incluirá dois conjuntos de
análises das pinturas mitológicas realizadas por Ticiano: um referente às análises de autores
consagrados, e o segundo relacionado, especi�camene, ao ambiente cultural ferrarense. Serão
analisadas: Oferta à Vênus, Bacanal dos Andros e Baco e Ariadne ? criadas para Alfonso d?Este ? e a
Vênus Anadiomene; a Vênus do Pardo; a Vênus com o tocador de órgão e o cachorro, além de: Vênus e
Adônis, Perseu e Andrômeda e Diana e Calisto ? as três últimas criadas para Felipe II. As imagens serão
estudadas a partir das abordagens da História da Cultura; da Iconogra�a; e da Iconologia, que podem
viabilizar a investigação sobre uma possível relação entre as inovações e uma mudança nos gostos
locais, bem como uma alteração na relação com a tradição clássica; observando, também, o quanto
estas mudanças poderiam fazer alusão, mesmo em uma cena mitológica à antiga, à realidade social da
corte de Ferrara naquele momento. Está previsto, ainda, um segundo estudo sobre pinturas mitológicas
realizadas por Ticiano ou para outros comitentes, ou em períodos posteriores, a �m de identi�car
continuidades e rupturas destas alterações na interpretação. Forma de análise dos resultados: os
resultados serão compilados e apresentados em um texto expositivo complementado por dois
conjuntos de análises de imagens: uma síntese dos estudos mais tradicionais; e uma série de análises
inéditas.
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A IDEIA DE DEMOCRACIA NO PENSAMENTO POLÍTICO DE FRANCISCO CAMPOS
(1914-1942)

GABRIELA NUNES FERREIRA - ORIENTADOR(A)

YASMIM KANANDA GOMES CAVALCANTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

A pesquisa proposta tem como tema a ideia de democracia no pensamento de Francisco Campos, um
dos maiores ideólogos autoritários da história republicana brasileira, e político fundamental nos âmbitos
regional (mineiro) e nacional. Examinamos essa questão ao longo de sua trajetória, partindo de sua
juventude, passando por sua experiência como político mineiro (1914-1930), até sua atuação no Estado
Varguista (1930-1942), detendo-nos na sua crítica à democracia liberal, instituída na Primeira República e
materializada nas Constituições de 1891 e 1934. Investigamos como essas críticas delinearam a
produção de um novo conceito de democracia proposto pelo autor, identi�cando os conteúdos e valores
atribuídos a esse tema. Analisamos, também, como seu entendimento a respeito do tema da
democracia se materializou em instituições desenhadas por ele, particularmente na Constituição de
1937. Além disso, �zemos um breve paralelo entre o seu pensamento e o de outro grande ideólogo do
Estado Novo, Azevedo Amaral.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO SOB A ÓTICA DA
ADOLESCÊNCIA

JOSE ALVES DA SILVA - ORIENTADOR(A)

HEITOR AUGUSTO MALDONADO SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: a busca pelo aprimoramento do ensino médio nas escolas brasileiras impulsionou a
construção e sanção de uma lei denominada lei do Novo Ensino Médio. Alterações signi�cativas,
estruturais e incentivadas por setores privados da sociedade caracterizam essa proposta. Objetivo: será
investigado se, e como, o adolescente aparece neste novo desenho de ensino médio, pautando-se nas
discussões da história do ensino médio no Brasil e na literatura acerca da adolescência. Métodos:
propõe-se uma análise documental da lei e pesquisa bibliográ�ca das áreas correspondentes para
articular esta proposta com outros contextos históricos, de modo a comparar antigas políticas
educacionais que também apresentaram esse caráter reformulador do ensino. Resultados esperados:
espera-se contribuir com o entendimento da importância de se tomar decisões que considerem a fase
da adolescência bem como o impacto das políticas educacionais nas decisões tomadas pelos estudantes.
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A IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES EM GUARULHOS/SP DURANTE OS GOVERNOS PETISTAS (2001-2016)

EDVALDO DOS REIS OLIVEIRA FILHO - DISCENTE

ISABEL MELERO BELLO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

A pesquisa se insere no campo da formac?a?o docente, com foco na formac?a?o continuada, e analisou a
poli?tica de formac?a?o implementada na rede municipal de educac?a?o de Guarulhos/SP durante os 16
anos dos governos petistas: Elo?i Pieta? (2001-2008) e Sebastia?o Almeida (2009-2016). Os objetivos
especi?�cos buscaram: 1) trac?ar o histo?rico da poli?tica de formac?a?o no peri?odo assinalado; 2)
investigar a concepc?a?o de formac?a?o subjacente a? poli?tica de formac?a?o implementada no munici?
pio; 3) analisar o impacto dessa poli?tica na valorizac?a?o do magiste?rio; e 4) veri�car os efeitos da
formac?a?o continuada na pra?tica pedago?gica, a partir do ponto de vista docente. Para tanto, utilizou-
se o materialismo histo?rico e diale?tico como me?todo de pesquisa, a �m de compreender as bases
materiais que sustentam o discurso hegemo?nico da formac?a?o continuada e a sua a conversa?o em
poli?ticas educacionais. Como parte dos procedimentos metodolo?gicos, fez-se uma extensa pesquisa
documental, consultando-se diferentes fontes desse período, e entrevistou-se, por meio de um roteiro
semiestruturado, cinco professoras da rede municipal de Guarulhos, para melhor compreender o feno?
meno investigado. Como referencial teo?rico, adotou-se algumas contribuic?o?es da pedagogia histo?
rico-cri?tica, sobretudo os trabalhos de Saviani. O estudo concluiu que a poli?tica de formac?a?o
implementada no primeiro mandato (2001-2004) do Governo Elo?i se orientava por uma concepc?a?o
humanizadora, tributa?ria da pedagogia freireana; no segundo mandato (2005-2008), com a aprovac?a?o
do Plano de Carreira do Magiste?rio, essa concepc?a?o incorporou o discurso da valorizac?a?o
pro�ssional com mais propriedade, e veri�cou-se que os cursos e eventos formativos articulavam-se
entre si como um todo coeso a dar sentido a? poli?tica educacional mais ampla. No primeiro mandato
(2009-2012) do Governo Almeida foi publicada a Proposta Curricular: Quadro de Saberes Necessa?rios
(QSN), tambe?m fundamentada na concepc?a?o humanizadora de educac?a?o, que passou a orientar a
formac?a?o como um todo; houve continuidade de alguns cursos e eventos oferecidos anteriormente,
pore?m a formac?a?o inicial em Pedagogia ganhou destaque; no segundo mandato (2013-2016) foi
criado o Centro Municipal de Educac?a?o a? Dista?ncia Maria Aparecida Contin (Cemead), e a partir de
2015 foram adotadas medidas de contingenciamento de gastos que impactaram negativamente na
formac?a?o docente.
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A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA DO CUIDADO PARA A DECOLONIALIDADE: COVID-19
EXPÕE A IMPORTÂNCIA DO SUS PARA O BRASIL

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA - ORIENTADOR(A)

CLAUDIA CAMILO DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: Em 1988 o Sistema Único de Saúde foi garantido na constituição Brasileira, em junho 2015
foi aprovada no Brasil a lei complementar para empregadas domésticas no cuidado doméstico, em 2021
foi aprovado o decreto 475/2021 da agência do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social na
Argentina, que reconhece o cuidado de �lhos como trabalho. Esses são três exemplos da politização do
cuidado, passando este, a estar garantido por lei e valorizado pela polis como trabalho. As mulheres
continuam a ser as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidado, dentro e fora de casa,
muitas vezes trabalhando em jornadas duplas e triplas, um fenômeno que deu origem a várias questões
sobre a equidade de uma distribuição tão desigual do trabalho levantado por feministas da Ética do
Cuidado. Ao mesmo tempo, as mulheres são minorias nos lugares de representatividade. Esses
exemplos mostram como é possível mudar os padrões patriarcais, capitalistas e liberais deixados pelo
Colonialismo, ir em busca da decolonialidade, da equidade do trabalho e da representatividade política,
na perspectiva de gênero, raça e classe. Objetivo: compreender como a COVID-19 afetou o cuidado
praticado por pro�ssionais da atenção primária à saúde e lideranças comunitárias em territórios de
exclusão social. Método: foi feita uma revisão de escopo seguindo os passos da Joanna Briggs Institute. A
Hermenêutica de profundidade foi usada para análise dos trabalhos. Resultados: A COVID-19 expôs as
marcas coloniais da desigualdade social, especialmente na interseccionalidade de gênero, classe e raça
e, ao mesmo tempo, demonstrou o quanto o SUS, a atenção primária à saúde e o cuidado das lideranças
comunitárias foram importantes durante a pandemia no Brasil. Conclusão: A relação entre a Ética do
Cuidado e a Decolonialidade se dá através da politização do cuidado, que promove a inclusão e o bem-
estar. Faz-se necessário seguir re�etindo sobre a necessidade de gerar políticas públicas e disposições
institucionais que permitam o equilíbrio entre trabalho de cuidado e vida privada e promovam uma
distribuição mais equitativa do tempo de trabalho remunerado e não remunerado, bem como a
verdadeira representatividade democrática, considerando a interseccionalidade de gênero, raça e classe
na América Latina.
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A IMPORTÂNCIA DA CIBERNÉTICA ORGANIZACIONAL, NA APRENDIZAGEM
CONTINUA PARA O ALCANCE DA VIABILIDADE DA BIOECONOMIA

RENATO CESAR SATO - ORIENTADOR(A)

RAIZZA MARCELLA MOREIRA MIRANDA DUARTE DINIZ - DISCENTE

MISCHEL CARMEN N. BELDERRAIN - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

Introdução A transição para uma economia de base biológica (bioeconomia), é frequentemente
abordada como uma alternativa para conter os avanços das mudanças climáticas. Além, de
frequentemente apontada como potencial de criação de emprego, conservação da biodiversidade e o
bem estar social. No entanto, pode se tornar uma faca de dois gumes, caso agrave as pressões humanas
sobre o meio ambiente e se tais aplicações �quem apenas no controle de poucas empresas privadas,
marginalizando atores locais, como comunidades indígenas ou associações de pequenos agricultores,
(Bastos Lima e Mairon G., 2021). Ao buscar-se viabilizar essa transição, não deve-se apenas basear na
viabilidade da organização, mas também no equilíbrio do seu ecossistema, por meio de um processo de
aprendizagem mutua, na qual a co-criação de valor é desenvolvida (Espejo, R., 2016). Para que todos os
cidadãos possam in�uenciar e decidir seus destinos do presente e do futuro, é necessário a evolução
para uma democracia inclusiva (Bula, G. e Espejo, R., 2012). A Cibernética Organizacional, pode fornecer
uma estruturação desses sistemas e poderosos insights na busca pelo desenvolvimento da bioeconomia
que se deseja. Pois possui uma abordagem orientada para o futuro, para projetos de organizações
heterárquicas, que são de�nidas por alto grau de participação em uma gestão democrática
(Schwaninger, M. 2001). A cibernética é a ciência do controle e direção, onde busca-se direcionar a
empresa por meio de pré-requisitos organizacionais, para obter autonomia. Esta autonomia, será obtida
pelo processo continuo de autoconstrução, por meio de fundamentos como proposito e valores. A
medida que coevoluem dentro do seu meio, é preciso evitar sistemas disfuncionais e para que isso
ocorra é necessário um mecanismo de aprendizagem organizacional (Espejo, R., 2000). Objetivo
Apresentar a importância da cibernética organizacional para alcance da viabilidade da bioeconomia. Esta
viabilidade será obtida ao delinear os mecanismos de orientação, por meio do controle pelo
desenvolvimento, controle pelo aprendizado e controle pela transformação. Materiais e Método Neste
trabalho os conceitos da cibernética organizacional serão aplicados para apresentar a importância de
uma gestão sistêmica, na busca pela viabilidade e aprendizagem organizacional aplicada a bioeconomia.
Através da conceituação da bioeconomia e as barreiras para a transição para uma economia sustentável
e como um aplicação de gestão sistêmica fortalecera esta abordagem. Resultados e Conclusão Esta
pesquisa busca possibilitar uma maior compreensão da importância da cibernética organizacional para a
Bioeconomia que desejamos para o futuro.
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NO MÓDULO DE PSICOLOGIA E HUMANISMO: UM
TRABALHO DE ACOLHIMENTO NO ENSINO REMOTO

FERNANDO DE ALMEIDA SILVEIRA - COORDENADOR(A)

MARIA LUISA SOUZA BEZERRA - MONITOR

MARCELA DE SALLES ROLIM - MONITOR

VICTORIA DIAS RISKOWSKY - MONITOR

LAURA CABRAL JORDãO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE

MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NO MÓDULO DE PSICOLOGIA E HUMANISMO: UM TRABALHO DE
ACOLHIMENTO NO ENSINO REMOTO LAURA CABRAL JORDÃO; MARCELA DE SALLES ROLIM; MARIA LUISA
SOUZA BEZERRA; VICTORIA DIAS RISKOWSKY; PROF. DR. FERNANDO DE ALMEIDA SILVEIRA
(COORDENADOR). Introdução: em 2021, foi realizada, pela quinta vez, a monitoria "Psicologia e
Humanismo: Condições e Possibilidades" do módulo Psicologia e Humanismo, durante o segundo
semestre do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo - BS. Objetivo: esta monitoria
visou aproximar os alunos da unidade curricular e resolver as questões que impediam as turmas de
vivenciarem o módulo da forma que o docente planejava. Materiais e métodos: a principal estratégia
adotada foi a elaboração e a partilha anônima de diários, no decorrer do módulo, que propiciaram o
encontro com suas respectivas angústias cotidianas e questionamentos. Somado a isso, foram
realizados plantões de dúvidas para orientar os discentes no planejamento de seus ensaios �nais.
Resultados: como aspecto importante, pode-se destacar a ação da monitoria, em conjunto com o
professor, na manutenção do módulo em modelo remoto por mais um ano de pandemia. A presença da
monitoria durante as aulas contribuiu para uma melhor interação entre turma e professor, mediando o
contato entre ambos. Em diversos momentos, os alunos expressaram angústias relacionadas à
disciplina, uma vez que este é o único módulo obrigatório, no campus, que apresenta a abordagem
humanista-existencial. À vista disso, evidenciou-se a importância da presença das monitoras na
organização das plataformas digitais, nas aulas síncronas e na resolução de dúvidas através da
plataforma WhatsApp. Conclusão: segundo o formulário de avaliação da monitoria, o trabalho
desenvolvido agradou a maioria dos alunos, além de ter sido um passo importante para o
desenvolvimento do módulo e de todos os envolvidos. Quanto à organização, 75% dos estudantes
atribuíram nota máxima à organização do Classroom. Em relação às di�culdades, destaca-se a alta
complexidade das leituras, devido à falta de base �losó�ca necessária para a compreensão da matéria,
além de di�culdades provenientes do ensino remoto, como a falta de concentração. A monitoria
colaborou, tanto nas aulas ministradas pelo professor, quanto na articulação das palestras com
convidados, no que se refere à disponibilização de materiais e gravações das aulas no Google Drive.
Sendo assim, podemos concluir que a equipe de monitoria estabeleceu um vínculo marcante com o
docente, além de uma ponte com os discentes ingressantes em 2021, construída à base da comunicação
e do acolhimento.
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA PARA A PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO POSITIVA
DE UMA UC EM ADES, NA PERSPECTIVA DOS EDUCANDOS E EDUCADORES.

VERA LUCIA GOMES JARDIM - COORDENADOR(A)

ANA CAROLINA DE SANTANA MOREIRA - MONITOR

REBECA GOMES DA SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Introdução: Diante do cenário causado pela Covid-19 foi necessária a adaptação das aulas para um
modelo em Atividades Domiciliares Especiais - ADEs , fazendo com que muitos educadores e educandos
da Universidade Federal de São Paulo precisassem de maior auxílio para orientação das tarefas
cotidianas. Desta forma, o trabalho de monitoria (que antes já era de extrema importância), neste
período, se mostrou fundamental para a boa comunicação entre os educadores e os educandos.
Objetivos: Este trabalho objetiva apresentar a avaliação de alunos, monitores e professora,
especi�camente, da unidade curricular Prática Pedagógicas e Pesquisa (PPP) - Música e Bebês, que se
utilizou de recursos virtuais de comunicação para garantir a regularidade de contato, o acesso aos
materiais de estudo e clareza das orientações. A UC foi organizada de modo remoto com aulas pelo
Google Meet a cada 15 dias, tendo duração de aproximadamente 2 horas a cada encontro, com
propostas de estudos e atividades síncronas e assíncronas. Processo: É necessário compreender que o
trabalho do monitor está vinculado à mediação de quaisquer tipos de dúvidas que possam surgir ao
longo da unidade curricular, e dar todo tipo de suporte para os educandos e educadores, fazendo com
que a comunicação seja mais efetiva. É importante ressaltar que ter alguém que seja do mesmo ciclo
social é algo que facilita a comunicação, tornando os relatos mais acessíveis para ambas as partes
(educador e educando), e assim, prestar um suporte mais preciso, direto, humanizado, compreendendo
cada contexto e, possibilitando a criação de novos meios de colaborar para a melhoria das relações, do
aprendizado e do bom aproveitamento da UC. Entre as atribuições do monitor, está também o
acompanhamento direto dos indivíduos envolvidos, cuidando para que os estudantes consigam conciliar
as demandas e assim compreender e executar as atividades de acordo com as orientações. Resultados:
A �m de veri�car a percepção dos alunos sobre o trabalho desenvolvido pela monitoria, foi realizado
uma proposta de avaliação por meio da ferramenta Google Forms. O retorno totalizou entre 10% e 15%
das turmas. Compreende-se a baixa participação em virtude do cansaço dos alunos, do calendário
acadêmico, de certo modo comprimido, e ocorrendo em períodos diferentes dos habituais. As
manifestações dos alunos foram positivas e con�rmaram a percepção das monitoras da importância do
trabalho realizado, e que as práticas das monitoras contribuíram para a permanência e o cumprimento
da UC pelos alunos. Conclusão: Como prática, o monitor pode ter o papel de mediador na Unidade
Curricular, possibilitando que haja troca de experiências, facilitando a comunicação, representando os
interesses e necessidades dos alunos, estimulando-os na regularidade dos estudos e atividades; e assim
compreender que o auxílio na prática das ações dos estudantes se mostrou tão importante quanto a
compreensão e aprendizado teóricos.
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA PARA O ENGAJAMENTO DOS ESTUDANTES NO
APRENDIZADO DA LIBRAS

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

FILIPE MASSAO DE FARIAS HARA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Durante as aulas da Unidade Curricular de Libras e Educação de Surdos, que ocorreram na modalidade
remota emergencial, o que se destacou no processo de monitoria, dentre as diversas demandas trazidas
pelos estudantes, foi o engajamento dos alunos que surgiu mediante a necessidade de sanar dúvidas, as
curiosidades sobre a língua de sinais e o interesse em se aprofundar mais no aprendizado de uma nova
língua. Mesmo com as di�culdades que surgiam no decorrer da disciplina, ainda assim as aulas de
reforço ocorriam de forma organizada, não só pelos monitores como também pelos próprios alunos da
UC. Nestas aulas os estudantes tiveram a oportunidade de aprofundar conceitos e fazer discussões
sobre desenvolvimento dos trabalhos individuais e conjuntos. Esta prática de reunião, antes do início da
aula, se mostrou fortemente como uma ferramenta facilitadora para melhor absorção dos conceitos
expressados e ensinados pela docente e pelas intérpretes que auxiliaram as atividades do projeto
curricularizado: "Repositório de Sinais da Libras". Acredito que a permanência dessa prática, pelos
monitores, na modalidade presencial, seria muito interessante uma vez que ela proporciona a
compreensão dos conceitos de forma mais prática e com uma linguagem que se afasta do academicismo
tradicional que encontramos na universidade.
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A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS DE SINAIS DA LIBRAS

MARIANA MEDEIROS DE FREITAS - COORDENADOR(A)

VIVIAN PATARO MORAES - COLABORADOR(A)

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Este trabalho tem como objetivo apresentar a organização metodológica da criação de um repositório
virtual de sinais da Libras na Unifesp. Este é um projeto que vem atender a uma demanda de pesquisa,
tanto da comunidade acadêmica da Unifesp quanto da comunidade externa. A Libras: Língua brasileira
de sinais foi reconhecida como um direito de comunicação e expressão das comunidades de surdos
brasileiros, por meio da Lei 10.436/02, a qual foi regulamentada pelo decreto 5626/05. Este determina
que o poder público, sobretudo por meio das instituições de ensino superior, seja responsável pela
promoção e difusão da Libras. Assim, essa ação se justi�ca pelo fato de atender a um preceito legal e
também porque em diversas atividades que envolve o uso de sinais especí�cos das diversas áreas do
conhecimento, tanto estudantes, quanto intérpretes acusaram a di�culdade de encontrar sinais da
Libras para a comunicação com Surdos. Assim, além dos pro�ssionais que trabalham com a Libras e
estudantes esse repositório bene�ciará a comunidade surda em geral, a qual terá acesso livre aos
materiais nele contidos.



Página 99Página 99

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO
DE CIÊNCIAS

RENATO MARCONE JOSE DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

TARCIA EMANUELLA OLIVEIRA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Na Atualidade professores deparam-se com diversas di�culdades na aplicação de metodologias
diferenciadas em sala de aula. É importante a abordagem da inclusão de alunos com necessidades
especiais, devido as atuais políticas educacionais, visto que esses alunos possuem direitos de acesso e
permanência no ensino regular. O desenvolvimento de uma educação inclusiva obriga a grandes
mudanças na gestão, currículo e nos mecanismos de ensino-aprendizagem, disciplinas como a Ciências,
são complexas em determinados assuntos, portanto há uma grande necessidade de haver uma
dinamização dos conteúdos, através de atividades práticas e lúdicas que colaborem com a melhoria do
ensino-aprendizagem, estimulando a construção do conhecimento por parte do aluno em situação de
inclusão. Este trabalho, portanto, objetiva realizar uma análise das práticas colaborativas adotadas na
inclusão, em um grupo de alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) da rede de ensino estadual,
como também fazer um levantamento das principais di�culdades encontradas pelos educadores, no que
se refere ao ensino inclusivo ligados aos temas de Ciências.
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A INFLUÊNCIA DE AULAS PRESENCIAIS DE LABORATÓRIO NA UC DE FUNDAMENTOS
EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

NILANA MEZA TENORIO DE - COORDENADOR(A)

KAIO FELIX DE MACEDO - MONITOR

LUANA DE LIMA MACIEL - MONITOR

EVELLYN LAPORTA CAVALCANTI DA SILVA - MONITOR

CAMILA SHINOHARA NUNES ROCHA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE

MATEMÁTICA

INTRODUÇÃO: Se por um lado temos sociedades marcadas por profundas desigualdades sociais, com
altos índices de desemprego e baixos índices de escolarização, também é verdade que muitas delas
possuem elevados e impactantes níveis de desenvolvimento cientí�co e tecnológico. Entretanto, é
inequívoco que a formação de professores com ampla visão cientí�ca tem papel transformador para
toda a sociedade. A unidade curricular (UC) Fundamentos em Biologia Celular e Molecular (FBCM) é
ministrada no início do primeiro ano do curso de graduação voltado para a formação de professores
pela UNIFESP Campus Diadema. Esta UC discute os fundamentos da biologia celular e molecular, e para
tanto, há uma distribuição da carga horária entre aulas teóricas e práticas, ministradas para até 200
ingressantes com distintas motivações para entrada no curso. OBJETIVOS: O presente trabalho se
propõe a investigar a in�uência das aulas práticas presenciais, a �m de compreender os efeitos do
retorno das aulas presenciais com vivências laboratoriais na temática da UC na formação destes futuros
professores. MATERIAIS E MÉTODO: O projeto está em fase de elaboração e os instrumentos de coleta
de dados e análises estão sendo ponderados para o melhor desenvolvimento do estudo. Mas um
levantamento inicial já mostrou que a maioria dos ingressantes não possuía conceitos fundamentais e
vivências laboratoriais anteriores. Entretanto, após 3 semanas de aulas, sendo 2 aulas consecutivas com
intensas atividades e discussões em laboratório, passaram a dominar rapidamente habilidades básicas e
se sentiam estimulados ao exercício para o raciocínio cientí�co. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A realização
deste estudo poderá contribuir para o desenvolvimento contínuo da UC e ponderar os pontos positivos
após o retorno das aulas presenciais, que foram remotas até o último semestre em virtude da pandemia
de Sars-CoV-2.
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A INFLUÊNCIA DO COMPONENTE TECNOLÓGICO NO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO
E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

LUIS HERNAN CONTRERAS PINOCHET - COORDENADOR(A)

AMANDA AYUMI MIKAMI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA E SOCIAL

Este projeto de monitoria ?A In�uência do Componente Tecnológico do Ensino da Administração e na
Formação Pro�ssional? (número do projeto: 109) tem como objeto as Unidades Curriculares
relacionadas: ?Tecnologia da Informação e Comunicação?, ?Pesquisa Operacional? aos aspectos de linha
de formação pro�ssional das ciências administrativas necessárias ao curso de graduação em
Administração no Campus Osasco. O início do trabalho ocorreu no segundo semestre de 2021 e se
estende até o momento tendo como principal atividade a discussão dos conteúdos ministrados em
classe na modalidade remota e presencial. O programa atendeu alunos do Curso de Administração
Integral e Noturno com a participação de uma aluna (voluntária). Dentre as atividades desenvolvidas
encontram-se atividades como os debates, coordenação de seminários, plantões de dúvidas, auxílio ao
docente no planejamento de aulas e assistência aos alunos nas realizações dos trabalhos e atividades,
cuja participação apresentou resultados positivos. Os alunos do curso de Administração Noturno
participam menos do programa de monitoria do que os de Administração Integral. Isto pode ser
explicado pelo fato da maioria dos alunos que frequentam o curso noturno exercerem atividades
pro�ssionais (emprego ou estágio), e no caso do integral permitindo maior disponibilidade de tempo
livre para a execução de atividades junto com a equipe de monitoria. Há ainda o fato de que muitos se
sentiram seguros e motivados com as disciplinas ministradas pelo docente, o qual muitas vezes a busca
da equipe de monitoria ocorre no momento em desenvolver os exercícios das disciplinas, ou após a
aplicação das avaliações. O programa auxiliou na compreensão em encontrar uma forma de nivelar as
turmas do noturno que na maioria possuem experiências, mesmo que em estágio inicial do mercado e
da aplicação das tecnologias apresentadas em classe, das turmas do integral que possuem menos
contato/aproximação com o mercado, e muitas vezes maior di�culdade em visualizar a aplicação pela
ausência de experiência pro�ssional. Veri�cou-se que é imprescindível manter os procedimentos de
avaliação utilizados, que proporcionam parâmetros objetivos para o aprimoramento do programa, a �m
de buscar melhorias contínuas dado que o Projeto se encontra em período de construção e adaptações
constantes motivado também pela transição da modalidade remota para presencial. Ressalto aqui o
envolvimento mesmo que em situação de trabalho voluntário, que sempre esteve disponível a colaborar
com o projeto de forma equivalente. As reuniões com o docente foram frequentes (semanais), além da
criação de um grupo de discussão permanente pelo aplicativo WhatsApp que permitiu operacionalizar a
comunicação e a realização de suas funções de modo que colaboraram com a tomada de decisões,
geraram desenvolvimento de debates dos temas, ocorreu uma coordenação de estudos, e divisão de
conteúdos especí�cos para estudos com maior nível de profundidade, entre outros. Cabe ainda às
próximas edições do programa manter as atividades atuais e incentivarem a incorporação de mudanças
e melhorias, como maior divulgação e oferta em novas plataformas computacionais, além de menor
rigidez e aproximação na relação entre alunos e monitoras(es) e por �m, a adaptação e transição da
modalidade remota para presencial. Em 2020 ocorreu atualização no projeto pedagógico do curso em
que ordem das unidades curriculares foram alteradas. Nesse sentido, Tecnologia da Informação e
Comunicação foi oferecida em 2 semestres seguidos. Ademais, o projeto passará por um processo de
transição da modalidade remota para a presencial no primeiro semestre de 2022, o que surge novos
desa�os a serem enfrentados pelos monitores e docente. O projeto de monitoria ofereceu ao aluno-
monitor experiências importantes da vida acadêmica por meio de análise de textos acadêmicos,
constante leitura a respeito dos temas da disciplina, uso de softwares: Moodle (ambiente virtual de
aprendizagem), softwares analíticos apresentados através de trabalhos realizados por turmas
anteriores, além do uso das ferramentas tecnológicas no laboratório de informática do campus da
EPPEN no primeiro semestre do ano 2022. Somado a interação constante com o docente nas disciplinas,
da valorização da pro�ssão de docente como educador, e da importância das relações humanas. Os
aspectos descritos anteriormente contribuíram para uma melhor compreensão sobre a importância do
aprendizado tanto pelo ponto de vista do aluno como também pelo docente. Para a equipe de monitoria
foi percebida a soma de dois fatores fundamentais: o aprendizado concretizado, e a satisfação pelo
resultado alcançado. O programa serve tanto de amparo para os docentes, que dispõem de ajuda de
alunos envolvidos de uma forma mais ampla nas disciplinas, como um canal de comunicação direto com
os alunos e veri�cando as possíveis melhorias no desempenho da disciplina em diferentes turmas que
possuem características próprias.
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A INFLUÊNCIA DOS APLICATIVOS DE DELIVERY NOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS
HABITANTES DA BAIXADA SANTISTA ? S.P. DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE

COVID-19

ANA MARIA DE SOUZA PINTO - ORIENTADOR(A)

ISABELLA BARBOSA PIMENTEL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
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NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

A INFLUÊNCIA DOS APLICATIVOS DE DELIVERY NOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS HABITANTES DA
BAIXADA SANTISTA ? S.P. DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 ISABELLA BARBOSA
PIMENTEL Aluna do curso de Nutrição ? Universidade Federal de São Paulo, Santos, São Paulo, Brasil.
isabella.pimentel@unifesp.br ANA MARIA DE SOUZA PINTO Professora orientadora ? Curso de Nutrição,
Universidade Federal de São Paulo, Santos, São Paulo, Brasil. anamaria.unifesp@gmail.com Introdução:
Devido à pandemia de COVID-19, governos de todo o mundo passaram a adotar o isolamento social
como forma de amenizar a propagação do novo coronavírus, o que acabou impactando negativamente
os hábitos alimentares da população global: os indivíduos passaram a ingerir uma maior quantidade de
alimentos, em especial os ??alimentos de conforto?? ricos em açúcar e os ultraprocessados, diminuindo
o consumo de frutas, verduras e legumes e reduzindo a prática de atividade física. Além disso, o número
de pedidos de comida por aplicativos de delivery cresceu de maneira vertiginosa no Brasil durante o
período de isolamento social: aproximadamente 95% entre os meses de abril e julho de 2020. Objetivo:
Identi�car as preferências alimentares dos usuários das principais plataformas de delivery de comida
durante a pandemia de COVID-19 e sua consonância com as recomendações para uma alimentação
saudável, em cinco municípios da Baixada Santista. Materiais e Método: Foram coletados os dados das
preferências alimentares antes e durante a pandemia de COVID-19 a partir de um questionário
disponibilizado na ferramenta Google Forms. Após essa coleta, foram observados os cardápios dos
restaurantes inclusos nas categorias ??Pizza??, ??Lanches?? e ??Japonesa??, disponíveis nos aplicativos de
delivery de comida iFood, Uber Eats e Rappi, a partir das informações disponibilizadas pelos próprios
restaurantes ? nome da preparação e ingredientes utilizados. Resultados: O questionário obteve a
resposta de 140 indivíduos, sendo 53,6% residentes do município de Santos. 87,9% a�rmou que possuía
o hábito de pedir comida por delivery antes da pandemia e 97,1% a�rmou que pediu comida por
delivery durante a mesma. O iFood foi o aplicativo de delivery mais utilizado ? tanto antes (74,6%) quanto
durante a pandemia (86%). Entre os tipos de comida mais pedidos, destacam-se pizza (89,1% antes e
90,4% durante a pandemia), lanches (80,3% antes 82,4% durante a pandemia) e comida japonesa (48,9%
antes e 57,4% durante a pandemia). Os tipos de bebidas mais pedidos através dos aplicativos analisados
foram refrigerantes (81,6% antes da pandemia e 71,1% durante a pandemia) e sucos naturais (28,9%
antes e 30,3% durante a pandemia). As bebidas alcoólicas merecem destaque, pois passaram de 18,4%
antes para 48,7% durante o período de pandemia de COVID-19. Foram analisados 35 cardápios da
categoria ??Pizza??, 36 da categoria ??Lanches?? e 28 da categoria ??Japonesa??, disponíveis nos três
aplicativos. Na categoria ??Pizza??, os três ingredientes mais utilizados nas 350 preparações analisadas
foram muçarela, catupiry e cebola. Na categoria ??Lanches??, os ingredientes de maior prevalência entre
as 342 preparações observadas foram pão, hambúrguer bovino e maionese, enquanto na categoria ??
Japonesa??, os ingredientes mais utilizados entre as 280 preparações analisadas foram salmão, cream
cheese e cebolinha. Conclusão: Observou-se que a pandemia de COVID-19 alterou as preferências
alimentares da população analisada, uma vez que o hábito de pedir comida por delivery através de
aplicativos intensi�cou-se. Ademais, percebeu-se que o uso destes aplicativos pode trazer impactos
negativos à saúde, visto que as preparações mais pedidas são compostas por ingredientes classi�cados
como processados e ultraprocessados, estando em desacordo com as recomendações do Guia
Alimentar Para a População Brasileira. Palavras-chave: Pandemia. Hábitos alimentares. Aplicativos.
Delivery. Alimentação saudável.



Página 103Página 103

A INOVAÇÃO ABERTA EM PARCERIA COM STARTUPS COMO ESTRATÉGIA
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APLICADAS Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: A inovação aberta pode ser entendida como um modelo de gestão empresarial voltado para
a inovação que promove a colaboração com pessoas e organizações externas à empresa. Desse modo, a
inovação aberta oferece uma premissa menos centralizadora, e, possivelmente, mais disruptiva ao
promover uma parceria da empresa com o ambiente acadêmico, outras empresas, startups e até
mesmo os consumidores �nais. Estrategicamente a vantagem de reduzir o tempo entre o
desenvolvimento e a comercialização é um fator crucial para gerar vantagem competitiva em mercados
dinâmicos. Outras vantagens podem estar relacionadas com a possibilidade de reduzir custos, ajustar
melhor o produtos aos interesses dos consumidores e criar um repositório de conhecimento mais rico
em termos de trocas. Objetivos: Identi�car quais são as di�culdades encontradas por empreendedores e
agentes de grandes corporações ao se adotar a Inovação aberta como cultura da organização. Como
objetivo secundário buscamos estabelecer quais são as melhores práticas de gestão que poderiam
promover o ambiente de Inovação aberta de modo e�ciente entre as organizações e startups. Materiais
e Método: Para investigar esse tema, a abordagem metodológica escolhida foi a pesquisa qualitativa na
forma de estudo de caso. Serão selecionados produtos resultantes de processos envolvendo Inovação
aberta que tiveram parceria entre uma organização e uma startup. A partir dessa seleção serão
realizadas entrevistas semi-estruturadas com os empreendedores e executivos envolvidos no processo
de desenvolvimento da estratégia de inovação. As entrevistas serão transcritas e serão codi�cadas para
serem analisadas e confrontadas com a literatura acadêmica especializada. Nessa etapa buscamos
elucidar quais achados são corroborados com a literatura e quais podem abrir espaço para novas
interpretações acerca desse tema.
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A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA NOS COLÉGIOS PARA MENINAS DA CIDADE DE SÃO PAULO
(1850 A 1851)
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Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Este texto é parte do projeto de doutoramento que estuda a instrução primária no período Imperial. Em,
15 de outubro de 1827, foi promulgada a primeira e única lei sobre a instrução elementar de todo
período Imperial. O dispositivo legal mandava criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas
e lugares mais populosos do Império e previa como obrigatório o ensino elementar da leitura e escrita e
das operações fundamentais. A instrução primária não era a prioridade do governo imperial. Pela falta
de investimento e �scalização o ensino se dava de forma reduzida e precária, funcionando muitas vezes
em um cômodo na casa do professor ou em conventos e seminários. A situação se agravou após o Ato
Adicional de 1834, com a descentralização desta etapa da educação, �cando sob a responsabilidade dos
Governos Provinciais, que na maioria das vezes não possuía recursos para �nanciamento do ensino. Na
cidade de São Paulo, além dessas escolas, havia os colégios particulares que ofertavam um ensino mais
so�sticado, destinado às camadas mais abastadas, com diferenciação de programa para meninos e para
meninas. Como forma de divulgação desse ensino, as instituições particulares utilizavam os impressos
como uma das formas de divulgação, em periódicos e folhetos de propagandas. Aqui serão
apresentadas duas propostas de educação para meninas, a do Colégio de Meninas Madame Masson e a
do Colégio Francês de Meninas. As propagandas desses dois colégios apresentavam as características
das professoras, como formação, origem, informações da sua família e da sua moral; as especi�cações
do prédio escolar, as matérias que seriam ensinadas como primeiras letras e como aulas
complementares; valores das mensalidades para o regime interno e externo e, por �m, o enxoval que
cada menina deveria carregar ao ser admitida nos colégios. Este estudo tem como objetivo apresentar
as representações para a instrução primária das meninas das classes mais abastadas da cidade de São
Paulo, nos meados do século XIX. Para tanto, serão utilizadas como fontes: impressos de propaganda e
mapa das alunas do Colégio de Meninas Madame Masson (1850) e do Colégio Francês de Meninas
(1851), localizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Como procedimentos de análise foram
utilizados os referenciais de Heywood (2004) que aponta a infância como construção social considerando
as classes sociais, gênero e etnia; e os referenciais de Chartier (1995, 1996) que aponta o texto como
uma representação, parte de um produto histórico e cultural que pode apontar as práticas e saberes
escolarizados, que são apropriados de diferentes maneiras pelos sujeitos, dada as competências e
expectativas sobre o texto. Como conclusões preliminares são apontadas que a educação oferecida por
estes colégios atendia os anseios de uma classe econômica que buscava educar as meninas com
conhecimentos além dos elementares previstos para a população mais pobre, que eram pautados no
aprofundamento do ensino das artes, da literatura, da moral cristã e dos bons modos.



Página 105Página 105

A INTERCULTURALIDADE IDENTITÁRIA DO HIP-HOP LATINO-AMERICANO: ANÁLISE
DA VARIAÇÃO LEXICAL
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Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

O hip-hop é um movimento cultural surgido no século XX nos EUA, com apoio das imigrações africanas e
latino-americanas. Por outro lado, o rap, que signi�ca ritmo e poesia, une dois dos principais elementos:
o DJ (disk jockey em inglês, representa quem irá produzir os beats, isto é, a batida da música) e o MC
(mestre de cerimônia, ou seja, quem canta). No Brasil, o rap vem ganhando força desde a década de 80,
assim como em alguns países da América Latina (por exemplo, Colômbia e Porto Rico). Levando em
conta a característica social e identitária que o rap apresenta diante da globalização e do crescimento da
cultura hip-hop, acreditamos que aprofundar os estudos nessa área é extremamente importante para
conhecer a respeito da construção do sujeito latino-americano através das vozes ecoadas pelo hip-hop.
Nesse sentido, pesquisar a situação do hip-hop na América Latina e os aspectos culturais presentes nas
letras e no léxico especí�co utilizado nas canções, considerando o público-alvo, em geral moradores das
periferias, será uma contribuição muito importante para o ensino e estudos culturais e lexicais da língua
espanhola no Brasil. Dessa forma, o presente projeto de pesquisa visa analisar e comparar as produções
do rap produzido nos países Brasil, Peru e Porto Rico, por meio do qual procuraremos aprofundar a
respeito das questões de interculturalidade identitária latino-americana, observando o fenômeno da
variação lexical relacionado a essa temática. O objetivo principal é apontar as aproximações e os
distanciamentos das produções artísticas latino-americanas, tendo em vista a temática tratada, desde
uma análise lexical. Para conhecer as questões de identidade cultural e lexical de cada grupo,
procuraremos, primeiramente, observar as aproximações entre variação lexical e a questão da
identidade linguística, para depois tentar elaborar um quadro comparativo entre os artistas analisados
com o objetivo de analisar os aspectos socioculturais e identitários, apoiados na teoria da variação
lexical (Biderman, 1996). Para cumprir com nossos objetivos, nos valeremos de uma amostra composta
por duas (2) músicas dos grupos Racionais MC?s (Brasil) e Calle 13 (Porto Rico); e 2 canções das rappeiras
Dina Di (Brasil) e Flores (Peru). Para entender o que é o hip-hop e o rap, faremos um breve recorrido
desde as origens destes movimentos na América Latina (Ienczak, 2015; Teperman, 2015); Seguidamente,
pesquisaremos sobre a construção da identidade e a identidade cultural, proposta pelos teóricos Hall
(1992) e Canclini (1999; 2003). Para realizarmos a análise comparativa aprofundaremos nos estudos
realizados sobre a questão da identidade do rap no Brasil (Silvério, 2020), sobre o rap de Porto Rico e a
respeito de Calle 13 (Bon�m, 2018), Flores do Peru (Turkewitz, 2020) e com relação a alguns pontos de
vista sobre a Dina Di (Mangolin, 2011). Para �nalizar, acreditamos que esta pesquisa se justi�ca pela
relevância da temática, dado que por meio da análise realizada, estaremos compreendendo como o
movimento se manifesta de maneira singular e pedagógica na sociedade latino-americana tratando de
questões identitárias, linguísticas, literárias, culturais e políticas.
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A INTERNET COMO TERRITÓRIA JUVENIL: EXISTIR E RESISTIR NAS REDES
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Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO: A partir do projeto de pesquisa intitulada ?Vulnerabilidades de jovens às IST/HIV e à
violência entre parceiros: avaliação de intervenções psicossociais baseadas nos direitos humanos?
(Temático FAPESP #2021/05308) e da experiência do momento pandêmico vivido desde 2020, surge o
projeto de iniciação cientí�ca que se propôs a conhecer um pouco mais do cotidiano de jovens
estudantes de duas escolas públicas de Santos, a partir da Internet O trabalho se vincula também às
atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão ?Juventudes e Funk na Baixada Santista: territórios,
redes, saúde e educação. OBJETIVO: Entender como jovens, na Internet, produzem conteúdos contra
hegemônicos relacionadas a gênero e sexualidade ou reproduzem padrões. Especi�camente, optou-se
por compreender as postagens na rede Twitter. MATERIAIS E MÉTODO: Para compreender melhor as
relações que se deram entre os/as jovens, optamos por realizar uma etnogra�a digital nos per�s
deles/as no Twitter, onde tínhamos acesso a conteúdos postados e também ao conteúdo curtido por
outras pessoas. Essa observação foi realizada semanalmente, por um período aproximado de 1 hora, em
todos os meses de vigência da bolsa. Além da etnogra�a digital, duas rodas de conversa foram feitas
com os/as jovens estudantes de iniciação cientí�ca do ensino médio (IC-EM) das duas escolas públicas
onde são desenvolvidas atividades da pesquisa, inclusive o acompanhamento e formação cientí�ca
desses/as IC-EM. A coleta de material foi feita por meio de prints das postagens consideradas relevantes
para identi�car dimensões de gênero e sexualidade. Os prints foram organizados em documentos que
agregam o conteúdo de cada per�l acompanhado durante a etnogra�a digital. Os materiais das rodas de
conversa estão sintetizados em diários de campo e transcritos para o processo de análise que ainda está
em fase inicial. RESULTADOS: Os tweets dos meninos apontam para conteúdos geralmente associados
ao universo masculino, como é o caso do futebol. Postagens e estilos musicais parecem também ter um
recorte de gênero, ainda que haja certas convergências. Há distintividades de gênero nesse espaço que
também permite explorar a sexualidade de maneira mais oculta, principalmente de familiares. As
postagens também estão conectadas com os encontros presenciais na escola e em outros lugares,
indicando uma continuidade entre espaço virtual e a vida presencial. Nas rodas de conversa, foi possível
aprofundar algumas dimensões surgidas nas postagens que será posteriormente analisado.
CONCLUSÃO: Os materiais coletados, ainda que estejam no início do processo de análise, parecem
indicar aprendizados importantes sobre o conteúdo juvenil da Internet que ajudam a compreender
dimensões de gênero e sexualidade juvenis escolares contemporâneas.
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A INTUIÇÃO SEGUNDO POINCARÉ NA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES RELACIONADAS
AO CÁLCULO
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Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Este projeto visa observar e analisar se as hipóteses dos alunos para resolver problemas de matemática
vão de encontro às ideias do intuicionismo de Poincaré, e, para isso, iremos propor a resolução de
problemas de otimização por meio da Modelagem Matemática, utilizando, ainda, o Geogebra como
ferramenta auxiliar. Apresentando como ponto motivador, iremos trazer o Problema de Steiner, que
envolve a minimização de distâncias e está relacionado ao Cálculo Diferencial e Integral. Com �nalidade
de obter maior assimilação didática em sala de aula, aplicaremos um estudo relacionado a otimização
das dimensões de uma caixa, resolvendo-o de forma teórica e posteriormente com o software
Geogebra, tendo ênfase na Programação Não-Linear. Esta pesquisa se constitui como sendo do tipo
qualitativa, tendo como procedimento metodológico a elaboração de uma sequência de ensino, que
posteriormente será analisada sob a luz do intuicionismo de Poincaré, e os sujeitos da pesquisa serão
alunos de uma faculdade de tecnologia no estado de São Paulo.
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A LEGITIMIDADE DA VIOLÊNCIA DE ESTADO PRESENTE NA ?OPERAÇÃO PANCADÃO?
DIANTE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS NAS PERIFERIAS DE SÃO PAULO
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: DIREITOS HUMANOS

Esta comunicação busca apresentar os resultados parciais da investigação sobre a origem e a
movimentação violenta de uma das ações da Policia Militar do Estado de São Paulo que mais viola
direitos dos jovens negros da periferia: Operação Pancadão. Trabalhamos com a hipótese de que essa
operação foi planejada para coibir expressões culturais e sociais dos jovens, especialmente os �uxos e
pancadões nas periferias de São Paulo. Metodologicamente o projeto mergulha em notícias de jornais e
bibliogra�as, visando compreender e mapear a produtividade da violência de Estado. Buscamos com
base e orientação nas re�exões teóricas de Abdias Nascimento, Frantz Fanon e Achille Mbembe,
compreender as nuances do racismo estrutural presente na violência estatal. O conceito de
necropolítica, de Achille Mbembe, orienta nossos estudos sobre a violência de estado que ocorre
diariamente, atingindo grupos sociais especí�cos, no caso a população negra e pobre da periferia. Os
autores escolhidos reconhecem o genocídio do povo negro como uma continuidade da violência
colonial. Uma compreensão dos ideais do período colonialista que ainda permeiam a cultura brasileira e
nutrem violências enquanto estrutura política que mantem a desigualdade social como parte de uma
lógica governamental fundada na violação de direitos, corpos e territórios negros.
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A LINGUAGEM DO CORPO E O NACIONALISMO PRESENTES NO CURTA YÛKOKU, DE
YUKIO MISHIMA
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Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Introdução: O presente trabalho consiste na análise do curta Yûkoku - Rito de Amor e Morte, roteirizado,
dirigido e atuado pelo escritor japonês Yukio Mishima, e faz parte de minha pesquisa de mestrado, que
se encontra em andamento. Yukio Mishima, nascido em 1925, foi um importante escritor do pós-guerra,
que atuou também em diversas áreas artísticas como dramaturgia, atuação e como modelo fotográ�co.
Há três aspectos que caracterizam fortemente o pensamento de Mishima: a devoção à instituição
imperial, o erotismo e a morte, havendo um íntimo intrincamento entre esses elementos. Com forte
direcionamento político ultra-nacionalista, o corpo em Mishima assume ares patrióticos, além de se
relacionar fortemente com a sexualidade e com a violência. A partir da união desses elementos, ele
redigiu o conto Patriotismo em 1960, cujo roteiro narra a história do duplo suicídio amoroso e político do
tenente Shinji Takeyama e sua esposa Reiko, e esse roteiro foi traduzido na forma de meu objeto de
estudo, o curta Yûkoku - Rito de Amor e Morte em 1965. Na obra audiovisual encontram-se inúmeros
elementos muito caros ao escritor, sendo, assim, uma importante síntese de seu pensamento estético e
político, como também um ensaio para seu próprio seppuku, o suicídio samurai, que viria a ser cometido
em 1970, aos seus 45 anos. Objetivo: O objetivo da análise é compreender de que formas o corpo, em
todas as suas complexidades, se manifesta no curta de Mishima, considerando suas profundas relações
com o erotismo, a violência, a morte e o patriotismo, e como essas relações se estabelecem entre si.
Além disso, também busco entender como os elementos estéticos traduzem as crenças e ideologias de
seu autor, destacando a importância do curta em sua produção geral. Materiais e método: A minha
pesquisa é qualitativa, e o método utilizado consiste na combinação do estudo teórico juntamente com a
análise formal, estética e conceitual do curta. No estudo teórico são utilizadas fontes bibliográ�cas sobre
o período histórico em questão (o Japão pós-guerra), o corpo na modernidade, a vida de Yukio Mishima e
suas ideias principais - para isso, também são utilizadas obras do próprio escritor. Com essa base
teórica, é possível compreender os elementos que constituem o curta, traçando, portanto, sua
relevância conceitual. Para a análise do curta, é dado um foco nos aspectos estéticos e técnicos, como
construção de cenas, elementos cênicos, trilha sonora, formas de atuação, e como a ligação desses
aspectos compõem a obra como um todo e caracterizam o pensamento de Mishima. Resultados e
conclusão: A presente pesquisa se encontra em andamento. No entanto, é possível perceber que no
curta mesclam-se elementos japoneses e ocidentais, algo que se enxerga no próprio Mishima,
mostrando a complexidade de seu pensamento. Além disso, a junção entre o corpo, o erotismo, a morte
e sua profunda ligação com a devoção imperial e, consequentemente o patriotismo, são elementos
centrais no curta, sendo essenciais para Mishima.
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A LITERATURA INFANTIL E O ENSINO DA LIBRAS POR GRADUANDOS DA
PEDAGOGIA E CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ERICA APARECIDA GARRUTTI DE LOURENCO - COORDENADOR(A)

MELINA POIATTI NOGUEIRA - MONITOR

DAIANE SANTOS VIEIRA - MONITOR

CAMILA ANDRADE SAUEIA - MONITOR

SINNARA PEREIRA CRISTIANO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E
LÍNGUAS

Este projeto de monitoria articula ações em duas unidades curriculares, Educação Bilíngue (Libras e
Língua Portuguesa) e Educação Especial na perspectiva inclusiva e, neste resumo apresentaremos a
experiência do grupo de monitoras que atuou na UC de Educação Especial, que teve como principal
objetivo manter a qualidade do curso mesmo em um modelo de Aulas Domiciliares Especiais (ADE). Para
atingir esse objetivo, o projeto precisou transitar por um grande desa�o que era a quantidade de alunos
ingressantes na universidade que não sabiam como a Universidade funcionava. Portanto, além dos
conhecimentos especí�cos da Unidade Curricular em questão, surgiu a demanda de conhecimentos
mais amplos: o ingresso na Unifesp. A demanda era de ilustrar para os alunos quais eram as
expectativas que a Unifesp esperava deles e o que era necessário eles terem conhecimento para
poderem desfrutar de um maior aproveitamento de todos os conteúdos que iriam começar a vir de
encontro com eles. Para isso, o maior diferencial desse programa de monitoria foi a oferta de o�cinas
com diferentes temas que, em falas e avaliações dos próprios alunos, foi algo que ultrapassou as
necessidades inerentes aos conhecimentos explorados na própria Unidade Curricular, indo ao encontro
de outras necessidades acadêmicas. As atividades de monitoria aconteceram por meio das plataformas
que a própria Unifesp oferece como: Moodle e Google Meet para os apoios das monitoras durante as
aulas que participavam ativamente no controle das trocas no chat e trazendo situações para debates
com o grupo e o�cinas oferecidas mensalmente pelas monitoras e para fornecer as leituras, como
também para realizar a entrega de atividades. A monitoria recebeu destaque também na mediação de
questões trazidas pelos alunos para as professoras responsáveis pela UC entre uma aula e outra. Por
�m, destacamos o quanto tal atividade extracurricular favoreceu que objetivos de aprendizagem no
âmbito da UC fossem construídos.
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A MATEMÁTICA A ENSINAR: UMA ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO, DÉCADA DE 1980, POR INTERMÉDIO DAS AÇÕES DOS EXPERTS

WAGNER RODRIGUES VALENTE - ORIENTADOR(A)

GISELE DE GOUVÊA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

A presente pesquisa é parte de uma tese de doutorado, em desenvolvimento, vinculada ao Programa de
Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, iniciada em março de 2020. Essa
tem como objetivo central os estudos dos processos e dinâmicas envolvidos nas sistematizações na
produção de saberes, em movimentos da produção de referências curriculares para o ensino e
formação de professores. Nesse sentido, a questão norteadora é: que novos saberes pro�ssionais foram
sistematizados a partir da Proposta Curricular para o ensino de matemática ? 1º. Grau? O percurso de
análise do documento o�cial terá como ponto de partida o processo de sistematização das experiências
docentes dos atores envolvidos na elaboração curricular, e através do processo de sistematização
converter uma experiência em um objeto de conhecimento (matemática a ensinar), e esse produto será
o saber pro�ssional do professor que ensinou matemática na década de 1980. Temos por hipótese que
o expert ao elaborar um currículo este produz saberes para o ensino, então pretendemos percorrer as
ações dos experts por meio de entrevista. Esse percurso vem sendo utilizado em diversas pesquisas, o
resultado de tensões pode ser convertido em um objeto de conhecimento. O processo de sistematização
consiste em: o processo de sistematização dos saberes docentes envolveria a recompilação de
experiências docentes, a análise comparativa dos conhecimentos dos docentes, a sistematização e o uso
dos conhecimentos como saberes, (Valente, Bertini & Morais). Os referenciais que embasam o estudo
são: Hofstetter e Schenewly (2017, 2021); Valente, Bertini e Morais (2021); Valente (2021); Rodriguez
(2019).
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A MIGRAÇÃO ATRAVÉS DAS LENTES DA TAINHA

ADRIANA BARIONI - ORIENTADOR(A)

GISLENE TORRENTE VILARA - ORIENTADOR(A)

CAROLINE PASCHOAL FERNANDES - CO-AUTOR(A)

KALIL CARDOSO SALLOUM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ECOLOGIA

Introdução: A tainha (Mugil liza), peixe migrador e um dos principais recursos pesqueiros do litoral
sudeste-sul brasileiro, possui importantes lacunas em sua história de vida. Estudos em escala local
sugerem que as tainhas utilizam regiões estuarinas e marinhas ao longo de seu ciclo de vida, mas não se
sabe ao certo como este movimento ocorre em sua área de distribuição, nem mesmo se a um mesmo
indivíduo utiliza diferentes estuários ao longo da costa brasileira. Uma poderosa ferramenta para
desvendar migração de peixes são estudos com base na razão isotópica. Isótopos são átomos de um
mesmo elemento químico com diferença no número de nêutrons, e a razão entre isótopos estáveis de
alguns elementos varia em diferentes ambientes marinhos. Quando um peixe se alimenta, a razão
isotópica característica do ambiente em questão é incorporada em tecidos corporais da tainha. Como as
lentes dos olhos de peixes são tecidos inertes e apresentam camadas identi�cáveis formadas
periodicamente, é possível determinar por onde um indivíduo passou pela análise da razão isotópica ao
longo das camadas de sua lente. Assim, por comparar os dados de razão isotópica de C, S e N ao longo
das camadas da lente de uma tainha com as informações sobre esses elementos em diferentes pontos
da costa brasileira (isoscapes), é possível solucionar incógnitas relacionadas com a migração de Mugil
liza. Objetivo: Determinar se tainhas da região de Bertioga realizam migração, identi�car possíveis
destinos migratórios e validar a técnica de isótopos estáveis em lentes por compará-la com a técnica
mais estabelecida, a microquímica de otólitos. Material e métodos: Tainha foram obtidas com o auxílio
de pescadores artesanais no estuário de Bertioga, SP. As lentes e os otólitos foram extraídos das
amostras. Os otólitos foram lavados, emblocados, cortados com auxílio de micrótomo e analisados
quanto a razão Sr86/Sr87 pelo método tradicional (microquímica) na UnB. As lentes dos olhos foram
delaminadas utilizando lupa e pinças, colocadas em tubos de estanho e enviadas ao Laboratório de
Isótopos Estáveis da Universidade da Califórnia, em Davis (UCDavis), onde um espectrômetro de massa
obtém as razões entre os isótopos estáveis de C, N e S. Amostras de água e sedimento representando o
isoscape serão referência para traçar a migração da tainha na região. Resultados Preliminares: A
microquímica dos otólitos apresentou baixa amplitude de variação da razão Sr86/Sr87 sugerindo duas
hipóteses: 1) que as tainhas da região de Bertioga praticamente não migram, ou 2) que a razão entre
esses elementos não varia consideravelmente em toda costa sul-sudeste. Esses dados serão
contrapostos com as razões entre os isótopos estáveis de C, N e S das lentes dos olhos da tainha quando
os resultados estiverem disponíveis a �m de obter uma resposta.
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A MONITORIA COMO FORMAÇÃO DOCENTE DURANTE AS ATIVIDADES
DOMICILIARES ESPECIAIS

VERA LUCIA GOMES JARDIM - COORDENADOR(A)

ANA CAROLINA DE SANTANA MOREIRA - MONITOR

REBECA GOMES DA SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: O projeto de monitoria tem como objetivo iniciar a docência e contribuir para a formação e
experiência acadêmica dos monitores, atuando especialmente no suporte para os educandos, mediando
o contato com o docente; e, desta forma contribuindo para a melhoria da qualidade da unidade
curricular ofertada. Objetivo: Pretende-se descrever a experiência da atuação das monitoras na UC
Eletiva ?Planejamento e Organização do Ambiente Sonoro nos Espaços Educacionais - Pesquisa, Análise e
Elaboração de propostas?, que compõe o projeto Música na Educação, ao longo do segundo semestre de
2021. Materiais e Método: Por meio deste relato de experiência, buscamos destacar as orientações da
docente, as ações de acompanhamento aos estudantes matriculados, de modo que pudéssemos auxiliá-
los no acesso ao moodle, dúvidas quanto à organização do conteúdo programático e atividades
realizadas durante todo o percurso. De acordo com o momento histórico vivido, foi necessária a
adaptação das ações em formato remoto, de acordo com o regimento das Atividades Domiciliares
Emergenciais (ADE). Neste sentido, houve um fator diferencial nas orientações e tarefas realizadas em
relação ao formato anterior, sendo necessário a adaptação de práticas vivenciadas anteriormente.
Resultados: A partir da orientação constante, bem como as comunicações intermediárias entre os
estudantes e a docente foi possível estabelecer um apoio em meio ao contexto de educação vivenciada.
A Unidade Curricular era organizada por meio de encontros síncronos via google-meet e tarefas
contínuas no espaço virtual, onde o suporte para atendimento de dúvidas e auxílio na realização das
atividades foi importante para um bom desempenho dos alunos, além de possibilitar �exibilidade em
relação à temporalidade. Essa ação possibilitou que muitos deles com di�culdades, dessem
prosseguimento nas atividades. O conjunto dos procedimentos, acompanhamentos aos alunos,
orientações, conversas e revisões se tornaram, ainda, um importante instrumento de comunicação entre
os estudantes, monitores e docentes. Conclusão: Evidencia-se, por meio deste relato, que as dinâmicas e
práticas adotadas colaboraram para a organização da disciplina como um todo, e, também, ampliou
nossos conhecimentos como professoras em formação, visto que os estudos teóricos e práticos, assim
como o exercício de orientação aos alunos participantes da UC, ampliaram nossas percepções sobre a
prática docente durante o semestre.
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A MONITORIA DA ÁREA DE ECOLOGIA E METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA ALUNOS
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (2021/2022)

CINTHIA AGUIRRE BRASILEIRO - COORDENADOR(A)

CRISTIANO FELDENS SCHWERTNER - DOCENTE

JOSE EDUARDO DE CARVALHO - DOCENTE

LAURA CAROLINA LEAL - DOCENTE

ELLEN VITORIA SILVA CAMARA - MONITOR

KAYO ALEXANDRE SOUZA DA CRUZ - MONITOR

GUILHERME VICTOR MOTA - MONITOR

RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS - MONITOR

ESTER DA SILVA DUENHA - MONITOR

ISABELA LIGEIRO - MONITOR

EVELYN GONÇALVES MACEDO - MONITOR

LARISSA ALVES LEITE - MONITOR

VITORIA RIBEIRO ARAÚJO FACCHINI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: ECOLOGIA

O projeto Ecologia e Metodologia contempla quatro Unidades Curriculares (UC) obrigatórias e três
eletivas do curso de graduação em Ciências Biológicas do Campus Diadema: Introdução à Ecologia (IaC),
Ecologia de Populações (EdP) Ecologia de Comunidades (EdC), Metodologia Cienti�ca (MC), Tópicos em
Ecologia e Evolução (TEE), Controle Biológico (CB) e Biologia de Anfíbios (BdA), Em No projeto 2021/2022
três Ucs utilizaram monitores: IaC, EdC e MC. As três UCs são oferecidas anualmente sendo EdC no
primeiro semestre e as demais no segundo semestre. Em 2021/2022, o projeto de monitoria foi alterado
para incluir monitorias das UCs MC (obrigatória), CB e (dA, sendo as duas últimas UCs eletivas. A inclusão
de MC foi feita pela semelhança na abordagem usada nas demais UCs do projeto e três dos quatro
professores de MC ministram aulas nas outras UCs do projeto. As UCs CB e BdA abordam conteúdos
relacionados com a área, embora não tenham sido ofertadas no período coberto por esse resumo
devido à pandemia. No projeto 2021/2022, as UCs IaC e MC foram oferecidas em regime ADE, enquanto
a UC EdC será oferecida presencial, conforme o regime estabelecido pela UNIFESP. As atividades dos
monitores no projeto incluem apoio aos alunos nas aulas e atividades extraclasses, além de plantões de
dúvidas. No modo remoto, essas atividades foram no formato ADE, usando as plataformas Google
Classroom e Meet. Mesmo no retorno das aulas presenciais, as plataformas digitais serão mantidas para
a disponibilização de material, correção de atividades e interação com os alunos. O projeto 2021/2022
contou com uma vaga para bolsista e seis vagas para monitores voluntários. Tanto a UC IaC quanto MC
tiveram três monitores cada. A bolsa foi destinada para uma monitora de IdE. No 1° semestre de 2022, a
UC EdC também contará com uma bolsista e dois monitores voluntários. Dado que o conteúdo da UC
EdP (também parte do projeto) teve conteúdo alterado para o período coberto aqui, o professor optou
por não ter monitores neste ano. Cabe destacar a importância de contar com monitores bolsistas no
projeto. No ano anterior (projeto 2020/2021), o corte das bolsas levou a uma redução no interesse pelas
monitorias em comparação aos anos anteriores e ao período atual. As bolsas são importantes para
mantermos monitores com dedicação exclusiva às atividades. Os alunos que cursaram as UCS deste
programa responderam questionário, do qual destacamos alguns resultados: a) 90% dos alunos
consideraram a presença dos monitores nas UCs essenciais para o melhor aprendizado, b) cerca de 75%
dos alunos pediram auxílio aos monitores pelo menos uma vez e c) 85% dos alunos consideraram os
monitores aptos para a monitoria. O questionário ainda não foi aplicado para alunos da UC EdC, pois ela
será iniciada em abril. Para o projeto 2022/2023, a área de IaE e MC pretende manter as vagas de
monitoria tanto para as UCs obrigatórias, como para as demais eletivas que constam no projeto
2021/2022. Com o retorno das aulas presenciais, as atividades práticas em campo retornarão e a
demanda pelas atividades/participação dos monitores será ainda maior. Assim, que o projeto siga
auxiliando alunos do curso de Graduação em Ciências Biológicas na UNIFESP, possibilitando assim
melhor rendimento e aprendizagem na área.
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A MONITORIA NO EIXO BIOLÓGICO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

MARCIA REGINA NAGAOKA - COORDENADOR(A)

NATALYA SANTOS LEITÃO - MONITOR

BEATRIZ FERRAZ SIMÃO ANTONIO - MONITOR

VICTóRIA REGINA ALBUQUERQUE DE SOUZA - MONITOR

DANIELLE MIYUKI URAZAKI - MONITOR

JULIANA MINARDI NASCIMENTO - DOCENTE

FERNANDA ARANTES SANCHES - MONITOR

LAURA DE ALMEIDA GOMES - MONITOR

VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA PACHECO - MONITOR

BEATRIZ SOUZA ABREU ARAUJO - MONITOR

ALINAH KATARINA ARAUJO PROL - MONITOR

ANA CAROLINA FERREIRA CANDIDO - MONITOR

CAROLINE FEITOSA TARGINO - MONITOR

LUCIANE BRESEGHELO FIEL SILVA - MONITOR

GIOVANNA PUKAR AUGUSTO - MONITOR

THAIS DI STASI MARQUES DOS SANTOS - MONITOR

LUCAS PERFIDIO MAEDA - MONITOR

MARIANA SANTOS GARRIDO - MONITOR

KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA - MONITOR

ANA BEATRIZ CILIRIO DA SILVA - MONITOR

NATHÁLIA DOS SANTOS ACRAS - MONITOR

LAURA FERREIRA THEODORO - MONITOR

DEBORAH ROSA CARVALHO NASCIMENTO - MONITOR

ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO - DOCENTE

CAROLINA PRADO DE FRANCA CARVALHO - DOCENTE

LUCIANA LE SUEUR MALUF - DOCENTE

FLAVIA DE OLIVEIRA - DOCENTE

CAMILA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA - DOCENTE

RENATA N GRANITO - DOCENTE

DEBORA ESTADELLA - DOCENTE

GLAUCIA DE CASTRO CHAMPION - DOCENTE

CRISTIANO MENDES DA SILVA - DOCENTE

CARLA MAXIMO - DOCENTE

GUSTAVO R. M BARCELOS - DOCENTE

MARCOS LEONI GAZARINI DUTRA - DOCENTE

JULIA BARBARA DA SILVA MACHADO - MONITOR

MAYARA CRISTINA FRANCO - MONITOR

MAYARA COUTINHO ZAMBONINI - MONITOR

RUBIA PEREIRA GOMIDES - MONITOR

JOÃO FILIPE DIAS DE OLIVEIRA MONTEZ - MONITOR

TAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA BASTO - MONITOR

VITORIA RIBEIRO FADEL - MONITOR



RAFAELLA DE PETTA SOUZA - MONITOR

REBEKKA CHRISTINA ABATE DE OLIVEIRA CUNHA - MONITOR

LARISSA AGUIAR DE SOUZA - MONITOR

SAMARONY DO PRADO LIMA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO,
AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Na UNIFESP-Santos, o processo de ensino-aprendizagem tem como princípio norteador a
interdisciplinaridade e a interpro�ssionalidade. O Eixo ?O Ser Humano em sua Dimensão Biológica?,
comum aos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional, engloba
desde as macromoléculas até a integração dos diferentes órgãos e sistemas, através dos módulos: ?do
Átomo à Célula? (MAC), ?Introdução aos tecidos e sistemas? (MITS), ?dos Tecidos aos Sistemas? (MTS) e ?
do Aparelho Locomotor? (MAL). Os monitores participam como facilitadores e promotores da interação
professor-aluno, além de participar da vivência didático-pedagógica, importante na sua formação. Com o
processo de inclusão implementado na Unifesp recebemos estudantes com de�ciência (audição, visão e
intelectual) e atenção também se fez necessária. Esta monitoria possui 4 subáreas: MAC, Histo�siologia,
Anatomia e Eixo/Acessibilidade e Inclusão (AI) com uma bolsa e vários voluntários por área. Neste
período (Edital 2021-2022), tivemos dois grupos de monitores, correspondendo ao 1º e 2º sem letivo de
2021. Todos os monitores tiveram que se adaptar às novas condições decorrentes do isolamento social
devido à pandemia por COVID-19. De forma remota, as atividades rotineiras da monitoria foram
realizadas, como os plantões de dúvidas via Google Meet, e a interação com discentes e docentes foi
intensi�cada via e-mail, WhatsApp e redes sociais (Facebook e Instagram). Além destas atividades,
destacamos as das subáreas: - MAC: contou com 2 grupos de monitores: 1º grupo com 8 monitores, que
auxiliaram nas dúvidas referentes aos temas de MAC I e na orientação da atividade interdisciplinar
proposta pelo módulo. O 2º grupo de monitores contou com 4 monitores, que alteraram o plantão de
dúvidas para atividades interativas no Instagram. - Histo�siologia: cada grupo foi composto por 6 e 8
monitores. Prepararam e utilizaram quizzes e simulados interativos na plataforma Kahoot, além de
resumos interativos no Canva. Estas estratégias proporcionaram melhor dinâmica na interação monitor-
estudante. - Anatomia contou com a participação de 10 monitores, que utilizaram o Instagram como
meio de divulgação de conteúdos e interação com os estudantes. Prepararam resumos teóricos e
criaram atividades interativas utilizando plataformas como Kahoot, etc. - Eixo/AI contou com 2 monitores
no 1º grupo e 3 no 2º grupo. Em função da continuidade das aulas ?online?, as monitoras prepararam
dois questionários para avaliação da percepção docente em relação à AI e outro para avaliação da
percepção do estudante sobre a importância do Eixo Biológico na trajetória de sua formação, estes
devem ser aplicados ao longo do ano de 2022. Além da experiência relacionada ao processo ensino-
aprendizagem que a monitoria oferece, segundo depoimento dos monitores este período de monitoria
foi extremamente desa�ador e cansativo, em função da pandemia. Precisaram ser mais criativos nas
abordagens didáticas para contornar a situação atual, aproximando e motivando os estudantes para o
processo de aprendizagem relacionados as UCs do Eixo Bio.
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A NANOMEDICINA: CAPÍTULO DO LIVRETO DESENVOLVIDO POR E PARA JOVENS
ESTUDANTES

JULIANA DOS SANTOS MARQUES - DISCENTE

CLEITON GENTILI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Essa iniciação cienti�ca é uma parceria entre a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo)
e escolas do Ensino Médio por meio do programa articula escolas. O estudo está inserido no tema Nano
e Educação Básica que, a partir da troca de experiência entre pesquisadora, professor do Ensino Médio e
estudantes, investiga possibilidades de abordagens sobre esse tema para jovens estudantes. Devido ao
seu crescente desenvolvimento a nanociência e nanotecnologia é um interessante e importante campo
para perspectivas educacionais para assimilação de cultura cientí�ca e reconhecimento da tecnologia
como integrante da rotina e cidadania dos estudantes. Por sua interdisciplinaridade, é alvo de pesquisas
tecnológicas em diferentes áreas, entre essas a medicina, na qual muitas patologias alcançaram novos e
mais e�cazes tratamentos. Objetivo: Produzir um material, que poderia ser utilizado por jovens e
professores para estimular a aprendizagem sobre nanociência e medicina e/ou inserir o debate em aulas
de ciências. Método: Apropriação de conhecimento por leitura em diversos artigos, apostilas e livros.
Elaboração dos slides-apresentação com o uso da plataforma de design grá�co - Canva. Organização dos
slides e material de forma lúdica. Correção da apresentação quanto a con�abilidade das informações, ao
design, a linguagem (desejo que seja interessante para o público destinado), quanto a norma da língua
Portuguesa. Importante destacar que a parte nano medicina compõe uma parte do livreto, que foi
confeccionado por outras bolsistas, de modo que todo o processo de escolha e correções foram
desenvolvidos em reuniões com todos. Resultados: Capítulo sobre nanomedicina tem 11 páginas, nas
quais a especialista Nano (personagem) leva os estudantes a uma viagem sobre diversos tratamentos,
com uso de nanorobôs, nanopartículas, explicando a facilidade de manipulação e controle, o processo e
também comparando algumas di�culdades dos medicamentos convencionais. Além do produto, livreto
caracterizamos como resultado a aprendizagem sobre nanotecnologia e sua utilização na área médica,
as etapas e desenvolvimento da escrita de um livro, o trabalho em equipe e o contato com o mundo
acadêmico. Conclusão: A partir de uma escrita com linguagem simples e lúdica é possivel produzir
material a despertar a atenção dos estudantes para assuntos de nanociência e nanotecnologia
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A NARRATIVA EM LÍSIAS I (A DEFESA DA MORTE DE ERATÓSTHENES) COMO
ESTRATÉGIA RETÓRICA

FERNANDO MACIEL GAZONI - ORIENTADOR(A)

LUIZ HENRIQUE MARCONDES DE SOUZA RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LITERATURA

(Introdução) Na Atenas Clássica, os discursos jurídicos eram tradicionalmente divididos em proêmio,
narração, demonstração e epílogo. A narrativa servia principalmente para apresentar a versão do orador
dos fatos sob julgamento, mas em Lísias, um dos mais importantes oradores clássicos, a narrativa é,
conforme Todd (2007, p.33) e Cary (1989, p.9), uma das partes que mais se destaca, auxiliando a
persuasão. (Objetivos) Dessa forma, o presente trabalho pretende mostrar como os elementos da
narrativa, do discurso A Defesa da Morte de Eratóthenes (Lísias I) do orador Lísias, contribuem para a
persuasão dos ouvintes. (Materiais e Métodos) Para a análise da narrativa, �zemos uso dos conceitos de
enredo e caráter da Poética. Para a análise da e�cácia persuasiva da narrativa utilizamos os conceitos da
Retórica. Justi�camos o uso da Poética na discussão de um discurso jurídico pelo fato de aquele que
narra fatos ocorridos não é menos autor deles, uma vez que o que faz o autor é selecionar entre os fatos
à sua disposição aqueles que, alinhados em sequência, constituem um enredo. Portanto, pretende-se
mostrar como os conceitos da Poética, conceitos pensados dentro do quadro da tragédia antiga,
também são e�cazes para a análise das partes narrativas dos discursos jurídicos e como isso favorece a
persuasão. (Resultados e Conclusão) O discurso, pronunciado por Euphiletos, tem como objetivo
mostrar ter sido justo o assassinato de Eratósthenes por parte do orador, que o �agrou em sua casa
cometendo adultério com sua esposa. Dessa forma, a narrativa sustenta a ideia de que a injustiça foi
com o próprio orador, uma vez que esse foi traído. Ao analisar o enredo, nota-se que este é articulado
em uma sequência lógica, de maneira necessária e provável, em vista a dar veracidade ao relato, uma
vez que essa é uma de suas funções. Quanto ao caráter, este é evidenciado pelas ações do enredo e
pelas escolhas dos personagens. Sua função é criar empatias e antipatias, e, assim, instilar determinadas
emoções nos ouvintes, que, assim dispostos, estarão mais ou menos propensos a aceitar a tese
sustentada pelo defensor, de absorver Euphiletos e culpar Eratósthenes.
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A NOÇÃO DE PARÂMETRO À LUZ DA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA

MARCELLO MARCELINO ROSA - ORIENTADOR(A)

RODNEI DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A NOÇÃO DE PARÂMETRO À LUZ DA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA AUTOR: RODNEI DOS SANTOS O
presente trabalho busca, através de dados provenientes de um estudo de caso e pesquisas anteriores,
reunir evidências sobre a (re)marcação de parâmetros por falantes nativos de português aprendizes de
inglês como segunda língua (L2) e conectar tais evidências à discussão sobre a teoria paramétrica. A
pesquisa será embasada pela Teoria de Princípios e Parâmetros (P&P) (Chomsky 1981, 1986). Um dos
focos deste trabalho é investigar em que medida a interlíngua (Selinker, 1972), e sua representação
mental, é constituída pela (re)marcação dos Parâmetros na Aquisição de Língua 2 (AL2). O conhecimento
especí�co sobre uma língua natural é construído por meio da �xação dos parâmetros, que seriam as
características particulares de cada língua, responsáveis por suas variações (Chomsky, 1981). A variação
entre línguas constitui a tarefa principal do processo de aquisição de L2. Essa variação se dá em
diferentes níveis, podendo atingir propriedades linguísticas macroparamétrica e microparamétrica.
Partindo da premissa de que estudos aquisicionais em L2 podem contribuir para o melhor
entendimento do funcionamento da faculdade da linguagem, dados provenientes de (i) contextos
instrucional e bilíngue; e (ii) estudos anteriores (Martin, 2018; Lopes 2019; Azevedo 2019, Verniano a sair)
serão analisados à luz das hipóteses microparamétrica e macroparamétrica a �m de subsidiar a
discussão sobre a natureza da noção de ?parâmetro?. Alguns estudos advogam contra noções clássicas
da P&P como o cluster atrelado ao parâmetro (Gallego, 2011; Camacho, 2016; Slabakova, 2016). Outros
defendem que o processo de AL1 e AL2 diferem em relação a marcação de Parâmetros e aquisição de
seus respectivos clusters (White, 1989; Kato, 2005; Marcelino 2007, 2014, 2017). O intuito desta pesquisa
é equacionar a relação entre os dois posicionamentos, de forma que o processo de aquisição abranja
tanto a noção clássica quanto a noção microparamétrica, a partir de dados de aquisição de inglês como
L2 por crianças e adultos.
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A OPINIÃO DE ADULTOS SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

ALEXANDRA EMIDIO NEIMAN - DISCENTE
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GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

A OPINIÃO DE ADULTOS SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) AUTORES: ALEXANDRA EMIDIO
NEIMAN1; GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONÇALVES² 1. Graduanda da 4ª série da Escola Paulista de
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (EPE/UNIFESP). Aluna de Iniciação Cientí�ca. Email:
ae.neiman@unifesp.br Discente de enfermagem EPE/UNIFESP, aluna de Iniciação Cientí�ca 2. Docente
do Departamento de Administração dos Serviços de Saúde e Enfermagem da Escola Paulista de
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (DASSE - EPE/UNIFESP). Orientadora do Projeto de
Iniciação Cientí�ca. Email: geisa.colebrusco@unifesp.br Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS), foi
implantado no Brasil em 1990, concebido de modo a garantir a toda população atendimento de saúde
universal e gratuito. Dessa forma, trata-se de um serviço público, disponível aos cidadãos
independentemente de raça/etnia, sexo, crenças e classe social. Organizado em redes, o SUS abarca
ações e serviços de saúde, de diferentes complexidades, da atenção primária à atenção especializada,
urgência e emergência, vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e de assistência farmacêutica.
Contudo, por possuir uma vasta rede de serviços, acredita-se que os próprios usuários não conheçam o
escopo e abrangência do SUS, o que gera uma busca maior por serviços de saúde suplementar e
julgamento negativo do sistema de saúde brasileiro. Na concepção de Bourdieu, nas situações em que
se constitui a opinião, em particular nos momentos de crise (como pode-se considerar a pandemia da
Covid-19), as pessoas se encontram diante de opiniões construídas e sustentadas por grupos, de forma
que escolher entre opiniões é posicionar-se entre princípios explicitamente políticos. Objetivo: O objetivo
deste estudo foi conhecer a opinião de jovens e de adultos sobre o SUS. Materiais e métodos: Trata-se
de uma pesquisa de opinião pública, exploratória, com abordagem quantitativa, que visa conhecer,
registrar e descrever o entendimento acerca de um determinado assunto. A amostra desta pesquisa foi
construída por conveniência, os participantes foram convidados por meio de um link de acesso
compartilhado em grupos de Whatsapp, para que pudessem responder a um formulário eletrônico
alojado no Google Forms. Por se tratar de uma pesquisa de opinião pública, este estudo se baseou na
Resolução do CONEP 510/2016, uma vez que os participantes não foram identi�cados e não se recolheu
nenhuma informação da qual possa contatá-los. O instrumento foi construído pelas autoras com
informações sobre características socioeconômicas e 38 proposições que apresentam aos participantes
as diversas áreas de ação do SUS, informações sobre o uso dos serviços e opiniões acerca dos mesmos,
com respostas dicotômicas (utiliza, sim/não) e outras do tipo Likert com 5 pontos de avaliação (avalia
como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, além da opção: ?não sei ou pre�ro não responder?). Os
dados foram coletados no período de agosto de 2021 a janeiro de 2022. A amostra �nal foi composta
por 307 respostas. Resultados preliminares: Dos respondentes, 64,8% eram do sexo feminino, 51,1%
com idade na faixa etária de 18 a 24 anos, 73% se declarou branco, 54,7% com ensino superior
completo, com renda familiar per capita maior do que dois salários mínimos (62,9%), 84,7% moradores
de região metropolitana, e empregados formalmente (N: 116; 37,8%). 62,5% se declararam usuários
parciais do SUS, 76,2% utiliza a Unidade Básica de Saúde (UBS) e dos serviços ofertados, 66,4% só utiliza
a vacinação. Das perguntas avaliativas, os resultados preliminares mostram que a opinião dos
participantes é de que o SUS é bom, reconhecem ampla atuação e uso indireto pelas diversas ações que
realizam de vigilância em saúde.
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A PALAVRA DAS MULHERES NEGRAS DENTRO DOS COLETIVOS CULTURAIS: QUEM
PODE FALAR?

SILVIA LOPES RAIMUNDO - ORIENTADOR(A)

BARBARA SOUZA LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

Esta pesquisa de iniciação cientí�ca tem como objetivo compreender a existência de espaços criados a
partir da atuação de coletivos culturais nos quais mulheres negras podem falar e serem ouvidas. E mais
do que isso, onde conseguem criar autonomia para decidirem sobre suas próprias trajetórias. Com a
intenção de entender o cotidiano dessas mulheres negras e periféricas, linha de frente do combate ao
racismo e ao machismo na favela do Real Parque, zona sudoeste da capital paulistana, e suas histórias
de vida e lutas contadas por elas próprias, realizou-se um estudo por meio de pesquisa documental e
bibliográ�ca, acompanhamento das ações e entrevista com lideranças do Coletivo Feminismo
Comunitário realizadas de maneira remota. Os resultados preliminares da pesquisa estão relacionados
ao debate sobre o feminismo e como este se manifesta de forma prática com mulheres que em teoria
não estudam sobre ele. A partir das leituras e das entrevistas, percebeu-se que as integrantes do
coletivo não fazem estudos sobre o feminismo a partir da literatura reconhecida nesse campo de lutas e
pesquisa. Porém, as entrevistas e análise dos materiais sobre a atuação das mulheres do coletivo
indicam que apesar de não acontecerem atividades especí�cas para a discussão sobre o feminismo, há a
partir das ações cotidianas, como aulas de dança do ventre, aulas de yoga para mulheres, encontros
entre mulheres, entre outras, um feminismo. Espaços esses criados por moradoras da favela do Real
Parque, a partir da necessidade de se existir um espaço voltado para esse público, lê-se nas entrelinhas,
uma conceituação sobre o ?feminismo na prática?, aquele que acontece de forma intuitiva de acordo
com a necessidade do lugar. A segunda parte da pesquisa, ainda em realização, acontece a partir da
metodologia participativa, pois ao ser convidada a fazer parte da liderança do coletivo, houve uma maior
aproximação e condições de olhar por dentro.
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A PANDEMIA DE COVID-19 E O ENFRENTAMENTO DA ANSIEDADE, DEPRESSÃO E
ESTRESSE EM EDUCADORES.

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - COORIENTADOR(A)

SILVIA MARIA DE FREITAS ADRIÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: COVID-19

A PANDEMIA DE COVID-19 E O ENFRENTAMENTO DA ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM
EDUCADORES. SILVIA ADRIÃO - ALUNA DE DOUTORADO ? (silviaadriao@gmail.com), ANDRE LUIZ MONEZI
DE ANDRADE- COLABORADOR (andremonezi@gmail.com), DENISE DE MICHELI ? ORIENTADORA-
(demicheli.unifesp@gmail.com) A pandemia da Covid-19 trouxe para o mundo diversos desa�os e em
diferentes âmbitos: saúde pública, economia e social. Para todos os setores da sociedade a pressão, os
anseios e a crise provocaram desdobramentos, e para o campo da educação não foi diferente. Com o
agravamento da pandemia, diversas medidas preventivas foram adotadas, entre elas o distanciamento
social. Estudos indicam que há possíveis consequências psicológicas desse con�namento em massa,
como o aumento do índice de ansiedade, depressão, uso nocivo de álcool e menor bem-estar mental do
que os índices populacionais usuais. O objetivo deste estudo foi identi�car possíveis transtornos de
comportamento (como ansiedade, depressão e estresse) em educadores, potencializados pela pandemia
de covid-19. A hipótese era que o con�namento e a mudança do trabalho presencial para o remoto
aumentariam as chances da manifestação de transtornos como ansiedade e estresse nos educadores.
Método: realizou-se coleta de dados através de questionário online enviado a diferentes educadores do
Ensino Básico e professores do Ensino Superior de todo o Brasil. Resultados preliminares: até o presente
momento tivemos 127 educadores participantes dos quais 81% possuíam pós-graduação; 82%
a�rmaram que a pandemia mudou a rotina de trabalho totalmente; 67% a�rmaram que foi muito difícil
a adaptação à nova rotina; 79% mencionaram não ter perdido o pensamento positivo; 60% a�rmaram
ter conseguido manter a calma durante a maior parte do tempo e 80% a�rmaram ter continuado a
sentir valor na vida, apesar da tensão do momento. Conclusão preliminar: Os educadores participantes
relataram mudança abrupta e intensa na rotina de trabalho, durante o período de quarentena. Porém,
relataram bons índices de pensamentos positivos, autocontrole emocional e boa capacidade de
enfrentamento da situação de estresse.
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A PARTICIPAÇÃO CHINESA NAS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU: UMA ANÁLISE A
PARTIR DO ENGAJAMENTO MILITAR

JULIANA DE PAULA BIGATAO PUIG - ORIENTADOR(A)

CLARA REGINA SANTANNA BUENFIL DE FARIA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

INTRODUÇÃO: O estudo tem como objeto a participação da China nas operações de paz da ONU por
meio da análise das contribuições militares do país ao contingente de peacekeepers das missões nas
décadas de 1990 a 2010. OBJETIVO: O trabalho estrutura-se a partir de três objetivos: (1) realizar um
levantamento quantitativo dos contingentes chineses enviados às missões da ONU nas décadas de 1990,
2000 e 2010; (2) analisar quais foram os fatores domésticos e externos que in�uenciaram o movimento
de expansão da participação chinesa nas operações de paz da ONU; (3) compreender qual o per�l da
contribuição chinesa, considerando o tipo de missão que o país priorizou enviar militares (de primeira,
segunda ou terceira geração), os locais que mais receberam tropas de peacekeepers chineses e quais
argumentos o país asiático invocou para justi�car tal engajamento. MATERIAIS E MÉTODOS: Os principais
materiais utilizados na pesquisa são documentos do Conselho de Segurança da ONU, a base de dados
do Departamento de Operações de Paz para a coleta dos dados sobre: número de operações de paz por
período, local, tipo de operação de paz, número de peacekeepers militares chineses e a distribuição
espacial dos peacekeepers militares chineses por missão. Para a compreensão sobre os tipos de
operações de paz, a produção acadêmica especí�ca da área foi mobilizada, principalmente os trabalhos
de Bellamy, Williams e Gri�n, Kenkel, Druckman e Stern. Já o estudo da política externa chinesa será
feito a partir da leitura de artigos acadêmicos dos autores Chang-Liao, Deng, Angela Poh e Goldstein,
assim como o livro ?Sobre a China?, de Kissinger. RESULTADOS: Ao longo dos anos, o per�l dos países
contribuintes das operações de paz da ONU sofreu consideráveis modi�cações. Os tradicionais
contribuintes? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suécia, Irlanda, Finlândia e Noruega? retraíram
signi�cativamente sua participação desde meados da década de 1990. Por outro lado, países asiáticos e
africanos tornaram-se responsáveis por cerca de 80 por cento dos peacekeepers desde os anos 2000.
Atualmente, �guram entre os dez maiores contribuintes, em ordem decrescente: Bangladesh, Ruanda,
Etiópia, Nepal, Índia, Paquistão, Egito, Indonésia, China e Gana. Interessante notar que, entre os cinco
membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas a China encontra-se no ranking citado.
CONCLUSÃO: A participação mais ativa da China nas operações de paz da ONU integra um movimento
mais amplo de projeção internacional do país, especialmente por meio dos fóruns multilaterais. A
relação da China com a ONU teve seu início em 1945 quando assinou a Carta de São Francisco. Além de
ser um membro fundador, a China também ocupa, desde o início, uma das cinco cadeiras dos membros
permanentes do Conselho de Segurança. A participação da República Popular da China no Conselho de
Segurança e nas operações de paz ocorreu de forma discreta durante as décadas de 1970 e 1980.
Todavia, assim como sua economia teve um signi�cativo crescimento e passou a ocupar um papel mais
relevante no cenário internacional, o país passou a ter um comportamento mais ativo na área das
operações de paz.
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A PATOLOGIZAÇÃO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A INCIDÊNCIA DA
QUEIXA DO SUPOSTO TDAH E SEU IMPACTO SOBRE A CRIANÇA NOS PRIMEIROS

ANOS DE SEU DESENVOLVIMENTO

BIANCA RAFAELA MATTOS TEIXEIRA AZEVEDO - DISCENTE

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

A pesquisa de doutorado tem como objetivo investigar como a atribuição de supostos transtornos às
crianças de 0-5 anos incide sobre esta etapa da educação básica afetando o desenvolvimento do
trabalho pedagógico e das crianças. Nesta direção, propõe-se a discussão do papel desempenhado por
modos diversos de signi�cação de crianças a quem são atribuídos transtornos e dé�cits em sua
constituição. Pergunta como a sua patologização afeta seus modos de participar e perceber-se em sua
relação com o mundo escolar em seu entorno. Tem como fundamento teórico-metodológico a Psicologia
histórico-cultural. Centra-se nas contribuições de Lev Vigotski sobre o desenvolvimento humano como
processo que tem lugar nas relações sociais e desta perspectiva propõe-se o estudo teórico do conceito
de vivência-perejivanie, apontado por este autor como unidade de análise da relação criança-meio
social. Os estudos teóricos baseiam a construção de um Estudo de Caso sobre uma criança com
diagnóstico (ou suspeita) de transtorno do dé�cit de atenção/hiperatividade em sua interação com
escola de educação infantil. Serão considerados para análise aspectos relativos aos seus modos de
participar, agir, perceber-se em relação a si mesma, aos adultos e às outras crianças sob a condição
patologizadora.
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A PÁTRIA NO ESPAÇO: TERRITÓRIO E PAISAGEM NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE
PARIS DE 1889

LETICIA COELHO SQUEFF - ORIENTADOR(A)

MAYARA SILVA DANTAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

INTRODUÇÃO: A participação do Brasil na Exposição Universal de Paris de 1889 pretendia exibir ao
mundo o potencial natural e industrial da nação, de modo a consolidar uma imagem de terra disponível
para o trabalho de mão-de-obra imigrante. OBJETIVO: O propósito desta pesquisa é analisar que tipo de
representação de território estava retratada e a sua relação com o discurso sobre o Brasil transmitido na
Exposição. MATERIAIS E MÉTODOS: Para tanto, a investigação pauta-se nos seguintes documentos:
Guide de l?émigrânt au Brésil (1889), organizado por Frederico José de Santa?Anna Nery; Le Brésil (1889),
organizado por Émile Levasseur; e Album de vues du Brésil (1889), organizado por Rio Branco. A seleção
de fontes textuais e imagéticas busca esclarecer aspectos relacionados à construção da nação imaginada
em função do território. Em outras palavras, o texto e a imagem, analisados de forma conjunta,
permitem compreender o ?olhar geopolítico?, que mapeia e estabelece limites de acordo com interesses
econômicos, políticos e socias. O referencial teórico-metodológico se baseia nos seguintes autores:
Barbuy (1996); Magnoli (1997); Machado (1995) e Chaimovich (2020); Turazzi (1995). RESULTADOS: A
pesquisa, ainda em andamento, problematiza a relação intrínseca entre o discurso textual e a
representação imagética do território brasileiro na propaganda imigratória, em que a dimensão
continental do país, a oferta de terras e o clima tropical são descritos e representados visualmente em
paisagens panorâmicas. Busca-se de�nir a nação no espaço por meio da representação macro do
território, isto é, paisagem grandiosa a ser contemplada pelos possíveis imigrantes e, por conseguinte,
invisibilizando do campo de visão as mazelas sociais do Brasil de �ns do século XIX.
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A PEDAGOGIA NA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA VISÃO DE COORDENADORES
DE CURSOS DO ESTADO DA BAHIA

UMBERTO DE ANDRADE PINTO - ORIENTADOR(A)

JEFFERSON DA SILVA MOREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: PEDAGOGIA

O trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado Sentidos e signi�cados
atribuídos por professores formadores e estudantes ao estatuto epistemológico da Pedagogia:
implicações na práxis educativa, vinculado ao curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), campus Guarulhos, São Paulo. O objetivo geral da pesquisa consiste em
analisar percepções de professores(as) formadores(as) e graduandos(as) de universidades públicas
baianas sobre as especi�cidades epistemológicas da Pedagogia e as reverberações de seus fundamentos
para o desenvolvimento de suas práticas educativas. Mais precisamente, para a realização da primeira
etapa do estudo em relevo, de�niu-se como objetivo especí�co: identi�car nos projetos pedagógicos de
cursos de Pedagogia do estado da Bahia e junto aos seus coordenadores se, e de que modo, ocorre o
debate sobre a Pedagogia como campo de conhecimento no interior desses próprios cursos. No que
concerne aos aspectos teórico-metodológicos, trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa,
do tipo exploratória, com base em pressupostos do materialismo histórico-dialético e nas contribuições
de autores nacionais e internacionais que discutem sobre a epistemologia da Pedagogia como ciência da
educação, tais como: Franco (2008); Libâneo (2021); Pimenta (1996); Pinto (2017); Saviani (2012) e
Schmied-Kowarzik (1983). Assim, para o alcance do objetivo delineado, na primeira etapa da pesquisa
ora relatada procedeu-se com a análise documental dos projetos pedagógicos de quatro cursos (PPC) de
Pedagogia situados no estado da Bahia e entrevistas semiestruturadas com cinco dos coordenadores
desses cursos de graduação. A análise dos PPC foi feita a partir de roteiro orientador e as entrevistas
semiestruturadas foram realizadas no formato online, de modo individual com cada coordenador, com a
utilização do aplicativo Zoom Meetings, também a partir de roteiro pré-de�nido que versa sobre a
Pedagogia como campo de conhecimento e a estrutura curricular dos cursos de Pedagogia. Destaca-se
que a opção pela realização das entrevistas com os coordenadores na modalidade remota ocorreu em
virtude das circunstâncias de isolamento social ocasionadas pela pandemia da COVID-19, atendendo a
todos os critérios e orientações dispostas no ofício circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS que trata de
orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. As entrevistas
foram gravadas e transcritas para posterior análise dos pesquisadores, resultando no corpus de material
empírico que oportunizará subsídios para o confronto entre as hipóteses iniciais levantadas com a
realidade investigada. As análises preliminares do conteúdo dos PPC dos cursos de Pedagogia das
quatro instituições de ensino superior investigadas permite-nos apontar a invisibilidade da discussão
sobre a natureza epistêmica da Pedagogia no interior desses cursos. Os depoimentos dos
coordenadores, por sua vez, corroboram sobre esse silenciamento, destacando, no entanto, que nos
atos de currículo cotidianos essa discussão apareça em determinados momentos dos aspectos
formativos. Conclui-se, preliminarmente, que enquanto campo disciplinar a Pedagogia não é tematizada
no interior dos cursos de Pedagogia investigados, ainda que, em determinados momentos, essa
discussão pareça ser tensionada no currículo em ação que se corpori�ca no cotidiano dos espaços
formativos.
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A PEDRA DE ITAPUCA NA PINTURA E NA FOTOGRAFIA: UMA REFLEXÃO ACERCA DA
REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM

LETICIA COELHO SQUEFF - ORIENTADOR(A)

YNGRID FERREIRA DE SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

YNGRID FERREIRA DE SOUSA y.sousa@unifesp.br A pesquisa tem como objetivo problematizar as
relações entre imagens feitas por Marc Ferrez com a pintura, dentro de um contexto em que a
ambivalência artística entre a fotogra�a e a pintura é colocada em debate. A pesquisa é voltada para as
fotogra�as de Marc Ferrez produzidas no estado do Rio de Janeiro, retratando o espaço urbano e a
natureza na região. Serão também analisadas a composição das pinturas de paisagem realizadas na
segunda metade do século XIX, bem como os debates que ocorriam no Brasil em torno da fotogra�a e
da pintura. As fontes da pesquisa são a pintura de Nicola Antonio Facchinetti, ?Pedra de Icarahy e
Itapuca?, produzida em 1889; e a fotogra�a de Marc Ferrez, ?Pedra de Itapuca?, 1880. A pesquisa utiliza
como base historiográ�ca o artigo intitulado ?Marc Ferrez e a tradição da pintura", escrito por Tadeu
Chiarelli. O texto de Vanessa Biazioli, "A presença da imagem fotográ�ca nas artes plásticas do século
XIX", permite um panorama das discussões recorrentes durante o século XIX acerca do tema. A partir do
artigo de Maria Antonia Couto da Silva, "As Relações entre pintura e fotogra�a no Brasil do século XIX:
Considerações acerca do álbum ?Brasil Pitoresco? de Charles Ribeyrolles e Victor Frond", é possível criar
re�exões sobre as imagens produzidas por Marc Ferrez. E por �m, o texto de Sheila Cabo Geraldo, "A
fotogra�a romântica de Marc Ferrez", comenta sobre a "liricidade" que o fotógrafo e os pintores têm em
comum.
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A PERCEPÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO SOB O OLHAR DE
EDUCADORES, PAIS E JOVENS

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - PARTICIPANTE EXTERNO

ESTELA RAMIRES LOURENÇO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) escolheu o dia 10 de setembro, como o ?Dia Mundial
da Prevenção do Suicídio?. No Brasil, a ?Campanha do Setembro Amarelo? teve seu início no ano de
2015, e desde então, ações são realizadas em vários âmbitos para conscientizar sobre a prevenção do
suicídio. Objetivo: Veri�car o impacto da campanha do setembro amarelo na percepção de jovens de 18
a 24 anos, pais de adolescentes e jovens de 12 a 24 anos e educadores de adolescentes e jovens de 12 a
24 anos. Além de avaliar o conhecimento e a percepção desses três grupos participantes em relação a
campanha do setembro amarelo, a pesquisa também objetiva avaliar os dados encontrados e demais
informações na literatura, a�m de propor estratégias seguras e assertivas para uma campanha
adequada à faixa etária de adolescentes e jovens entre 12 e 24 anos. A hipótese principal era de que, a
forma como a campanha do setembro amarelo vem acontecendo no Brasil, durante o mês todo de
setembro, não demonstra apresentar efetividade entre o público de adolescente e jovens. Método:
Realizou-se coleta de dados através de questionário on-line enviado aos adolescentes e jovens, pais e
educadores de todos os Estados do Brasil. Resultados preliminares: Até o presente momento, tivemos
837 participantes, sendo 206 educadores; 221 adolescentes e jovens; 262 mães e 145 pais. Dos
participantes totais, 93% referiram conhecer a campanha setembro amarelo; 83,6% a�rmaram que as
ações veiculadas no setembro amarelo durante todo o mês de setembro, são importantes e podem
ajudar; 11,6% a�rmaram que a campanha é danosa; 40,7% a�rmaram que o humor ou grau de
ansiedade melhora quando vê, ou lê algo sobre a campanha; 15,9% a�rmaram que piora e 43,4%
a�rmaram indiferença quanto à mudança no humor. Em relação aos impactos da campanha por quem
assiste ou participa, 60,9% a�rmaram maior conscientização sobre o tema; 33,10% a�rmaram mudanças
de atitudes em relação às pessoas em risco; 3,2% a�rmaram incentivo/gatilho para comportamento
autodestrutivo e 2,7% a�rmaram que não há impacto, não faz diferença no comportamento das
pessoas. Conclusão dos resultados preliminares: Apesar de uma porcentagem signi�cativa reconhecer
sobre a relevância da campanha, os participantes também demonstram, opiniões quanto a não
efetividade e não alcance dos objetivos em relação a referida campanha.
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A PERCEPÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PIBID 2020

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

MARIA EDUARDA SOUSA YAMASHITA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

A educação inclusiva vem sendo discutida há muito tempo, em especial após a declaração de Salamanca
(Salamanca - 1994) - a partir da leitura feita desta declaração, com o objetivo de aprimorar os projetos
que foram aplicados posteriormente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga Benário Prestes,
localizada no município de Diadema, foi possível compreender que a educação inclusiva não é somente
adaptar a aula. Durante a vigência do PIBID 2020, tive a oportunidade de acompanhar as aulas de uma
classe de estudantes - incluindo a professora - de surdos, isso me trouxe inúmeros aprendizados, um
deles (como citado anteriormente) é que a aula de estudantes surdos vai além de traduzir a Língua
Portuguesa para LIBRAS, é necessário trazer a bagagem e o contexto em que eles estão inseridos, de
modo a promover o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Em vista disso, foi necessário me
aprofundar nos estudos que me auxiliaram a montar os projetos que foram aplicados, além da leitura de
vários referenciais teóricos - envolvendo gami�cação, educação inclusiva, correntes pedagógicas
construtivistas e educação com contexto histórico social, também busquei por relatos da educação de
pessoas surdas em plataformas digitais, sejam estes postados por eles ou dentro de comunidades
digitais. Uma das muitas críticas feitas por pessoas surdas e que é abordada também na educação
(como, por exemplo, Sasseron (2015) e Carvalho (2009)), é que a aula não vai de encontro aos
estudantes, muitas vezes eles �cam deslocados ou até excluídos da aula - principalmente quando se
trata de escolas com alunos ouvintes e surdos. Em vista disso, tentei buscar em meus projetos formas de
aproximar o que estava sendo exposto em sala com seu cotidiano e considerando também as críticas da
comunidade surda em relação à educação. Para além de traduzir a aula, busquei manter comunicação,
principalmente com o que aprendi no curso de Libras - que fazia parte da edição do PIBID 2020 -, mas
também com auxílio da professora Adriana (responsável pelas aulas que acompanhei durante meu
período como bolsista do PIBID) e, também, levando jogos para a aula e propondo experiências simples
com o que tinham em suas casas. Após as aplicações do projetos, obtendo resultados, que não foram
preconcebidos em sua integridade, pude contemplar o crescimento da minha aprendizagem enquanto
docente, na importância de buscar conhecimento sobre o público que terei, na montagem de materiais
que contemplem a necessidade deste público, no planejamento necessário para dar aula e,
principalmente, buscar as melhores formas de atingir os alunos, proporcionando um aprendizado
proveitoso
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A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS À
HERPETOFAUNA

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

MARCELO NOGUEIRA ROSSI - PARTICIPANTE EXTERNO

LUCAS RODRIGUES SIFFERT - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

A falta de conhecimento a respeito de temas relacionados à herpetofauna, somada às informações
incorretas que são popularmente disseminadas a respeito deste tema, podem ter como resultado o
desenvolvimento de ideias estereotipadas, generalistas e equivocadas destes animais. Tal situação pode
gerar impactos negativos na conservação e preservação dos anfíbios e répteis, provocada pela ação
humana, uma vez que falsas informações podem resultar em perda de empatia popular por esses
animais, di�cultando a implementação de políticas públicas que poderiam assegurar a proteção do
grupo. Todo esse contexto pode ter consequências negativas no equilíbrio ecológico de ambientes e na
própria sociedade como um todo, uma vez que esses animais são controladores de pragas urbanas e
rurais, além de fazerem parte de teias e cadeias alimentares de ecossistemas, que levaram milhões de
anos para se estabelecer em equilíbrio. Tendo isso em vista, a educação básica deve contemplar a
preservação da herpetofauna, assim como de outros animais, como um de seus objetivos, de forma a
contribuir para a preservação e conservação da biodiversidade do nosso país. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi analisar a percepção e o nível de compreensão de estudantes universitários sobre
temas de conhecimento geral da herpetofauna, que deveriam ser propostos durante o ensino básico.
Essa pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo, e utiliza como base um questionário composto por
38 itens, organizados em 8 temas especí�cos, onde as 28 primeiras questões contam com respostas
expressas em escala Likert de 4 pontos; e as 10 últimas questões estão organizadas em múltipla escolha,
contando com 4 alternativas, sendo somente uma delas correta. Os dados foram analisados de forma
estatística, de acordo com as respostas obtidas no questionário, onde foi possível perceber um relevante
conhecimento dos participantes a respeito da importância ecológica da herpetofauna, uma vez que
todos acertaram os itens relacionados a esse tema. Porém, as percepções e conhecimentos a respeito
das serpentes parece ser um tema com lacunas na compreensão dos participantes, visto que alguns
itens apresentaram uma alta taxa de respostas equivocadas. Espera-se que esta pesquisa possa
contribuir com o ensino que é realizado nas escolas, em especial no que se refere à preservação e
conservação de espécies que são popularmente vistas de forma negativa pela sociedade.
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A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE O ENSINO-
APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

EDNA MARTINS - ORIENTADOR(A)

MARIANA BASILIO PAULISTA SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

PEDAGOGIA

A pandemia do Covid 19 alterou as relações humanas no mundo inteiro, além de ocasionar sérios
impactos na educação brasileira. As práticas educativas foram alteradas de forma sistêmica em todo o
território nacional, desde a educação básica até o ensino superior com desdobramentos que
impactaram as interações entre discentes e docentes durante o percurso do ensino remoto. Nessa
perspectiva, essa pesquisa teve como objetivo compreender os sentidos e signi�cados produzidos por
professores universitários com relação às experiências de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. A
partir de metodologia de caráter qualitativo, a pesquisa ocorreu por meio de entrevistas
semiestruturadas com seis docentes de uma universidade pública, através do recurso digital para
videoconferência Google Meet. Fundamentada na teoria histórico-cultural de Vygotsky a análise de
dados incidiu sobre categorias como: a relação e engajamento dos docentes com os estudantes no
ensino remoto, os recursos tecnológicos utilizados, as percepções sobre o trabalho educativo à distância
e as dinâmicas de ensino-aprendizagem construídas ao longo do período de isolamento social. A análise
preliminar dos dados indicou que o formato do ensino remoto alterou as dinâmicas dos processos de
ensino-aprendizagem, uma vez que docentes se sentiram expostos ao ambiente virtual, o que gerou
excesso de cautela acerca do compartilhamento de gravações das aulas, um autocontrole verbal e
corporal maior e consequentemente despertou o receio de lecionar por intermédio das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). A partir dos relatos analisados pode-se concluir que o
ensino no formato remoto pode ser considerado apenas como um recurso que atenda atividades
emergenciais como as vivida na Pandemia, contudo não deve substituir o trabalho educativo presencial
que historicamente caracteriza os processos de ensino aprendizagem próprios do ambiente interativo,
plural e de qualidade defendido pela Universidade pública brasileira.
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A PERFORMANCE COMO CAMPO EXPANDIDO NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE

MARINA SOUZA LOBO GUZZO - ORIENTADOR(A)

ELEONORA MIRANDA ARTYSENK - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: PRÁTICAS INTEGRATIVAS

O campo dos estudos da performance se mostra como um lugar abrangente para abordar questões
políticas, cívicas, subjetivas ao repensar as fronteiras disciplinares e oferecer um modo de conhecer
realizado através de práticas incorporadas. Ao pensar a relação do termo ?práticas incorporadas?,
(TAYLOR, 2013), tomo emprestado a citação da autora, assim como outros termos, e proponho a
compreensão/re�exão da performance como partícipe das ciências da saúde: por acarretar dimensões
estético-políticas calcadas do e através do corpo, ao colocar em jogo a memória, gestos, oralidade e
outros movimentos traduzíveis ou possíveis de intraduzibilidade. Como objeto, material e processo de
análise, será utilizada fundamentações teóricas da performance, elaboradas por J.L Austin (1990), em
sua teoria sobre os atos de fala, funcionando também como lente metodológica, justo por permitir que
as observações realizadas sobre o próprio termo, ou em seu uso derivado, como performativo, possa
funcionar como um dado evento. Desse modo, pretende-se apresentar o presente estudo como uma
estrutura passível tanto em sua prática, como em sua abordagem conceitual-teórica, de ser um campo
profícuo e contribuinte para a área da saúde.
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A PERSONALIDADE MILICIANA - PRODUÇÃO DO ESPAÇO, VIOLÊNCIA DA
URBANIZAÇÃO?A?O E A FORMAC?A?O DA LIGA DA JUSTIC?A

GUSTAVO FRANCISCO TEIXEIRA PRIETO - ORIENTADOR(A)

THIAGO PINHO POMPEU - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: CIDADES

A partir da leitura crítica de reportagens selecionadas em edições dos ?Jornais de Bairro O Globo - Zona
Oeste?, a pesquisa busca observar as conexões entre autoritarismo, conservadorismo e a ascensão da
milícia ?Liga da Justiça?, investigando a in�uência destas relações na produção do espaço nos bairros de
Campo Grande e Santa Cruz, subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. O período de análise é delimitado
pela promulgação da Constituição Federal de 1988 e a eleição do líder da milícia para o cargo de
vereador, em 2000. Entendendo a criação do grupo paramilitar como uma reação dos moradores e
policiais do bairro à criminalidade, a institucionalização da ?Liga da Justiça? é interpretada como um
processo extremo de militarização, através do qual ?a sociedade civil se organiza para a produção da
violência? (GEYER, 1989). A análise dos artigos selecionados identi�cou variáveis de personalidade que,
segundo o estudo ?A Personalidade Autoritária? (ADORNO, 1950), estão ?correlacionados com a
concepção de indivíduos potencialmente fascistas?.
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A PERSPECTIVA DA ARQUITETURA NA MORADIA ASSISTIDA PARA O IDOSO COM
AUTISMO ? UM ESTUDO TEÓRICO

ANDREA PEROSA SAIGH JURDI - ORIENTADOR(A)

SHIRLEY CORDEIRO VAZ VEDOVATE - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E
DO IDOSO

No mundo há mais de um bilhão de pessoas diagnósticas com algum tipo de de�ciência, dentre os quais
cerca de 200 milhões apresentam di�culdades funcionais consideráveis. Nos próximos anos a de�ciência
será uma preocupação maior porque sua incidência tem aumentado consideravelmente. No Brasil, de
acordo com o Censo 2010, temos por volta de 46 milhões de brasileiros, sendo 24% da população com
algum tipo de de�ciência ? visual, auditiva, motora e mental ou intelectual, sendo 25.800.681 (26,5%) são
mulheres e 19.805.367 (21,2%) são homens (IBGE, 2010). Por volta dos 40 anos de idade, ocorre
aumento signi�cativo no percentual de pessoas com de�ciência (32,4%), indicando os primeiros indícios
do processo de envelhecimento e, em consequência, alguma perda em suas funções visuais, auditivas,
motoras e intelectuais A de�ciência visual esta presente em 3,4% da população brasileira; a de�ciência
motora em 2,3%; de�ciência auditiva em 1,1%; e a de�ciência mental/intelectual em 1,4%. Ao
considerarmos também as pessoas com alguma di�culdade nas habilidades pesquisadas, vemos que
18,8% da população apresentou di�culdade para enxergar; 7,0% tinha di�culdade em se movimentar; e
5,1% possuía di�culdade para ouvir. Dentre essa diversidade de pessoas que existem no Brasil e no
mundo, destacamos o autismo no âmbito da saúde pública. O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
pode ser caracterizado como uma condição de saúde a qual altera o comportamento social, a
comunicação e a linguagem, e destacam-se ainda, repetitivos interesses e atividades. O Autismo pode
demandar tratamentos e cuidados especí�cos para garantir uma melhora na qualidade de vida, tendo
como objetivo a independência quando chegar a vida adulta ou velhice. Os dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) mostram que o TEA afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, sendo
aproximadamente dois milhões de casos no Brasil. (OMS, 2015). Novos números estatísticos publicados
em 26/03/2020 pelo CDC (Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos EUA) mostram
uma prevalência de 1 autista para cada 54 crianças de 8 anos, em 11 estados, de acordo com pesquisa
feita frequentemente e atualizada a cada dois anos no EUA (CDC, 2020). No Brasil, a Lei nº 12.764/12 foi
promulgada instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas Portadoras do
Transtorno do Espectro Autista, estabelecendo direitos como a integridade física e moral, a inclusão
social, resguardando a igualdade e a dignidade da pessoa humana, para incluir a moradia assistida,
oferecendo acolhimento e tratamento multidisciplinar a adultos e idosos com transtorno do espectro
autista. Com o aumento de instrumentos para avaliação e detecção do TEA, cada vez mais adultos e
idosos tem sido diagnosticado com o transtorno. O número crescente de pessoas com TEA revela a
importância de se pensar na qualidade de vida destas pessoas, suas necessidades de bem-estar,
moradia, educação, saúde, trabalho e lazer. A arquitetura tem uma importância fundamental na
produção, desenvolvimento e equilíbrio do espaço físico, e é capaz de proporcionar condições físicas e
mentais necessárias para os usuários, tanto das instituições de cuidado ao idoso, como aos idosos que
recorrem às moradias assistidas, resultando em espaços acolhedores, humanos, resolutivos e com uma
arquitetura funcional no sentindo de ajudar ou melhorar suas estadias. A arquitetura pode e deve
oferecer ambientes com melhor conforto ambiental, com atividades que bene�ciam as funções
cognitivas (percepção, atenção, memória, linguagem e funções executivas), estimulando o corpo,
trazendo uma maior autonomia aos idosos. A arquitetura sensorial pode funcionar como um auxilio real
aos idosos. minimizando o isolamento destes que continuam tendo necessidade de participar do
convívio social. Quanto ao ambiente construído, este pode ser moldado para gerar as sensações e afetos
pretendidos, mostrando a importância dessa temática para pessoas com Transtorno do Espectro do
Autismo, tais espaços como clínicas, espaços terapêuticos, buscam o melhor para que o atendimento e
tratamento com pro�ssionais especializados destas pessoas seja o mais bené�co possível, tendo o
espaço arquitetônico como este espaço agregador de qualidades positivas no local de acolhimento,
gerando conforto e bem-estar. Nesse sentido, este estudo teórico tem por objetivo compreender as
necessidades de moradia de idosos com TEA e como a arquitetura pode contribuir na composição de
espaços de moradia para estes idosos.
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A PERSPECTIVA GUARANI EM FOCO: OFICINA DE FOTOGRAFIA TEKOÁ KUERY

RAIANE PATRICIA SEVERINO ASSUMPCAO - TUTOR

LEILA MIYOKO HATAI - PETIANO

BRUNA FREIRE DE CARVALHO - PETIANO

FABRICIO GOBETTI LEONARDI - TUTOR

THAYNA CRISTINE DA SILVA SOUSA SOUSA - PETIANO

MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA E SILVA - TUTOR

LUMA CAROLINA ROCHA LEMOS - PETIANO

PATRICIA SCHNEK GUERRA - PETIANO

MARINA MASSOTE - PETIANO

STEPHANY SANTANA DE MORAES - PETIANO

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PET Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução A imagem, por meio da fotogra�a, tem o poder de expressar e dar sentido, como também
estimular e ampliar nosso imaginário, valorizando a perspectiva da realidade a partir do que se foca e
em que se coloca determinada lente. Com esta compreensão é que se propôs a realização de o�cinas de
fotogra�as com lideranças de aldeias do povo Guarani Mbya e Tupi Guarani, que vivem na região sul da
Baixada Santista, tendo o propósito de compreender, a partir da lente desses sujeitos, a produção
artesanal na cultura e na cosmologia indígena Guarani. Sobre o signi�cado do título, Tekoa é um lugar de
costume e de modo de vida, Kuery é o plural, então de forma simpli�cada seriam os lugares de costume
e modo de vida, que chamamos de aldeias. Objetivo Desenvolver um processo dialógico sobre a
apreensão da realidade e seus signi�cados por meio da imagem (fotogra�a), a apropriação de técnicas
de fotogra�a e entendimento sobre a elaboração dos artesanatos Guarani. Materiais e Métodos O
processo metodológico teve a concepção freireana de educação popular, com estratégias que favorecem
os processos de construção, considerando a escuta ativa e a dialogicidade, buscando estimular o
pensamento crítico-re�exivo e a vivência da práxis (ação-re�exão-ação). A atividade então foi composta
por conversas em torno dos saberes ancestrais, a relação com os elementos da natureza e a
espiritualidade, o preço justo, o valor imaterial e a apropriação de tecnologias que viabilizem a
divulgação e facilitem a comercialização dos artesanatos das aldeias. Foram realizados três momentos
composto por rodas de conversa sobre o audiovisual e os artesanatos Guarani, práticas de fotogra�a e
demonstração de alguns processos da elaboração dos artesanatos nas aldeias Tekoa Mirim, Tekoa
Paranapuã e Tekoa Yvy Tim (Acaraú). Resultados e Conclusão As o�cinas de fotogra�a serviram para a
vivência de princípios preconizados pela educação popular, tais como: o círculo de cultura, a
dialogicidade, o processo de ensino aprendizagem como base na ciência e molhado de afetividade.
Como também propiciou a apropriação de técnicas para a captação das diferentes etapas de elaboração
dos artesanatos, como também o produto �nal para realizar a venda. Desta forma, as o�cinas tiveram
um papel importante para compreender os diferentes conhecimentos sobre o audiovisual e também a
apreensão sobre os artesanatos e sua importância nas aldeias: seu papel da sociabilidade,
espiritualidade e sobrevivência material.
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A PRÁTICA DOCENTE INCLUSIVA NO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO.

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

JÂNDELA CRISTIANI GUILHERME DOS SANTOS TAMASHIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Este resumo traz aspectos de um projeto de pesquisa do doutorado que está em curso no Programa de
Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP. A pesquisa se relaciona
à formação de professores na perspectiva da re�exão crítica, voltada para a educação inclusiva de
pessoas com Necessidades Educacionais Especí�cas - NEE. Propõe-se a uma re�exão sobre a prática
docente inclusiva em uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Alicerça-se na teoria histórico-cultural, no conceito de re�exão crítica e no paradigma da pesquisa crítica
de colaboração (PCCol). Esse estudo objetiva conhecer como os professores compreendem o processo
da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no Ensino Técnico Integrado ao Médio.
A partir dessa pesquisa pretendemos responder as seguintes questões: De que forma as ações de
inclusão, desenvolvidas no Campus, promovem o acesso, a permanência e a conclusão dos cursos para
as pessoas com de�ciência? E Quais ações propositivas a Instituição delineia em seus documentos e
desenvolve para que a atuação dos professores seja pautada na perspectiva da Educação Inclusiva?
Reconhecemos a luta das pessoas com NEE para estarem matriculas na rede regular de ensino e receber
uma educação de qualidade. Nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia brasileiros, a
garantia de vagas reservadas às pessoas com Necessidades Educacionais Especí�cas aconteceu a partir
de 28 de dezembro de 2016, quando foi sancionada a Lei n.13.409 (BRASIL, 2016a), que acrescenta a
reserva de vagas para pessoas com de�ciência nos cursos técnicos de nível médio e superior das
instituições federais de ensino, alterando a Lei n.12.711 (BRASIL, 2012), de 29 de agosto de 2012,
conhecida como Lei de Cotas (reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas). Com a nova lei, metade
das cotas permitidas pela lei de 2012 passa a ser reservada para alunos com de�ciências. Diante desse
cenário, pretende-se, por meio da teoria histórico-cultural, do arcabouço da Re�exão Crítica
(MAGALHÃES, 2006) e da Pesquisa Crítica de Colaboração - PCCol ( MAGALHÃES e FIDALGO, 2019), atuar
na formação dos professores buscando a transformação das práticas de todos os envolvidos, inclusive a
pesquisadora. O aporte teórico-metodológico dessa pesquisa busca re�etir sobre as práticas
pedagógicas desenvolvidas com os alunos com NEE, por meio de questionários, entrevistas e sessões
re�exivas com os professores. A pesquisa, em seu estágio inicial, será realizada no Vale do Ribeira.
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A PRÁTICA INTERPROFISSIONAL COLABORATIVA NO TRABALHO EM EQUIPE NA
ÁREA DA INFÂNCIA

LUCIA DA ROCHA UCHÔA FIGUEIREDO - ORIENTADOR(A)

MARCELLA GIOVANNA SOUZA PALACIOS - CO-AUTOR(A)

ANA JÚLIA CAMPANHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A PRÁTICA INTERPROFISSIONAL COLABORATIVA NO TRABALHO EM EQUIPE NA ÁREA DA INF NCIA Ana
Julia Campanha, Marcella Giovanna Souza Palacios; Profa Dra Lúcia da Rocha Uchôa Figueiredo
Introdução: A prática interpro�ssional colaborativa (PIC) em saúde é um dos métodos para melhorar os
resultados das práticas em saúde em todo o mundo, colaborando positivamente para percepção e
e�ciência das relações de trabalho em equipe e aos cuidados em saúde, revelando-se como estratégia
de alta importância por reverter o modelo de atenção à saúde hegemônica, aumentando a
resolutividade do trabalho em equipe, respeitando a integralidade do indivíduo. Objetivo: Compreender
a Prática Interpro�ssional Colaborativa no cotidiano do trabalho das equipes de saúde em diferentes
serviços juntamente com os pro�ssionais de terapia ocupacional. Método: Serão 50 participantes para
este estudo, sendo estes pro�ssionais que trabalham em serviços da área da saúde, especi�camente na
infância. Um grupo será de pro�ssionais egressos da UNIFESP campus Baixada Santista e um outro
grupo de pro�ssionais formados em outras instituições de ensino superior. Estudo quali-quantitativo de
campo exploratório descritivo e prospectivo. Para atingir os objetivos, optou-se por utilizar a Escala de
Avaliação da Colaboração Interpro�ssional em Equipe (AITCS II-BR), instrumento diagnóstico elaborado
para medir a colaboração interpro�ssional e perguntas abertas por meio de formulário de pesquisa
eletrônico e impresso. Resultados Esperados: Esta pesquisa re�ete questões, como: a formação
acadêmica colabora para o trabalho em equipe e para a PIC? Considerando a integralidade no cuidado,
em qual situação está presente a PIC no trabalho da equipe de saúde? Como os serviços de saúde e os
pro�ssionais compreendem o que é a PIC? E na área da Infância como se dá o trabalho desenvolvido
pelos pro�ssionais neste contexto. Considerações: O projeto ainda está submetido para a avaliação no
CEP e assim que este for aprovado será iniciada a coleta de dados para mensurar as questões
relacionadas. Palavras-Chaves: Prática Interpro�ssional Colaborativa, Trabalho em equipe, Saúde da
Criança.



Página 137Página 137

A PRESENÇA DA HISTÓRIA DA TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO EM
LIVROS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA A

ESCOLARIDADE BÁSICA

WAGNER MARCELO POMMER - ORIENTADOR(A)

PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

A Trigonometria é um assunto que tem sido objeto de grande desa�o na sala de aula brasileira.
Professores de Matemática e alunos, cada qual com suas respectivas atribuições e responsabilidades,
tem experimentado situações que não tem se mostrado satisfatórias ante as demandas de aprendizado
dos alunos. Pesquisadores em Educação Matemática tem se debruçado sobre o problema tentando
compreendê-lo e buscar respostas alternativas para novas abordagens para o ensino e aprendizagem de
Matemática e, em particular, da Trigonometria. Uma dessas abordagens pode ser a História da
Matemática, que é o nosso foco principal nesta pesquisa. O objetivo deste projeto de pesquisa será
examinar livros de História da Matemática, no que se refere a História da Trigonometria no Triângulo
Retângulo. Como referencial teórico procuraremos nos situar nos aspectos debatidos pela academia de
educadores matemáticos que discute quais aspectos da História da Matemática podem contribuir para o
ensino da Matemática na escolaridade básica. A metodologia de pesquisa será documental, tanto dentro
do aspecto qualitativo quanto quantitativo, onde serão analisados os documentos o�ciais curriculares
brasileiros e alguns livros de História da Matemática presentes no mercado editorial brasileiro. A
expectativa deste trabalho de pesquisa é veri�car se, e em que medida, as menções encontradas nestes
livros podem trazer contribuições para o ensino de Matemática na escolaridade básica. Desse modo,
declaramos que nosso sujeito de pesquisa não envolve seres humanos.
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A PRESENÇA DE WIDHOPFF EM BELÉM PELOS RECORTES DE JORNAIS

ELAINE CRISTINA DIAS - ORIENTADOR(A)

LAURA CAMILA SILVA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Esta pesquisa, atualmente desenvolvida no Programa de Pós-graduação em História da Arte da UNIFESP,
sob orientação da Profa. Dra. Elaine Dias, é fruto de uma pesquisa iniciada no período da graduação em
História pela UFPA. Pretendo aprofundar os estudos acerca de David Widhop� (1867-1933), artista que
nasceu em 5 de maio de 1867, em Odessa (à época Rússia e, atualmente, território da Ucrânia) e viveu
no Estado do Pará entre os anos de 1893 a 1896. A presença de Widhop� no campo das artes da
Amazônia se deu por meio do incentivo governamental por parte do Estado do Pará, quando o
Governador Lauro Sodré o contratou para reger as cadeiras de pintura e desenho em dois dos principais
colégios da elite de Belém: Lyceu Benjamin Constant e Escola Normal. Antes mesmo de sua chegada,
David Osipovich Widhop� já aparecia em colunas de jornais que anunciavam em primeira mão a
chegada dos ilustres professores contratados. Para além do artista russo, estavam também Maurice
Blaise, Giuseppe Leone Righini, Domenico de Angelis, Joseph Casse, João Carlos Wiegandt, dentre outros.
Em 1984, o jornal Correio Paraense divulgava o atelier do russo que se encontrava na rua Santo Antônio
(Belém/PA). Em outras edições, eram divulgados ainda os materiais utilizados por Widhop� para
ministrar suas aulas, suas idas e vindas da Europa, e as exposições em que participava. Em 1895,
Widhop� fez parte da exposição do Liceu Paraense como organizador e também enviando suas obras
para participar da premiação. Como consequência dessa exposição, surgiram con�itos entre Widhop� e
o Colégio organizador, os quais foram divulgados em jornais tanto em Belém quanto no Rio de Janeiro.
Tal con�ito movimentou os jornais locais, que recebiam cartas de Widhop�, de amigos do artista e da
própria instituição de ensino. Por outro lado, a história de Widhop� se conecta aos jornais também pela
sua atuação como diretor artístico d?O Mosquito, Tico-Tico e Zig-Zag, fazendo ainda ilustrações para o
periódico Folha do Norte, dentre outros. Além disso, produziu retratos de diretores de jornais, que hoje
se encontram na Biblioteca Nacional Francesa. Mesmo após sua partida, e até anos após seu
falecimento, Widhop� não deixava de aparecer em jornais que relembravam sua passagem pelo Brasil, e
também em anúncios de suas obras em leilões particulares. Para desenvolver este trabalho, utilizo
fontes como jornais, imagens das obras e livros do período, em uma tentativa de alcançar as diferentes
narrativas em torno das artes deixadas por esse artista russo na Belle Époque paraense. Pretendo ainda
analisar os círculos artísticos e suas transferências, a recepção e circulação de suas obras e mapear o
círculo intelectual e artístico, levando em consideração as trocas culturais existentes entre os espaços
vivenciados por ele.
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A PRESENÇA DO TERCEIRO SETOR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:
UM ESTUDO EM DUAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO

MÁRCIA CRISTINA GIUPATTO LOURENÇO - DISCENTE

UMBERTO DE ANDRADE PINTO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução Esta pesquisa de Mestrado objetiva analisar processos de formação continuada de
professores desenvolvidos em duas redes municipais de ensino do Estado de São Paulo que possuem
acordo de cooperação com organizações do terceiro setor. Na América latina e em especial no Brasil nas
duas últimas décadas tem se desenvolvido um fortalecimento e uma acentuada articulação de vínculos
entre instituições empresariais e órgãos estatais em áreas estratégicas como a educação. Essas
instituições empresariais, autodenominadas como braços sociais de grandes corporações, têm se
transformado desde a redemocratização do país. Atuam de forma organizada e articulada na
propagação de discursos cujo ideário é a melhoria da qualidade da educação para a formação das novas
gerações capazes de contribuir com o desenvolvimento local e regional, a partir da formação de uma
força de trabalho com as chamadas competências sociais que são identi�cadas como valorizadas e mais
conectadas com a sociedade do século XXI. No campo ideológico, estas organizações sociais atuam em
forma de think-tanks para defender interesses do capital na formação de mão de obra trabalhadora e
exercer pressão para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Também atuam em setores
estratégicos como os Conselhos de Educação e nos âmbitos das câmaras públicas na forma de advocacy,
para orientar a construção de propostas de educação de acordo com interesses do capital econômico
vigente. Nas esferas municipais, elas se apresentam, para redes públicas de educação com a oferta de
cursos e processos de formação continuada. Objetivo Analisar processos de formação continuada
desenvolvidos em duas escolas de redes municipais de ensino que envolvem parceria com instituição do
terceiro setor por meio de acordo de cooperação e sua respectiva contribuição ou não para o
desenvolvimento pro�ssional docente. Materiais e métodos É uma investigação de abordagem
qualitativa, inspirada na etnogra�a. São etapas desta pesquisa a revisão bibliográ�ca, pesquisa
documental, e pesquisa empírica. A revisão bibliográ�ca tem ênfase na exploração dos conceitos de
desenvolvimento pro�ssional docente, docência em contexto e compreensão dos aspectos relacionados
à presença do terceiro setor na educação e suas formas de incidência. A análise documental explora os
acordos de cooperação �rmados entre as redes de educação pública e as organizações do terceiro setor,
os planos municipais de educação e escopos das parcerias. A pesquisa empírica, em curso, será
desenvolvida por meio de grupos dialogais e entrevistas semiestruturadas com 48 participantes. A
análise dos dados empíricos será baseada nos pressupostos da análise de conteúdo (BARDIN, 1977).
Resultados Compreender o papel desses organismos e identi�car a lógica que eles impõem sobre as
políticas de formação de professores são determinantes, pois a primeira etapa desta pesquisa sinaliza
que os mecanismos de formação continuada adotados seguem uma corrente que se contrapõe a uma
educação como um bem social voltando-se a uma educação como um serviço, com desdobramentos
que afetam as políticas públicas e as práticas educacionais, com efeitos sobre o desenvolvimento da
pro�ssionalidade docente e impacto na educação dos estudantes.
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A PRIMEIRA COLEÇÃO DE RETRATOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO

DÉBORA ELISE DE ALMEIDA - DISCENTE

LETICIA COELHO SQUEFF - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

O objetivo desta pesquisa é o estudo da coleção inicial da galeria de retratos da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo. O quadro mais antigo data de 1873. O mais recente é de 2000. Ao longo de
sua história, a galeria contou com a participação de alguns dos mais importantes artistas atuantes em
São Paulo. Analiso o acervo inicial desta galeria entre o período de 1873, tal como ele foi referido em
1907 em documentos. O recorte selecionado é de 8 artistas que compõem a formação inicial do espaço
da galeria no Salão Nobre, totalizando 23 pinturas de �guras da elite paulistana que participaram da
formação histórica do Hospital Santa Casa de São Paulo. Se faz importante tal pesquisa para que exista
uma reconstituição efetiva e comprovada da formação e origem de uma galeria e espaço de memória a
partir do �nal do século XIX e início do século XX. Os documentos, trabalhos e demais referências
encontradas até o presente momento reforçam a questão e totalizam uma análise visual dos retratos e
personagens retratados que os compõem.
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A PRODUÇÃO DA PESQUISADORA IN-MUNDO - O DEVIR DE UMA PESQUISADORA
EM CAMPO

ROSEMARIE ANDREAZZA - ORIENTADOR(A)

FRANCIELE FINFA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO Entrar em campo de pesquisa pode se desdobrar em muitos caminhos além do material
das observações previstos em um momento inicial onde se projeta a pesquisa. Há uma produção viva e
em ato de um pesquisador, Deleuze e Guatarri a nomearam como um devir-pesquisador, um tornar-se
pesquisador. Considerando ainda, que o pesquisador em campo, não entra nele isento de
conhecimento, pelo contrário traz consigo implicações, tanto afetiva quanto politicamente à pesquisa.
Sobre a neutralidade e implicação em pesquisa, LOURAU (1995), a�rma que ?o cientista confere à ciência
os seus próprios valores, independente da posição ideológica que possui (seja esquerda, direita ou
centro). Logo, a neutralidade axiológica, a decantada ?objetividade?, não existe.? (p. 16). OBJETIVO
Relatar a experiência do devir pesquisadora, durante o campo de pesquisa de mestrado. MATERIAIS E
MÉTODOS A referente pesquisa de mestrado está em desenvolvimento juntamente à uma pesquisa
mãe, dentro da observação do arranjo tecnológico hospitalar da Alta Responsável, na enfermaria de
Nefrologia. O trabalho de campo, teve início em abril/2021, com a observação da rotina deste serviço de
saúde, realização de entrevistas em profundidade com pro�ssionais da enfermaria, com usuários
internados, e com responsáveis pelas conexões de rede. Foram realizadas 4 restituições à equipe da
enfermaria de Nefrologia, e a realização de um grupo focal, com representantes de diferentes pontos da
rede de saúde. Foram realizadas entrevistas e pequenas conversas com 39 usuários, entre familiares e
usuários internados. E, houve a vinculação com 6 usuários-guia, sendo que eles foram escolhidos a partir
da discussão dos diários de campo com o grupo de pesquisa, sendo consideradas as diferentes
experiências no cuidado/ vivência destes usuários com uma condição crônica de saúde. A partir dos
encontros e entrevistas com estes usuários são construídas as suas narrativas de cuidado RESULTADOS
E CONCLUSÃO A entrada ao campo, aconteceu em abril de 2021, quando o Colegiado Gestor da
Pesquisa (que incluir pesquisadores da UNIFESP e do Hospital envolvido) avaliou que no atual cenário da
pandemia por COVID-19 poderíamos iniciar as atividades. Uma das ferramentas fundamentais neste
processo de entrada em campo foram os diários de campo ?a quente?. Durante as observações evitava
realizar anotações, e estava mais atentas as movimentações, pois percebia que ao anotar os
pro�ssionais se sentiam ainda mais ?observados?. Mas, logo ao sair do campo eu fazia pequenos relatos
em áudios sobre tudo o que observava e também ao sentimento que aquele processo me remetia.
Assim, fui construindo um caminho para um segundo diário de campo ?a frio?, e escrito que trazia mais
da observação da rotina da enfermaria. Estes dois movimentos me apoiaram a compreender o meu
caminho enquanto pesquisadora em campo, dentro da percepção e no caminho da escrita. Os diários
escritos eram compartilhados com o grupo de pesquisa, e neste ponto escrever fazendo parte de uma
pesquisa-mãe tem seus ?ônus e bônus?. Sinto que as análises, as construções e formatos se tornam
mais a�adas e cada passo dado é realizado com mais segurança, quando feito em um coletivo de
pesquisadores. A cada encontro de seminário de pesquisa, é como uma grande orientação deste meu
devir pesquisadora. Porém, o ônus que identi�co seria a inde�nição por vezes, do que é de quem nos
recortes de pesquisa. Estar em um grupo de pesquisadores acolhedor e que se abre ao diálogo tem sido
fundamental, para que possa acolher as ansiedades e angústias pelas quais passa o pesquisador neste
processo, e realizar as trocas que construírem e apoiam o devir pesquisadora.
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A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE NO NEOLIBERALISMO

SANDRO KOBOL FORNAZARI - ORIENTADOR(A)

CAUE NEVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Sob o ponto de vista de que o neoliberalismo não é apenas um modelo econômico, mas também um
agente de subjetividades, essa pesquisa visa a problematizar com a noção de subjetividade capitalista
pensada por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Desde a discussão sobre as mutações dos Estados em Mil
Platôs vol. 5 (1980), entende-se que o Estado-nação empreende uma produção de subjetividade em prol
do funcionamento do capitalismo. Além disso, a pesquisa objetiva abordar a noção de subjetividade e a
sua produção em outras obras, sobretudo as de Guattari, como Cartogra�as do Desejo (1996), escrita
em parceria com Suely Rolnik. Para a análise do neoliberalismo, a leitura de A nova razão do mundo:
ensaio sobre a sociedade neoliberal (2016) de Pierre Dardot e Christian Laval tem sido imprescindível.
Em contrapartida, descobriu-se uma possibilidade de fuga dessa esfera econômica-subjetiva: o processo
de singularização proposto por Guattari. Em suma, a consonância entre os autores citados, somada a
outras leituras de aprofundamento e alargamento do conceito de subjetividade, têm permitido um
maior entendimento sobre o conceito e as suas margens: o sofrimento como categoria política em
Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico (2020) de Vladimir Safatle, Nelson da Silva Junior e
Christian Dunker e a impotência emancipatória em Realismo capitalista (2020) de Mark Fisher.
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A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA NO
CAMPO DA HISTÓRIA: A REPRESENTAÇÃO DE NEGROS E NEGRAS (1992-2019)

MARIA RITA DE ALMEIDA TOLEDO - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA TAINAH PUGAS DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-
RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

A história e historiogra�a do Livro Didático são um campo de estudo que se têm ampliado cada vez mais
como indica Choppin (2009). Com o intuito de saber o que pesquisadores/as estão produzindo acerca da
história do livro didático de História no Brasil, investigo as teses e dissertações defendidas nos
programas de pós-graduação em História desde a década de 1980 até 2019, analisando especialmente o
conjunto de pesquisas que se debruçou sobre a presença de negros e negras nesses materiais didáticos.
A metodologia que está sendo aplicada nesta pesquisa, denominada estado da arte, é entendida por
Norma Ferreira (2002) como um estudo que se propõe primeiramente a inventariar e descrever uma
categoria de trabalhos acadêmicos e, em seguida, analisar os dados coletados. Destarte, esta pesquisa é
estruturada da seguinte forma: no primeiro momento, mapeamos as teses e dissertações e estudamos
as informações geradas por esse levantamento - ou seja, a etapa quantitativa-, enquanto o segundo
momento é destinado para a investigação qualitativa dos trabalhos acadêmicos que abordam a temática
étnico-racial. Para isso, adotamos como método investigativo os procedimentos referentes à pertinência
das questões históricas, como indicado por Prost (2008), e o modelo de investigação similar ao que foi
aplicado na tese de Barreira (1995), nas dissertações de Toledo (1995) e de Moreira (2006), para análise
das fontes. Deste modo, este trabalho se caracteriza por sintetizar as produções acadêmicas ao longo do
tempo para que assim seja possível observar em quais instituições estão sendo desenvolvidas, em quais
contextos históricos e quais abordagens temáticas têm sido mobilizadas. Portanto, ao investigar a
trajetória acadêmica e pro�ssional desses/as autores/as e o modo como a historiogra�a brasileira tem
produzido estudos sobre os livros didáticos de História, sobretudo no que tange às relações étnico-
raciais, constatamos que o interesse pelo tema e pelo objeto de análise parte de professores, da rede
básica de ensino, críticos à narrativa didática sobre a história da cultura africana e afrodescendente no
livro escolar.
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A PSIQUIATRIZAÇÃO DE ADOLESCENTES CONSIDERADOS/AS AUTORES/AS DE ATO
INFRACIONAL

MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA E SILVA - ORIENTADOR(A)

ANA CLARA GOMES PICOLLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

Introdução: O presente resumo trata-se de re�exões iniciais do projeto de pesquisa de mestrado
desenvolvido através do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e se propõe a conhecer, problematizar e discutir sobre o
crescente processo de psiquiatrização de adolescentes acusados/as de ato infracional. Pesquisas
apontam para os crescentes processos de medicalização e psiquiatrização da juventude dita infratora,
através da elevada produção de diagnósticos e do uso generalizado de medicação psicotrópica para
gerir con�itos em unidades socioeducativas, principalmente com adolescentes que são considerados/as
resistentes aos projetos e a rotina dessas unidades. Esses processos dão ensejo a encaminhamentos
compulsórios realizados pelo sistema judiciário a serviços especializados de saúde mental ? como os
Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), sendo cada vez mais através do campo da justiça
a inserção de adolescentes nos serviços de saúde mental. Nesse sentido, o sistema de justiça parece
desempenhar um papel contraditório, pois, se por um lado se coloca como via de acesso para
adolescentes aos serviços de saúde, muitas vezes é utilizado como punição, devido ao caráter
compulsório e a possibilidade de os encaminhamentos servirem como um recurso que auxilia na
disciplinarização e controle de jovens, como também na imposição de tratamento àqueles/as que fazem
uso de substâncias. Objetivo: Objetiva-se, através do aprofundamento teórico, conhecer, problematizar
e discutir os processos de psiquiatrização e patologização de adolescentes acusados/as de ato
infracional que são encaminhados/as de maneira compulsória pelo sistema judiciário para tratamento
em saúde mental. Materiais e método: Para isso, realizara-se levantamento bibliográ�co nas bases de
dados nacionais de trabalhos cientí�cos que versam sobre a temática escolhida publicados a partir de
2005 ? ano de diversas rebeliões na antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) para
denunciar violências ocorridas na instituição, que se tornou, posterior a isso, a atual Fundação Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA-SP). Resultados e conclusão: A
psiquiatrização de adolescentes considerados/as autores/as de ato infracional desvela a tendência à
patologização de setores pobres da juventude brasileira, ao encobrir como doença mental processos
sociais que discriminam a pobreza e o desinvestimento da sociedade para com eles/as. A questão social
e suas expressões passam a ser objeto de um processo violento de criminalização, resultando
disciplinamento psicossocial dos sujeitos excluídos do circuito que regula o sistema capitalista,
recebendo a intervenção estatal através ora da justiça, ora de serviços que atuam sobre suas ?
personalidades?. A persistência dos problemas sociais se converte na capacidade de adequação dos
sujeitos em desempenhar seus ?papeis? socialmente impostos e historicamente determinados. Essas
experiências de violação de direitos, desproteção social, violência, exclusão e/ou sofrimento, vividas ao
longo da vida, atravessam a trajetória de adolescentes e determinam suas condições de saúde/saúde
mental.
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A QUALIDADE DAS ÁGUAS DO CÓRREGO GROTA FUNDA E A SUA INFLUÊNCIA NO
CORPO CENTRAL 1 DA REPRESA BILLINGS

MATHEUS PERES MATARAZZO - DISCENTE

CRISTINA SOUZA FREIRE NORDI - ORIENTADOR(A)

CRISTINA ROSSI NAKAYAMA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

A QUALIDADE DAS ÁGUAS DO CÓRREGO GROTA FUNDA E A SUA INFLUÊNCIA NO CORPO CENTRAL 1 DA
REPRESA BILLINGS. Matheus Matarazzo (Universidade Federal de São Paulo). Os ecossistemas aquáticos
de água doce acumulam um valor considerável de serviços ecossistêmicos, como por exemplo o
abastecimento de água. A Represa Billings, por exemplo, vem sofrendo com a eutro�zação a décadas e a
deterioração permanece se agravando devido a entrada contínua de esgotos domésticos e industriais
com altas cargas orgânicas dentro da represa. O objetivo deste trabalho será analisar a in�uência das
águas do córrego Grota Funda no Corpo Central 1 da Represa Billings, com ênfase no comportamento
dos parâmetros biológicos, como a comunidade �toplanctônica e a presença de IMPF (indicadores
microbiológicos de poluição fecal), e a interpretação dos parâmetros físico-químicos da qualidade da
água. Serão realizadas cinco coletas, a �m de avaliar a in�uência sazonal sobre a qualidade da água.
Cinco pontos foram previamente selecionados, tendo como início o córrego Grota Funda e terminando
no Corpo Central 1 da Billings. Até o presente momento a coleta de setembro/2021 apresenta mais
resultados dos os parâmetros analisados. O fósforo total, apresentou concentrações elevadas em todos
os pontos analisados, sendo que os menores valores encontrados na represa (P3 0,10 mg/L; P4 0,11
mg/L), ultrapassaram os limites estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE
2005 para corpos de água classe 3 (fósforo total 0,05mg/L). O ponto 1 que se encontra dentro do Grota
Funda se destacou por apresentar uma concentração de fósforo total de 1,16 mg/L, acima do
recomendado. Os valores de ortofosfato �caram acima de 0,05 mg/L em todos os pontos (limite < 0,05
mg/L). Já o nitrato, nitrito e o N-amoniacal não ultrapassaram o limite estabelecido pela resolução, os
maiores valores de nitrato foram encontrados no ponto 5 (6,4 mg/L), enquanto nitrito e N-amoniacal no
ponto 1 (1,1 mg/L e 1,5 mg/L respectivamente). Os valores de fósforo total, ortofosfato e nitrato
apresentaram um gradiente, decrescendo em concentração da entrada do córrego na represa até o
Corpo Central 1. Nitrito e amônia também sofreram diminuição no mesmo padrão gradiente. A
concentração de coliformes fecais foi estimada pelo número mais provável (NMP)/100 mL. Os limites
estabelecidos pelo CONAMA variam de acordo com a destinação da água, no entanto todos os limites
estabelecidos para classe 3 (4,0x10³ coliformes/100 mL; 1,0x10³ coliformes/100 mL; 2,5x10³
coliformes/100 mL) foram ultrapassados, o menor valor observado foi no ponto 4 (6,8x10³ NMP/100 mL),
enquanto o maior foi no ponto 5 (5,4x10? NMP/100 mL). As concentrações de coliformes seguiram o
mesmo padrão de gradiente dos nutrientes para esta coleta de setembro. Algumas análises da coleta de
setembro/2021 ainda precisam ser realizadas, bem como as da coleta de dezembro/2021 para que haja
um efeito comparativo mais robusto.
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A QUALIDADE DE VIDA E O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM HIV FORAM
AFETADOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID19?

DAISY MARIA MACHADO - ORIENTADOR(A)

LIDIA BURATINNE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Título: A QUALIDADE DE VIDA E O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM HIV FORAM AFETADOS
DURANTE A PANDEMIA DE COVID19? Autora: LÍDIA BURATINNE (email lidia.buratinne@unifesp.br)
Orientadora: DAISY MARIA MACHADO (email daisymmachado@gmail.com) Palavras-chave: HIV,
pandemia, COVID19, qualidade de vida Resumo: Introdução: A pandemia de COVID-19, causada pelo
novo coronavírus (SARS-CoV2), trouxe danos sem precedentes para a sociedade, para além da enorme
morbidade e mortalidade de determinados grupos populacionais. Com a consequente turbulência
econômica e acentuação de desigualdades sociais, a qualidade de vida dos indivíduos foi certamente
afetada em todo o mundo. Os serviços de saúde especializados tiveram que se reorganizar para o
atendimento de pacientes com doenças crônicas, as quais precisam de acompanhamento regular. Entre
eles, indivíduos vivendo com o HIV/aids tiveram que enfrentar situações de exposição para conseguirem
manter um seguimento adequado. Este estudo teve como Objetivos:1) Avaliar a qualidade de vida
pacientes que convivem com HIV decorridos mais de 1 ano do início da pandemia de COVID-19 2)
Descrever a modi�cações do atendimento ambulatorial desses pacientes, em termos de número de
consultas presenciais, coleta de exames e distribuição de medicamentos durante a pandemia. Métodos:
Estudo transversal, observacional, com coleta de dados retrospectivos e número previsto de 30 jovens
de 17 a 28 anos, sem restrição quanto ao sexo e etnia, acompanhados no centro de Atendimento da
Disciplina de Infectologia pediátrica da EPM-UNIFESP. Após terem sido convidados a participar e
esclarecidos sobre o estudo, os jovens elegíveis deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: a) questionário com informações
sociodemográ�cas, número de consultas e exames realizados de janeiro de 2019 a fevereiro de 2022 b)
Questionário (WHOQOL) para avaliar a qualidade de vida no momento da inclusão, decorridos vários
meses do início da pandemia de COVID-19. Resultados: foram analisadas cerca de 30 respostas aos
questionários e foram avaliados dados qualitativos por meio do prontuário eletrônico do hospital São
Paulo. Foram veri�cadas alterações somente na questão econômica, as quais se tornaram
estatisticamente relevantes na análise do estudo. Quanto à qualidade de vida, seguimento do
tratamento e número de consultas não houve modi�cação em comparação com o período pré-
pandemia. Conclusão: A partir dos resultados obtidos podemos concluir que a pandemia de COVID19
não alterou o acompanhamento e o tratamento dos pacientes portadores de HIV do Centro de
Atendimento em Doenças Infecciosas em Pediatria (CEADIPE) da UNIFESP. A alteração mais signi�cativa
foi a queixa de diminuição de renda devido ao aumento do desemprego e das taxas sobre produtos
alimentícios e de sobrevivência básica, o que di�cultou o cotidiano dos pacientes, porém sem afetar o
seu tratamento e seguimento. Por �m, o presente estudo mostrou a manutenção da qualidade e da
priorização do atendimento em pacientes com infecção crônica pelo HIV, mesmo durante o período
conturbado da pandemia, de COVID-19.
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A QUARTA PAREDE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MARCELO NARANJO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O presente trabalho pretende discutir como o recurso narrativo da quebra da quarta parede é utilizado
nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa, desde seu surgimento em 1959
até os dias atuais, em especial numa seleção de tiras publicadas em jornais entre os anos de 1962 e
1973, em especial a partir da noção de letramento �ccional apresentada por Mirian Hisae Yaegashi
Zappone e Stéfanny Barranco do Nascimento.
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A QUESTÃO DE GÊNERO NO CAMPO DAS ARTES: O PAPEL DAS MULHERES DO
GRUPO 7 NO MODERNISMO BRASILEIRO

CAROLIN OVERHOFF FERREIRA - ORIENTADOR(A)

NATASHA FIGUEREDO DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-

Área: BRASIL

O modernismo foi um período de suma importância para a arte brasileira, rompeu com diversos
paradigmas, revelou grandes nomes na arte e permitiu a canonização de mulheres artistas, como Tarsila
do Amaral e Anita Malfatti. Foi considerado pela História da Arte um signi�cativo ato de revolução, já que
no campo das artes existe uma diferença notória entre gêneros, sendo um campo vastamente
dominado por homens. No entanto, tal ocorrido levanta a seguinte indagação: onde estão as mulheres
artistas brasileiras deste período e por que tão pouco se sabe sobre elas? Diante disso, o presente
projeto visa compreender as razões de tal esquecimento de artistas femininas e o porquê de algumas
mulheres pertencerem ao cânone e outras não. Para isso, fora determinado como foco de pesquisa três
artistas do modernismo: Elisabeth Nobiling, Regina Gomide Graz e Yolanda Mohalyi, que geraram
contribuições signi�cativas durante o período e, junto a outros modernistas, integraram o Grupo 7 (com
Rino Levi, Victor Brecheret, John Graz e Antonio Gomide). Assim, por meio de levantamento bibliográ�co
e de suas obras, bem como investigações sobre as di�culdades sociopolíticas para mulheres atuaram
com artistas, visa-se mostrar o campo artístico a que estavam inseridas, suas trajetórias e relações
interpessoais neste, traçar um panorama a respeito das questões de gênero e classe, analisar a temática
e estética de suas produções, além de avaliar se deveriam estar, ou não, inseridas no cânone e por que
�caram de fora. Ao revisar a literatura que abrange a temática da mulher na arte, é possível elencar
assuntos capazes de aclarar as razões para o apagamento das mulheres no cenário artístico. Dentre
elas, a hierarquia de gêneros, estilos e materiais artísticos, a limitação do acesso das mulheres às
academias de arte, bem como a in�uência da classe social e da visão de uma sociedade patriarcal que há
muito se faz responsável pela desvalorização do trabalho feminino. Todos esses são fatores
determinantes ao prestígio artístico e, por consequência, seriam a razão pela qual as mulheres foram
apagadas da história.
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A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PAD NA DISCIPLINA DE

CLIFFORD ANDREW WELCH - ORIENTADOR(A)

DANIEL MAGNO PEIXOTO SOUZA - DISCENTE

CAROLINE WEEDEN MARTINS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O presente trabalho visa compartilhar a experiência de realizar o Estágio PAD (Programa de
Aperfeiçoamento Didático), na disciplina intitulada "Brasil IV", ministrada no curso de história. O PAD é
um programa institucional que atende a política de formação docente de pós-graduandos, onde se
aprende a ser professor, proporcionando habilidades que vão além do domínio do conteúdo. Tal
disciplina foi ministrada no segundo semestre de 2021, em formato online, para as turmas no período
vespertino e noturno. Esse curso versou sobre a história do Brasil, abarcando desde a "Era Vargas"
(1930-1945) até o tempo presente.. Além de apresentar a disciplina que foi ministrada, esta comunicação
também contemplará os maiores aprendizados desta experiência que foi estagiar no PAD.
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A REDE MUNICIPAL DE GUARULHOS E A INSERÇÃO PROFISSIONAL DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

VANESSA LIDIANE DOMICIANO BEZERRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

A pesquisa de cunho qualitativo e exploratório ainda em fase inicial, intenciona apresentar um
panorama do munícipio de Guarulhos tendo em vista que ocupa a 10° posição entre as redes de ensino
no país. Dentre os vários aspectos que serão abordados no estudo, a problemática da condição docente
dos professores iniciantes se apresenta como preocupação, a partir do cenário de precarização da
função docente em curso. Saber como isso tem ocorrido no município que concentra este estudo pode
ajudar a entender o modo como os professores iniciantes na educação básica são inseridos na docência
em escolas públicas e pode vir a fornecer pistas à formação docente. A presente pesquisa em âmbito de
doutorado, tem por objetivo geral investigar a inserção pro�ssional de professores de educação básica
iniciantes em escolas públicas no Rede Municipal de Guarulhos e tem por objetivos especí�cos: levantar
as políticas públicas acerca da inserção pro�ssional na Rede Municipal de Guarulhos nas últimas duas
décadas (2004 -2024); investigar que tipo de suporte pedagógico foi oferecido aos pro�ssionais iniciantes
no período em questão e como isso ocorre na formação continuada; questionar os professores e
professoras iniciantes sobre suas di�culdades e necessidades no início de carreira; conhecer as
concepções dos professores entrevistados acerca da escola pública e o sua função na sociedade. O
estudo se apoia inicialmente nas produções de Garcia (2010), Curado (2017), Romanowski (2016),
Algebaile (2009), Oliveira (2004). Na metodologia de pesquisa pretendemos realizar entrevistas
semiestruturadas com professores iniciante com até cinco anos de docência, além da análise
documental que indiquem a linha do tempo na implementação de políticas públicas no município
estudado. A análise de dados será realizada por meio da categorização dos núcleos de signi�cação
(AGUIAR, 2006).
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A REESTRUTRAÇÃO PRODUTIVA NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL: O CASO DA
JOÃO FORTES ENGENHARA S.A. (1986-2018)

CLAUDIA ALESSANDRA TESSARI - ORIENTADOR(A)

LANNAY BOGEA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

A REESTRUTRAÇÃO PRODUTIVA NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL: O CASO DA JOÃO FORTES
ENGENHARA S.A. (1986-2018) Lannay Bogéa Lopes (orientanda IC voluntária) lannay.bogea@unifesp.br
Cláudia Alessandra Tessari (orientadora)? ctessari@unifesp.br Introdução: A reestruturação produtiva,
fenômeno ocorrido no Brasil especialmente a partir de meados dos anos 1980, é um processo histórico
marcado pela passagem da modalidade de acumulação taylorista/fordista/fayolista para a acumulação
�exível/toyotista e tem como característica a revolução técnico cienti�ca, expansão do processo de
globalização com maior liberalização de mercadorias, serviços e �uxo de capital. Segundo a fundação
João Pinheiros a construção civil é segmentada nos subsetores de edi�cações, construção pesa e
montagem industrial. Edi�cações, subsetor estudado nesta pesquisa, abrange a construção de edifícios
residenciais, comerciais e para o setor público, além das reformas e manutenções correntes. Neste
segmento, existem três regimes construção: autogerida residencial, a construção por contrato e a
construção imobiliária. A reestruturação produtiva no subsetor Edi�cações marcou uma nova maneira
de construir - o canteiro de obras adotou estruturas pré-fabricadas, pisos de madeira apoiados sobre
vigas metálicas, componentes hidráulicos para as áreas molhadas, telhados com telhas cerâmicas, com
chapas de cobre ou de aço galvanizado, sendo importados kits hidráulicos, lajota etc. Como resultado
desse processo de avanço tecnológico tem-se a redução do período de construção. Objetivo: o objetivo
desta pesquisa é entender como a chamada reestruturação produtiva impactou o setor e as empresas
que nele atuavam. Para tanto, selecionou-se a empresa João Fortes Engenharia S.A., companhia que era
considerada a maior da empresa do subsetor de Edi�cações e que teve boa parte de seu crescimento e
estruturação durante o período anterior, marcado pelo fordismo, pela crescente urbanização e, em
termos de política econômica, pelas políticas desenvolvimentistas. A companhia teve seu desempenho
também marcada pela forte relação com o Estado durante a ditadura militar. Material e métodos: Essa
pesquisa é realizada sob a ótica da história econômica/história de empresas, buscando apreender por
meio da história de uma companhia e de suas estratégias parte das transformações ocorridas na
economia e na sociedade brasileiras. Materiais e métodos: Foi coletado material sobre a empresa
extraído da Comissão de Valores Mobiliários (como os relatórios estruturados aos acionistas,
demonstrações �nanceiras, balanços, notas e fatos relevantes, entre outros) dos anos de 2006 a 2018.
Também foram extraídos para análise o material de entidades de classe (como relatórios anuais da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC) de 2014 a 2018 e do jornal Valor Econômico. Foi
realizado um trabalho de coletar informações na biblioteca nacional (hemeroteca) com busca de
palavras chaves referente a João Fortes Engenharia e �chamento de bibliogra�a. Resultados e
desdobramentos da pesquisa: como desdobramento da pesquisa, será realizada monogra�a (TCC na
graduação em Ciências Econômicas), dando continuidade no estudo do capital nacional familiar pós
reestruturação produtiva: O caso da João Fortes Engenharia S.A. com ênfase no processo de
�nanceirização da economia, que vem ocorrendo com o desenvolvimento do capitalismo �nanceiro de
1980 até os dias atuais, marcado pelo aumento dos serviços �nanceiros e pela relação entre dívida e
aumento de patrimônio.
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A REGRESSÃO E O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NO AUTISTA NÃO-VERBAL

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - ORIENTADOR(A)

VERONICA ALCANTARA DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LINGUISTICA

Em fase inicial, esta pesquisa de Iniciação Cientí�ca visa compreender, analisar e explicar como ocorre a
regressão da fala e posteriormente o desenvolvimento da linguagem em pessoas diagnosticadas com o
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) consideradas "não-verbais" (ou seja, que não utilizam da
comunicação verbal ou que não desenvolveram a fala) e como a divergência desse desenvolvimento
comunicacional afetará a vivência desses indivíduos nas relações sociais. Sabemos que a interação com
o outro está relacionada a um conjunto de condições, dentre elas, a atenção compartilhada, as trocas
linguísticas, o conhecimento compartilhado de mundo. (TOMASELLO, 2003; BOSA, 2002; MENEZES e
PERISSINOTO, 2008; FARAH e PERISSIONTO, 2009). O objetivo deste estudo inicial o quadro de um
projeto de pesquisa em andamento intitulado "Estudo dos recursos multimodais (aspectos verbais,
gestos, corpo e mundo material) em interações envolvendo crianças com Transtorno do Espectro
Autista", coordenado pela profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz, com �nanciamento do CNPq, Edital
UNIVERSAL Processo 40509120184. No quadro dessa pesquisa, o objetivo principal é desenvolver
procedimentos analíticos que permitam dar conta dos recursos multimodais (aspectos verbais, gestos,
corpo e mundo material) identi�cados em interações envolvendo crianças com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) (Cruz, 2018). A primeira fase, constituirá o desenvolver das investigações e a
fundamentação teórica apoiada e disponibilizada pelo Núcleo de Investigação Fonoaudiológica de
Linguagem da Criança e Adolescente com Transtorno de Espectro do Autismo - NIFLINC-TEA do
Departamento de Fonoaudiologia, Campus São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. E
a segunda fase constituirá a análise de dados, onde será acompanhado o caso de regressão da fala e o
desenvolvimento primário da linguagem em uma criança autista não-verbal de quatro anos, com a
pesquisa desenvolvida no Laboratório de Linguagem e Cognição - LabLinC, Departamento de Letras,
Campus Guarulhos, da UNIFESP. A pesquisa, ao �nal, visa desmisti�car as abordagens acerca do
regressão da fala e promover uma melhor compreensão a respeito do desenvolvimento da linguagem
nas crianças TEA.
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A REINVENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA ÀS PESSOAS IDOSAS (UAPI DO CAMPUS
DIADEMA) NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19: A EXPERIÊNCIA NO ANO DE

2021/2022.

ANNA CECILIA VENTURINI - COORDENADOR(A)

ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO - COLABORADOR(A)

CRISTIANA MARIA PEDROSO YOSHIDA - COORDENADOR(A)

CAROLINA VAUTIER TEIXEIRA GIONGO - COLABORADOR(A)

RAFAELLA GOGORA PEREIRA - DISCENTE

DANIEL RETTORI - COLABORADOR(A)

CLASSIUS FERREIRA DA SILVA - COORDENADOR(A)

ROBERTO NASSER JUNIOR - COLABORADOR(A)

ERICA REGINA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

A UAPI-Diadema iniciou suas atividades em 2019. A partir de 2020, devido à pandemia, todas as aulas
foram adaptadas para o ensino remoto. Desde então, foram realizadas três edições do curso regular da
UAPI que abordaram temas diversi�cados e contaram com a participação de docentes de vários campi
da Unifesp, assim como de outras instituições de ensino superior. Duas destas edições de ensino remoto
foram realizadas em 2021. Em cada edição, tivemos cerca de 500 alunos matriculados de vários estados
brasileiros das cinco regiões geográ�cas do país. Entretanto, ao �nal de cada edição, o curso contava
com a presença de cerca de 100 alunos online nas aulas síncronas, distribuídos entre o Google Meet e o
canal da PROEC-UNIFESP no YouTube. As aulas disponibilizadas no canal da PROEC-UNIFESP no YouTube
apresentam em média mais de 300 visualizações, o que demonstra que o curso atinge um número
maior de pessoas, além daquelas que assistem aulas sincronamente (online). Além do curso regular, a
UAPI ? Diadema também ofereceu cursos adicionais (ou cursos extras) que abordaram temas muito
especí�cos. Em 2021, foram os seguintes cursos extras: VOLTA AO MUNDO COM A UAPI (2021), UAPI NA
COZINHA - ESTE NÃO É UM CURSO DE CULINÁRIA (2021-2022) e o CLUBE DE LEITURA DA UAPI (duas
edições em 2021). No curso VOLTA AO MUNDO COM A UAPI, discentes e docentes estrangeiros do
campus Diadema foram convidados para apresentar seus países segundo seu próprio ponto de vista,
ressaltando aspectos culturais e turísticos. Dezessete países foram apresentados, e as aulas também
�caram disponibilizadas no canal da PROEC. O curso UAPI NA COZINHA apresentou diversos aspectos
dos alimentos e da alimentação, desde aspectos históricos, passando por aspectos tecnológicos,
nutricionais, culturais e até aspectos humanos, como a fome. Finalmente, o CLUBE DE LEITURA consistiu
de uma roda de conversa virtual após a leitura de um texto literário por um docente ou aluno. O Clube
não apresentava uma abordagem técnica-literária, mas uma abordagem sobre memórias, percepções e
vivências dos cursistas. É inegável a importância das atividades da UAPI neste momento de
distanciamento social. Os relatos emocionados dos cursistas eram recorrentes sobre a importância e
abrangência do projeto neste período, assim como a importância da manutenção de atividades remotas
mesmo após a pandemia.
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A REINVENÇÃO DO CORDEL: ESTUDO DO VERSO, POÉTICA E PUBLICAÇÃO

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

FRANCISCO FAGNER ARAUJO PINHEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: BRASIL

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo propor uma análise das transformações diacrônicas
sofridas pelo cordel como gênero poético popular brasileiro. A pesquisa se volta para a tradição e
recriação do cordel e tem como corpus os poemas ?A força do amor?, de Leandro Gomes de Barros,
representando a primeira geração de poetas populares no séc. XIX; ?ABC da minha terra?, de Rodolfo
Coelho Cavalcante, ?Cante lá que eu canto cá?, de Patativa do Assaré, representando a geração de
poetas populares do séc. XX; ?Dotô Lampião?, de Klévisson Viana; ?Recomece?, de Bráulio Bessa e ?
Dandara dos Palmares?, de Jarid Arraes, representantes da literatura de cordel contemporânea; além de
textos selecionados do per�l ?Um repente por dia?, página no Instagram de autoria do poeta Ailton
Mesquita, representando a presença do gênero poético do cordel nas redes sociais. A questão
norteadora deste estudo é sobre como se deu e se dá, no presente, a reorganização poética de
tematização, publicação e versi�cação de textos do gênero cordel. Por esse motivo, busca-se
compreender como acontece o rearranjo das obras cordelísticas desde sua forma de origem, passando
pelo folheto, livreto e livro, até sua forma digital inserida no ambiente virtual. Pretende-se também
investigar quais as provocações temáticas que entram na esfera da produção poética em sua
composição cordelística. A pesquisa incide pontualmente em análises de novas composições de métrica
nas obras contemporâneas em comparação à métrica considerada tradicional do cordel.
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A RELAÇAO PATOLOGICA ENTRE POST-TRUTH COMMUNICATION E ESFERA PUBLICA
NA DEMOCRACIA DELIBERATIVA: UMA ABORDAGEM HABERMASIANA

INGRID CYFER - ORIENTADOR(A)

ELISA RAQUEL CORDEIRO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

O presente projeto busca pensar a relação entre pós-verdade e esfera pública, tendo o intuito de
proporcionar uma análise investigativa acerca dos possíveis desdobramentos patológicos da incidência
de um ethos comunicativo de pós-verdade nas condições comunicativas da esfera pública como
concebida por Jürgen Habermas dentro de sua teoria de democracia deliberativa. A proposta consiste na
análise da relação entre post-truth communication e o processo de compartilhamento intersubjetivo de
critérios de legitimidade dos tipos de discurso mobilizados dentro da esfera pública. Con�gura-se a
hipótese de que dada a con�rmação do engendramento de patologias, a post-truth communication, ao
incidir nas condições comunicativas da esfera pública, promove uma crise na reprodução simbólica do
mundo da vida e, consequentemente, gera dé�cits democráticos. Logo, adota-se um estudo da trajetória
do conceito habermasiano em Mudança Estrutural na Esfera Pública, Teoria da Ação Comunicativa e
Facticidade e Validade, atentando-se para o seu papel crucial dentro da concepção de democracia
deliberativa. Também se sucede a análise do conceito de pós-verdade, principalmente, através da
reconstrução conceitual e histórica de David Block, Ignas Kalpokas e Lee McIntyre, concomitantemente, a
sua delimitação comunicativa segundo Silvio Waisbord e Lidia Lo Schiavo. Espera-se que o projeto
ofereça um enriquecimento teórico acerca das concepções habermasianas e que também apresente o
potencial explicativo da esfera pública como categoria de análise para a construção de diagnósticos do
tempo presente.
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A RELAÇÃO DE SURDOS ORALIZADOS COM A LEITURA E ESCRITA DA LÍNGUA
PORTUGUESA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

WARLEY ALMEIDA SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Este resumo evidencia aspectos de um projeto de pesquisa de doutorado em curso, no Programa de
Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP.O presente estudo se
insere na linha de pesquisa: Inclusão Social e Vulnerabilidades. Objetiva investigar se e como a oralização
e a leitura labial, poderia auxiliar nesse processo de desenvolvimento de leitura e escrita da Língua
Portuguesa, como segunda língua para surdos oralizados, alunos do ensino fundamental II, em uma
escola bilíngue para surdos. E ainda, analisar em que medida a oralização e a leitura labial
facilita/di�culta a comunicação de crianças e adolescentes com ouvintes, observar quais os problemas
que a oralização e a leitura labial trazem para o ensino-aprendizagem da Libras e da Língua Portuguesa,
ou para o desenvolvimento linguístico e a comunicação do surdo Fundamentado na teoria histórico-
cultural de Vygotsky (1924-1934), no conceito de re�exão crítica e no paradigma da pesquisa crítica de
colaboração (PCCol) e também em autores que discutem a in/exclusão escolar (Fidalgo, 2018, 2013,
2006; Lacerda, 2006). O referencial teórico desse estudo, ancora-se na Metodologia da Pesquisa Crítica
de Colaboração ? PCCol (Magalhães, 2006), que possibilita a intervenção no cenário da pesquisa, por
meio da re�exão dos participantes sobre suas práticas, e no Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart,
2006), que favorece a organização da discussão durante as etapas do estudo. Para o desenvolvimento
deste estudo, tem-se como aporte metodológico a Pesquisa Crítica de Colaboração-PCCol (Magalhães,
2004), visto que esse modelo de pesquisa oportuniza, mediante a re�exão crítica, uma transformação da
realidade, em que considera que a teoria e a prática precisam caminhar de forma indissociável. Assim, a
escolha considerou a necessidade urgente de uma transformação de todos os envolvidos, mediante a
compreensão dos contextos sociais, a qual todos estão envolvidos (Freitas, 2003). A pesquisa crítica de
colaboração, vem sendo utilizada e apresentada como uma estratégia revolucionária, nas pesquisas em
educação, uma vez que o seu foco, consiste na transformação dos participantes, compreendendo,
reconhecendo e considerando as formas de ensino-aprendizagem e desenvolvimento, que acontecem
diariamente nas escolas. O estudo encontra-se em fase inicial, por isso ainda não tem resultados a
serem apresentados. Esses dados serão produzidos, por meio de reuniões com direção, coordenação e
pais dos alunos, observação das aulas de Língua Portuguesa, aplicação de atividades de leitura e escrita
para os alunos e a realização de sessões re�exivas. A partir dos dados produzidos, discutiremos a
iminência de trazer novas possibilidades e respostas signi�cativas ao processo de ensino-aprendizagem
de leitura e escrita da Língua Portuguesa por surdos oralizados, em que, na maioria das vezes, são
invisibilizados e não compreendidos, em suas particularidades, subjetividades, escolhas e vivências, além
de serem estigmatizados dentro do próprio grupo (GOFFMAN, 2008; GESSER, 2009
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A RELAÇÃO ENTRE ÁCIDOS GRAXOS PLASMÁTICOS E SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM
ADOLESCENTES OBESOS

DANIELLE ARISA CARANTI - ORIENTADOR(A)

SANDRA MARIA CHEMIN SEABRA DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

A depressão e a obesidade têm alta prevalência e são consideradas doenças in�amatórias e estão
associadas à padrões alimentares e aos tipos de ácidos graxos (AG). As alterações na composição dos
ácidos graxos no cérebro são determinadas por alterações no conteúdo e na qualidade dos ácidos
graxos da dieta e do plasma. O objetivo deste trabalho foi veri�car a relação entre ácidos graxos livres
séricos, processo in�amatório e sintomas de depressão em adolescentes com obesidade.
Metodologia:Trata-se de um estudo transversal, que analisou um banco de dados composto por 138
adolescentes pós-púberes. Os dados selecionados foram composição corporal, glicemia, per�l lipídico,
concentração de leptina, adiponectina, IL-A, IL-6, IL-10, TNF-?, PCR, PAI-1, Per�l sérico de AG e sintomas
de depressão. Cerca de 54,6% dos adolescentes apresentaram sintomas depressivos e houve correlação
positiva com gordura corporal e adipocinas in�amatórias, como leptina, IL-6 e relação
leptina/adiponectina. Os AG saturados sérico total também tiveram correlação positiva com sintomas
depressivos. Os AG polinsaturados da série n-3 foram correlacionados negativamente com sintomas
depressivos e sugerem que C20:2n6 e C20:3n-6 - DGLA estão independentemente associados a escores
de sintomas depressivos e podem ser preditores negativos de saúde mental em humanos. Esses
resultados apontam para a relação entre AG saturado e sintomas depressivos em adolescentes com
obesidade, porém há necessidade de estudos longitudinais para con�rmar esta causalidade, a �m de
estabelecer condutas nutricionais
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A RELAÇÃO ENTRE BIODIVERSIDADE E PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA É AFETADA PELO
AUMENTO NA PROPORÇÃO DE PLANTAS LEGUMINOSAS?

DANIEL LONSKIS PACHECO - DISCENTE

CAMILA DE TOLEDO CASTANHO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: ECOLOGIA

Introdução. A atual perda e alteração na biodiversidade global tem estimulado estudos com o objetivo
de entender qual o efeito da biodiversidade sobre as funções ecossistêmicas. Um padrão evidenciado
por esses estudos é que a biodiversidade afeta positivamente as funções ecossistêmicas, mas com efeito
mais brando conforme a diversidade atinge níveis mais altos. Um dos mecanismos possíveis por trás da
relação entre biodiversidade e função ecossistêmica é o de facilitação, de�nida como interação ecológica
positiva, na qual pelo menos um dos organismos envolvidos é bene�ciado. Objetivo. Neste projeto,
nosso objetivo foi testar um modelo teórico, o qual sugere que a facilitação por aumento da fertilidade
do solo pode ser um mecanismo explicativo para a relação positiva entre riqueza de espécies e
produtividade primária, em comunidades com plantas leguminosas e não leguminosas. Nossa hipótese é
que a relação entre diversidade e produtividade primária é afetada positivamente pelo aumento da
proporção de leguminosas, de forma que a produtividade é maior com mais leguminosas
independentemente do nível de riqueza e que o efeito da riqueza satura mais rápido em comunidades
com mais leguminosas. Materiais e métodos. Testamos nossa hipótese com um experimento em campo,
no qual estabelecemos comunidades vegetais compostas por seis plantas de uso agrícola e de
crescimento rápido, em parcelas de 0,48 m2. Para compor as comunidades, utilizamos um conjunto de
16 espécies, do qual sorteamos 6 espécies de não leguminosas e 6 espécies de leguminosas. Para testar
o efeito da riqueza de espécies e proporção de leguminosas respectivamente, as parcelas tinham a
mesma densidade, porém diferentes combinações de três níveis de riqueza (1, 3 ou 6 espécies) com dois
níveis de proporção de leguminosas: alto e baixo. Para cada combinação de tratamento tínhamos 5
réplicas, totalizando 30 parcelas e 180 indivíduos. Para estimar o efeito da proporção das leguminosas e
da riqueza de espécies sobre a produtividade primária da comunidade, após três meses do plantio
(encerrado em março de 2022), estamos medindo a biomassa total úmida e seca de cada parcela.
Esperamos que o efeito da proporção de leguminosas sobre a produtividade primária seja maior nas
comunidades mais pobres, com uma ou três espécies, do que nas comunidades mais ricas, com seis
espécies. Ao mesmo tempo, esperamos que o efeito da riqueza de espécies seja maior sobre a
produtividade primária das comunidades com três ou seis espécies.
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A REPRESENTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DOS CORPOS NEGROS EM CORRA(2017) E
ADIVINHE QUEM VEM PARA O JANTAR(1967)

MAURO LUIZ ROVAI - ORIENTADOR(A)

DENIS ALMEIDA DOS SANTOS - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E

INTERSECCIONALIDADE

O CORPO NEGRO PERCORREU UMA LINHA DE REPRESENTAÇÃO NA NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA AO
LONGO DO TEMPO QUE SE MISTUROU BASTANTE COM A HISTÓRIA DE SEU POVO DURANTE SUA LUTA
PARA FORJAR E MANTER UMA IDENTIDADE. ESSA REPRESENTAÇÃO PODE CARREGAR CONSIGO UMA
SUBJETIVIDADE DE UM CORPO NEGRO QUE EMBORA FOI CONSTRUÍDA A PRIORI PELO ANDAR DA
HISTÓRIA, PERPASSA PARA AS TELAS DO CINEMA COMO UMA FORMA DE REPRESENTAR TANTO AS
CARACTERÍSTICAS E A VIDA DE UM POVO PARA OS ESPECTADORES DE TODAS AS ORIGENS, PODENDO
ASSIM SERVIR DE JANELA, PARA QUEM NÃO É NEGRO OU DE ESPELHO PARA QUEM É. OBJETIVA-SE
COMPREENDER ESSA SUBJETIVIDADE, OU SEJA, COMO ELA TEM AGIDO DURANTE O PASSAR DO TEMPO E
SEUS EFEITOS PARA O MUNDO DO CINEMA E PARA O MUNDO REAL. A PRESENTE PESQUISA ANALISA
DOIS FILMES QUE SE RELACIONA COM A TEMÁTICA NEGRA, CORRA!(2022) E ADIVINHE QUEM VEM PARA
JANTAR(1967) QUE SE DISTANCIAM NO TEMPO EM CINQUENTA ANOS, E COM ISSO TENTAR IDENTIFICAR
NA ANALISE DESSES DOIS FILMES, ATRAVÉS DE CENAS CONSIDERADAS CHAVES, PONTOS E
CONTRAPONTOS QUE PODEM DIZER MUITO DE COMO O NEGRO FOI E É REPRESENTADO NO MEIO
CINEMATOGRÁFICO. O MÉTODO UTILIZADO CONSISTE EM ASSISTIR OS FILMES REPETIDAS VEZES, OU
SEJA, NA ANÁLISE DA IMAGEM A PARTIR DO PONTO DE VISTA SOCIOLÓGICO, RECORRENDO AO
HISTORIADOR PIERRE SORLIN COMO APORTE TEÓRICO PARA ANALISE TÉCNICA DAS IMAGENS AFIM DE
DISSECÁ-LAS AO MÁXIMO COM O INTUITO DE PROBLEMATIZÁ-LA E EXTRAIR DAS MESMAS, ATRAVÉS DAS
TECNOLOGIAS DO CINEMA, SUBJETIVIDADES NEGRAS QUE PODEM DIZER MUITO SOBRE ESSE POVO.
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A REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS NOS ROMANCES "O PRIMO
BASÍLIO" E "O CRIME DO PADRE AMARO"

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

ANA CLAUDIA DA CRUZ OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

A pesquisa tem como proposta re�etir sobre a representação da mulher no século XIX nas obras O
Primo Basílio e O crime do Padre Amaro, do autor português Eça de Queirós (1845-1900). A partir da
análise comparativa da constituição de duas personagens no transcorrer da narrativa, buscar-se-á
cotejar pontos de convergência e divergência entre as personagens Luísa e Amélia, respectivamente,
re�etindo a representação da mulher em consonância com o tempo e a sociedade da época, o papel da
leitura literária, bem como o espaço físico e social a elas destinado. Se, por um lado, há o retrato da
burguesia lisboeta representado por Luísa, por outro, observa-se a in�uência clerical sob a personagem
Amélia no ambiente provinciano de Leiria. Pretende-se analisar se há uma construção de moral através
dos seus comportamentos envolvendo a natureza de seus atos e falas e as consequências dessas ações
no futuro das personagens, visto que o desfecho se constitui do sofrimento das mulheres e da
indiferença dos amantes Basílio e Amaro. Outro aspecto da pesquisa é observar se os romances
exerceram algum efeito na sociedade leitora da época, ou seja, um estudo de recepção dos romances
analisados. Para isso, durante a pesquisa buscar-se-á re�etir sobre o conceito de realismo a partir do
discurso proferido por Eça de Queirós na 4ª Conferência do Casino, registro este que aponta o realismo
como um novo estilo literário a romper com os moldes do romantismo. Dessa forma, será observado
nas obras do escritor português o conceito de realismo, analisando de que modo as obras literárias
citadas dialogam com as questões do seu tempo, assim como a recepção das mesmas para o público
leitor em Portugal e no Brasil e serão examinados os impactos do �ccionista português em sua geração.
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A REPRESENTATIVIDADE EM SHE-RA E AS PRINCESAS DO PODER

YANET AGUILERA VIRUEZ FRANKLIN DE MATOS - ORIENTADOR(A)

JESSICA NAYARA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

Introdução: Este projeto de pesquisa apresenta uma análise da representatividade feminina contida no
desenho animado She-Ra e as Princesas do Poder (2018-2020) pautada nos questionamentos feministas
em relação à indústria cultural. O estudo fundamenta-se em textos sobre a representação feminina na
persona da princesa,   em artigos sobre a representação de gênero e sexualidade nas produções
audiovisuais e em produções teóricas feministas.  Pretendemos estudar a representatividade feminina a
partir de comparações , de como elas eram apresentadas antes da indústria cinematográ�ca se
preocupar com o empoderamento feminino, até chegar no nosso foco que é a série animada She-Ra e as
Princesas do Poder. Buscando analisar até que ponto essa adesão do audiovisual em investir em
representatividade feminina atende aos questionamentos feministas. She-Ra e as Princesas do Poder
(2018-2020) é a nova versão da série animada dos anos 80, She-Ra: A Princesa do Poder (1985-1986). O
desenho animado conta a história de Adora em sua jornada para se tornar a heroína do planeta
chamado Etéria. Seu alter ego é a lendária She-Ra, a lendária princesa do poder dotada de super força e
magia. Adora junto com a rebelião, grupo formado pelas princesas de Etéria, lutam contra a Horda
liderada por Hordak, que tem como objetivo dominar todo o planeta sob a sua tirania.  A série foi
produzida pela DreamWorks Animation em parceria com a Net�ix e criada por Noelle Stevenson. Os
personagens são praticamente os mesmos da primeira versão, tendo algumas mudanças estéticas em
relação ao anterior. Além dos con�itos com a Horda, a série busca desconstruir as visões de gênero e
sexualidade tendo como perspectiva as relações sociais e o desenvolvimento dos personagens ao longo
das temporadas. Vale ressaltar que no reboot o He-man não faz parte da narrativa, como acontece na
primeira versão do desenho animado. Em que, Adora é irmã gêmea do Adam. Ele é o personagem que
assume o alter ego de He-Man. A princípio, a pesquisa bibliográ�ca tem como objetivo investigar como
se deu o processo de mudança daquilo que entendemos como princesa, desde os contos de fadas até
She-Ra e as Princesas do Poder. Examinando também de que forma essas mudanças foram
in�uenciadas pela crítica feminista sobre os estereótipos de genêro. Trazendo à tona uma nova
abordagem da representação da mulher nas produções audiovisuais. A princípio, a pesquisa
bibliográ�ca tem como objetivo investigar como se deu o processo de mudança daquilo que
entendemos como princesa, desde os contos de fadas até She-Ra e as Princesas do Poder. Examinando
também de que forma essas mudanças foram in�uenciadas pela crítica feminista sobre os estereótipos
de genêro. Trazendo à tona uma nova abordagem da representação da mulher nas produções
audiovisuais. A partir da seleção de bibliogra�as e �lmogra�as analisaremos se She-Ra e as Princesas do
Poder é uma resposta da indústria cultural aos questionamentos estabelecidos pelo feminismo. Ou é
apenas um meio pelo qual essa indústria negocia com a luta das mulheres, fazendo uma espécie de ?
média? com o movimento. Na última etapa da pesquisa será produzido um artigo cientí�co que buscará
entender a respeito da representatividade sob a ótica feminista, que são apresentadas pelas produções
cinematográ�cas, em especial pelas animações. A princesa durante muito tempo era aquela que �cava à
espera de seu príncipe encantado que a salvaria do vilão da história. Apresentada de forma solitária,
ingênua, passiva, submissa e frágil. Ela anseia pela liberdade e pela felicidade, que só encontrará na
�gura do príncipe encantado, idealizado como par perfeito. É evidente o aspecto misógino dos contos de
fada, e que foi assumido pela indústria cultural, no caso o cinema, dedicada ao público infantil. Com o
reconhecimento da luta feminista, essa representação feminina entrou em xeque. Nos anos 80,
começaram a se popularizar personagens femininas fortes e independentes, que não precisam de
ninguém para defendê-las. Dentre elas, surge She-Ra: A Princesa do Poder (1985-1986), que foi a
inspiração para a nova versão ainda mais feminista, She-Ra e as Princesas do Poder (2018-2020).
Enquanto que na primeira versão as personagens femininas tinham o mesmo corpo e a maioria era
branca, a segunda diversi�cou suas personagens. Qualquer garota que venha assisti-la se sentirá
representada por alguma princesa e terá inspiração para assumir seu protagonismo no mundo.
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A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA PANDEMIA: CONTRIBUIÇÕES PARA
PENSAR A ESCOLA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS

RENATA MARCILIO CANDIDO - COORDENADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O presente resumo visa discorrer sobre a volta do programa de Residência Pedagógica, criado pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no modelo presencial, tendo em vista que no período
compreendido entre 2020 e 2021 o mundo vivenciava um contexto atípico de pandemia ocasionada pelo
coronavírus. Este é um programa o qual busca colocar o estudante de pedagogia em contato com a
prática escolar de maneira a vincular a teoria das salas de aula com a prática do contexto escolar de
escolas públicas de Guarulhos. Há no total quatro modalidaddes de Residência Pedagógica: infantil,
fundamental, educação de jovens e adultura e gestão, que visam abarcar todo o processo formativo
do/a futuro/a pedagogo/a formado pela Unifesp. Seguindo os protocolos de saúde adotados durante o
período, todas as atividades presenciais foram canceladas pela UNIFESP e as Residências, como
atividades à universidade mas que também dependem das escolas, tiveram que rever suas práticas de
ensino e aprendizagem durante o período. Tendo isto em vista, o programa acompanhou o formato e se
adaptou ao modelo, na qual os estudantes da universidade participaram das horas atividades da escola
que aconteciam online e de reuniões para a elaboração de um plano de ação destinado à turma. Neste
processo, assim como em outras esferas da educação básica as relações entre escola e universidade se
mantiveram pelos meios digitais e o Programa de Residência Pedagógica pode manter suas atividades
de extensão também neste novo formato.
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A RESILIÊNCIA COMO FATOR PROTETOR SOBRE A QUALIDADE DA INTERAÇÃO MÃE-
BEBÊ EM MÃES EXPOSTAS À EVENTOS ADVERSOS NA INFÂNCIA
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Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: os eventos adversos na infância (EAIs) se caracterizam por abuso, negligência ou cuidados
de�citários parentais e seus efeitos podem ser transmitidos para a prole do indivíduo exposto. Os
possíveis mecanismos de transmissão do trauma são diversos, um deles é a qualidade da interação
mãe-bebê (QIMB). A maior qualidade da QIMB está fortemente relacionada ao desenvolvimento sócio-
emocional, e nela se encontra o fator de resiliência que é a capacidade de adaptação positiva mediante a
condições adversas, mostrando-se um grande agente protetor para o indivíduo. Objetivo: avaliar o
impacto EAIs sobre dois constructos associados à interação mãe-bebê (Sensibilidade e Intrusividade) e
avaliar o potencial papel protetor da resiliência materna sobre a qualidade dessa interação. Materiais e
Método: utilizamos um modelo linear generalizado multivariado utilizando SPSS for Windows (versão
21,0; SPSS, Chicago, IL) para veri�car o efeito das EAIs e da Escala de Resiliência (modelo não-
condicionado) sobre os dois constructos da interação mãe-bebê; e para investigar se o efeito das EAIs
nos constructos seria condicionado pelo resultado da escala de resiliência. O modelo foi ajustado para o
nível socioeconômico. Os dados foram corrigidos para comparações múltiplas, utilizando p=0,025
(correção de Bonferroni). Resultados: foram avaliadas 30 díades (mães e bebês). A interação foi
mensurada através da escala Coding Infant Behavior (CIB) 6 meses após o parto e, deste grupo, vinte e
seis mães responderam à escala de resiliência. O nível socioeconômico foi mensurado através da escala
ABEP.A idade média dos bebês no dia da avaliação da CIB era de 198,87 dias (DP ±18,91 dias); a idade
média das mães no dia da avaliação = 27,33 anos (DP± 4,72 anos); o número médio de EAIs = 3,57 (DP±
2,37); a média do escore na Escala de Resiliência = 137,34 (DP ±17,12); a média do constructo
sensibilidade = 3,78 (DP ±0,54); e a média do constructo interatividade = 2,5 (DP ± 0,83). Para o modelo
condicionado (modelo de moderação), a interação entre o escore da Escala de Resiliência e o Número de
EAIs (Pillai's Trace = 0,016, F = 0,143 gl= (2, 18), p = 0,868, ?² = 0,016) não foi estatisticamente signi�cativa.
Dessa forma, o modelo não condicionado foi executado e o efeito do número de EAIs sobre os
constructos Sensibilidade e Intrusividade também não foi signi�cativo (Pillai?s Trace = 0,215, F = 2,607, gl
= (2, 19), p = 0,100, ?² = 0.215). Conclusão: não observamos o efeito protetor da escala de resiliência
sobre os efeitos dos EAIs nos constructos Sensibilidade e Intrusividade na interação mãe-bebê aos 6
meses de idade. Esta ausência de signi�cância, pode ser explicada, em parte, pelo tamanho da amostra
avaliada. Entretanto, esse número deve ser aumentado ao longo do ano e novas análises serão
conduzidas em busca de um melhor entendimento do impacto da resiliência materna sobre os efeitos
das experiências traumáticas maternas na infância na interação mãe-bebê.
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A RESISTÊNCIA ANARQUISTA NO GOVERNO VARGAS (1932-1935): ENTRE A
EXPERIÊNCIA CORPORATIVISTA NO MUNDO DO TRABALHO E O PROJETO
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A RESISTÊNCIA ANARQUISTA NO GOVERNO VARGAS (1932-1935): ENTRE A EXPERIÊNCIA
CORPORATIVISTA NO MUNDO DO TRABALHO E O PROJETO LIBERTÁRIO. MAIARA PUK GÓES DA SILVA
(maiarapukgoes@gmail.com); EDILENE TERESINHA TOLEDO. O governo que ascendeu ao poder após a
chamada ?Revolução de 30?, e que tinha a frente Getúlio Vargas, efetivou ao longo dos anos uma política
mais intervencionista, contemplando uma das principais reivindicações da época: a ?questão social?. Até
então, o não tratamento adequado dessa questão por parte do Estado liberal da Primeira República
gerou diversos con�itos entre trabalhadores e patrões, como também greves e explorações. No primeiro
quinquênio da década de 30, anos que correspondem à parte do governo provisório e parte do governo
constitucional de Vargas, órgãos responsáveis foram instituídos e algumas das leis trabalhistas e
sindicais foram gestadas. Entretanto, elas foram embasadas em uma política corporativista que
propunha a intervenção do Estado na relação entre capital e trabalho, colocando em cheque a forma
autônoma de organização da classe operária ao propor a organização em um novo sindicato. Essa ação
foi de encontro à ideologia anarquista, defensora da total autonomia dos trabalhadores em relação ao
Estado e aos partidos para resolução dos con�itos e para a conquista de direitos, por meio da ação
direta e nos sindicatos revolucionários. Dessa forma, com intuito de dar visibilidade a uma parte da
população, mais especi�camente aos trabalhadores anarquistas que simbolizaram resistência frente à
deslegitimação das formas organizativas da classe operária, o objetivo geral da pesquisa foi
compreender a experiência desses trabalhadores em relação ao estabelecimento das políticas
trabalhistas, com ênfase na lei de sindicalização. Buscou-se entender a repercussão de tais mudanças
sobre os militantes e trabalhadores, além da forma como esses se posicionaram tanto a elas quanto ao
governo federal (mais especi�camente a Vargas e ao Ministério do Trabalho). Ademais, houve
preocupação em veri�car se a organização libertária conseguiu se manter de alguma forma mesmo
diante dos ataques, ainda que indiretos, ao sindicalismo independente e com a crescente repressão
policial sobre os trabalhadores, sindicatos e a imprensa operária. Para a pesquisa, foram utilizados como
fonte 68 exemplares do periódico libertário A Plebe, publicados entre 1932 e 1935. Para sistematizar e
analisar as informações, além da utilização de uma bibliogra�a direcionada ao trato da imprensa
operária, foram criadas cinco tabelas: quatro abarcaram as principais informações de cada ano
(reivindicações, críticas às ações do governo e ao MT, denúncias etc.); a última indica em quais números
e páginas estavam as principais oposições. Em suma, a intervenção estatal e as estratégias do governo
para atrair adeptos ao sindicalismo o�cial foram interpretadas gradativamente como uma tentativa de
fascistização. As críticas aumentavam conforme o novo sindicato e os órgãos �scalizadores não se
mostravam e�cientes em garantir os direitos já assegurados por lei por conta da burla do patronato,
gerando a compreensão de que foram feitas em benefício da ?burguesia? e para o controle dos ?
trabalhadores conscientes?. O aumento da violência policial arbitrária con�rmava essa concepção.
Ademais, a o�cialização por parte de outras correntes da esquerda, como os ?bolchevistas?, foi
interpretada com certa inde�nição: tinham dúvidas se esses tinham má intenção ou se estavam sendo
ingênuos.



Página 165Página 165

A REVOLUÇÃO E A FÁBRICA: O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE OSASCO E A
PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES NA LUTA ARMADA (1962-1971)

MURILO LEAL PEREIRA NETO - ORIENTADOR(A)

DANIEL MAGNO PEIXOTO SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O presente trabalho tem como objetivo relatar a participação de trabalhadores metalúrgicos envolvidos
na luta armada, tendo como objeto a cidade de Osasco e o grupo conhecido como "Grupo de Osasco",
atuante em várias fábricas, sobretudo na Cobrasma e na Braseixos. O isolamento político, social e
econômico osasquense ensejou a autonomia da cidade, ao formar uma espécie de "bairrismo" que
in�uenciou a formação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Nesse contexto, a formação sindical
ocorreu a partir de dois grupos, isto é, a Comissão dos Dez, formada na fábrica da Cobrasma, com
in�uência da Frente Nacional do Trabalho (FNT) ligada à Juventude Operária Católica (JOC) e o Grupo de
Osasco, formados por metalúrgicos dissidentes de diversos partidos de esquerda, especialmente os
partidos advindos do PCB. Após as greves fabris em julho de 1968 e a consequente dissolução desta por
parte dos militares, diversos trabalhadores enveredaram para grupos que ingressaram na luta armada
contra o regime.
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As diferenças nos papéis de gênero na divisão sócio-sexual do trabalho trazem consequências subjetivas
e objetivas para o ser social. Esta pesquisa tem a intenção de re�etir sobre as relações de trabalho
doméstico assalariado realizado na esfera da reprodução e as possíveis implicações à saúde dos
trabalhadores, e mais especi�camente das trabalhadoras, que exercem atividades laborais assalariado
no trabalho doméstico realizado na esfera da reprodução. Temos como objetivo central compreender
como vem ocorrendo o processo de trabalho das domésticas assalariadas na esfera da reprodução, no
que concerne a sua precarização ou não, a partir da conquista da PEC das domésticas e posteriormente
com a derrogação dos direitos do trabalho, proveniente da reforma trabalhista implementada pelo
governo Temer no ano de 2017 e se há implicações no âmbito da saúde dessas trabalhadoras. Bem
como, estudar as condições de saúde e trabalho das trabalhadoras domésticas diante da conjuntura
atual de pandemia mundial causada pela Covid-19 e a (des)proteção social brasileira a essas
trabalhadoras. Para tanto, analisaremos as respostas coletadas através de pesquisa qualitativa, por meio
de um roteiro de questões com trabalhadoras domésticas de São Paulo. E, também aprofundaremos
nossa leitura e nosso estudo da bibliogra�a atual e clássica sobre o trabalho doméstico e no âmbito da
saúde do trabalhador. A pesquisa faz parte e se encontra inserida no projeto Bolsa Produtividade
aprovado pelo CNPQ da professora supervisora intitulado "Trabalho Doméstico Assalariado na Esfera da
Reprodução: Da PEC das Domésticas à Reforma Trabalhista de 2017". Foram realizadas dez entrevistas
com trabalhadoras domésticas. Trata-se de investigação de caráter exploratório qualitativa. Utilizamos o
método baseado na ontologia do ser social e de base histórico dialético, o qual possibilitará uma maior
apreensão do objeto de estudo em suas múltiplas determinações. O pensamento crítico-dialético
apreende a realidade como totalidade estruturada a partir de processos histórico-sociais contraditórios.
Dessa forma, faz-se necessário observar o objeto a ser analisado sob aproximações sucessivas para que
se possa captar a sua gênese e desenvolvimento. Como resultados parciais identi�camos que nenhuma
entrevistada escolheu o trabalho doméstico como pro�ssão por vontade própria mas como única
alternativa de subsistência diante das suas condições socioeconômicas, bem como houve indícios de
que não houve efetivação dos direitos do trabalho e proteção social com a conquista da PEC das
domésticas.
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A SAÚDE MENTAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. RAFAEL
EDUARDO BENAVIDES GELVEZ, DOUTORANDO PSICOBIOLOGIA (rebenavidesge@unal.edu.co);
ANDERSON ROSA, ORIENTADOR (anderson.rosa@unifesp.br); DEBORA CRISTINA HIPOLIDE, CO-
ORIENTADORA (debora.hipolide@gmail.com). ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO A falta de moradia no Brasil é um grande problema, dos quase 221.869 moradores de
rua, 31.884 (14,4%) moram em São Paulo. Existem condições inerentes à insegurança habitacional que
di�cultam os processos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento em saúde mental e, embora
tenham relativo acesso ao sistema de saúde, nem sempre se ajusta às suas características e
necessidades; tendo repercussões na saúde mental agravando as condições crônicas ou gerando novas.
Portanto, o estudo tem por objetivos principais caracterizar os diagnósticos de transtornos mentais das
pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e correlacioná-lo com o contexto da pandemia de
COVID-19; e conhecer a percepção das pessoas em situação de rua sobre sua saúde mental durante a
pandemia de COVID-19. Método: a primeira parte do estudo é quantitativa, descritiva e de recorte
transversal em uma amostra de 177 adultos em situação de rua, abordados junto com as equipes de
Consultório na Rua na zona central de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de três
instrumentos validados: Questionário de Saúde do Paciente, ASSIST e o Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburgh. A análise foi realizada a partir dos scores de cada instrumento. A parte qualitativa usará o
método da História Oral Temática. Foram selecionados 20 participantes para entrevista com o tema
gerador: Como você percebe sua saúde mental durante a pandemia de COVID-19? As entrevistas foram
gravadas e transcritas pelo pesquisador. Para análise se realizará a identi�cação dos núcleos de sentido,
categorização e interpretação das narrativas. A coleta de dados de ambas as fases ocorreu com a
aquiescência dos participantes com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados parciais: Constatou-se que 2,8% parecem con�gurar um Transtorno Somatoforme, 3,4%
podem ser diagnosticados com Depressão Maior, 19,2% têm transtorno depressivo não especi�cado.
4,5% apresentam transtorno do pânico e 17,5% tiveram ataques de pânico que não constituem um
transtorno. 11,8% apresentaram sintomas de alteração do comportamento alimentar. Enquanto ao
sono, 119 pessoas (67,2%) pontuaram como bons dormidores, 84,7% dormem mais de 7 horas, 78,5%
têm uma e�ciência de sono superior a 85%, 66,6% apresentam distúrbios durante o sono menos de uma
vez por semana; 2,8% referem disfunção diurna. O ASSIST mostrou que 19,7% dos entrevistados
apresentam consumo de álcool de alto risco, 34,4% apresentam risco moderado; 40,6% dos
entrevistados relataram um risco moderado de uso de cannabis, para o qual foi realizada uma breve
intervenção durante a entrevista; 10% dos entrevistados apresentam alto risco quanto ao consumo de
cocaína ou crack, enquanto 63,2% não consomem ou têm consumo de baixo risco que não requer
intervenção médica. Conclusão: A prevalência de depressão é menor que da população geral, há alta
prevalência de sintomas ansiosos inespecí�cos e sintomas de transtornos alimentares. Ressalta-se que o
tempo efetivo de sono é semelhante à média e a baixa prevalência de disfunção diurna; o álcool
apresenta consumo de risco maior que o crack e quase metade dos entrevistados necessitou de
intervenção breve devido ao risco moderado no consumo de cannabis. Palavras-chaves: Saúde Mental,
População em Situação de Rua, Pandemia por COVID-19, Escalas de Graduação Psiquiátrica Breve.
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Estudos internacionais identi�caram diferentes efeitos na saúde mental das pessoas pela vivência do
contexto pandêmico (Trautmann, Rehm & Wittchen, 2016; Xu, Wang, Wimo & Qiu, 2016; Nicola et al,
2020, Zhai & Du, 2020; Rubin & Wessely, 2020. Brooks et al, 2020, Lima, 2020 Teixeira, 2021. Gaudenzi,
2021). Nesta direção este estudo analisa os efeitos nas dimensões da vida dos estudantes universitários
no contexto da pandemia de covid-19 que geraram sofrimento mental frente as mudanças e restrições
sanitárias impostas. O objetivo principal buscou identi�car e caracterizar alguns efeitos na saúde mental
dos universitários no contexto da pandemia de covid-19. Pesquisa com metodologia qualitativa,
descritiva e analítica realizada em diferentes etapas (CAAE: 32255120.9.0000.5505). Na etapa inicial
aplicou-se um formulário online no Google Forms, com cerca de 1110 universitários das diferentes
regiões do país. Seu conteúdo abordou informações sócio-demográ�cas, epidemiológicas e sobre as
dimensões da vida neste momento pandêmico. Num segundo momento foi instituído o Grupo de
Acompanhamento da Pesquisa (GAP) formado por participantes-voluntários e por participantes-
pesquisadores, espaço em que estudantes universitários com o mesmo contexto que os participantes-
voluntários relatavam suas vivências, promovendo troca de experiências. Foram dez encontros, com
mais de quinze participantes-voluntários distribuídos em cada encontro com duração média de 3 horas
cada. O trabalho de campo foi realizado nos meses de abril a maio de 2020 virtualmente devido as
restrições sanitárias. Os dados produzidos foram categorizados a partir da análise de conteúdo. Como
resultados, aponta-se que dentre as dimensões evidenciadas, pode-se identi�car efeitos negativos na
saúde mental, pela interrupção dos planos futuros; a pouca interação social; sentimentos como:
ansiedade e sentir-se sozinho; a alteração abrupta na rotina e a redução das práticas de cuidados
corporais, incluindo exercícios físicos. No contexto universitário a incerteza da continuidade e conclusão
do curso trouxeram angústias diárias. A perda do trabalho e renda trouxe sofrimento de diferentes
formas, desde o próprio desemprego até a perda do emprego pelos pais e/ou responsáveis �nanceiro
pelo universitário. O efeito positivo se deu na dimensão familiar indicando ressigni�cação dos laços
familiares e construções afetivas em redes sociais e ambientes de jogos. Conclui-se que o isolamento
social e a interrupção das atividades universitárias geraram sofrimento psíquico nos jovens
universitários em diferentes dimensões da vida.
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Esta apresentação desenvolve re�exões a respeito do processo de socialização pro�ssional de diretores
de escola novatos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. A partir do referencial teórico baseado em
Claude Dubar, entendemos a socialização pro�ssional como um processo de incorporação de uma
cultura pro�ssional e transformação identitária. Como parte da Carreira do Magistério Municipal, o cargo
de Diretor de Escola é reservado aos educadores que, já fazendo parte desta carreira, são aprovados em
concurso público de acesso. A partir daí, após tomarem posse nos respectivos cargos, lotados nas mais
de 1500 escolas municipais que oferecem educação básica na cidade, passam a lidar cotidianamente
com as demandas educacionais, relacionadas à gestão dos recursos materiais e à coordenação do
esforço humano coletivo nas instituições escolares. Nossa investigação, em nível de Doutorado, buscará
compreender como se dá a socialização pro�ssional dos Diretores que foram empossados entre 2017-
2021, na vigência do último concurso público de acesso para o cargo. Nesta apresentação, tecemos
re�exões teóricas a respeito do conceito de socialização pro�ssional e tomamos como objeto de análise
entrevista realizada com um Diretor de Escola empossado no cargo em 2017. Nossa análise aponta a
existência de um processo de socialização anterior à posse e outro posterior. Antes da posse, a vivência
escolar como aluno, a vivência pro�ssional como professor na rede municipal e a participação no rito do
Concurso Público manifestam dinâmicas de uma socialização antecipatória. Já a vivência concreta do
cargo, que se inicia após a posse e início de exercício na escola, constitui um processo de socialização
propriamente dito, em que o diretor vivencia cotidianamente a cultura que subjaz o cargo/função que
ocupa e constrói uma identidade pro�ssional. A pesquisa se justi�ca pela importância de compreender
processos de socialização de diretores de escola concursados, uma vez que estes são pouco estudados
na literatura da área. O interesse por esta questão se justi�ca por ser a gestão escolar um campo de
estudos e práticas pro�ssionais que delimitam e in�uenciam políticas públicas educativas. Na Rede
Municipal de Ensino de São Paulo, além disso, o último Concurso para diretor de escola, em 2015,
chegou a convocar para posse mais de 1200 candidatos aprovados, para assumirem instituições de
educação infantil, fundamental e/ou fundamental e média, correspondendo a uma renovação de cerca
de 60% das unidades escolares diretas destas etapas de ensino na Rede Municipal. Além disso, é
importante buscar compreender formas e estruturas que incidem na prática pro�ssional de gestores
escolares, em diálogo com políticas públicas estruturantes, visando reimaginar criativamente formas de
exercício pro�ssional que considerem a qualidade do trabalho e do exercício da pro�ssão por parte dos
sujeitos como parte dos critérios que condicionam um padrão de qualidade social da educação.
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INTRODUÇÃO: A rotulagem de alimentos tem como principal função orientar os consumidores sobre o
valor nutricional dos alimentos possibilitando escolhas alimentares mais saudáveis. Alguns indivíduos
têm di�culdade para compreender as informações. Em 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) publicou a RDC nº429 que dispõe sobre a rotulagem nutricional frontal de alimentos, para
melhorar a legibilidade e a clareza das informações. Essa estratégia pode ajudar no combate às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que são a principal causa de mortalidade no mundo. OBJETIVO:
Desenvolver e validar um questionário que avalie o conhecimento, os preditores de comportamento, a
percepção de risco e letramento nutricional das DCNT pelos consumidores brasileiros por meio da
rotulagem de alimentos. MÉTODOS: O desenvolvimento do questionário foi baseado na literatura
cientí�ca norteada pela Teoria do Comportamento Planejado. Foram realizadas rodas de conversa entre
os membros do Observatório de Rotulagem de Alimentos (ORA) para avaliar as primeiras impressões
sobre o conteúdo. Para a validação do questionário, fez-se uso do Coe�ciente de Validade de Conteúdo
(CVC), para cada item do instrumento. A validação passou por dois grupos, o primeiro foi um grupo de
cinco experts brasileiros na área de nutrição e rotulagem de alimentos e um membro da ANVISA. O
segundo foi a população alvo, 30 pessoas divididas nas cinco regiões brasileiras, respeitando o per�l da
população. Os dois grupos responderam às questões por meio de uma escala Likert (5 pontos), no qual o
primeiro grupo avaliou o nível de adequação dos indicadores: clareza de linguagem, pertinência prática e
relevância teórica, e o segundo clareza de linguagem e entendimento. Ambos eram motivados a sugerir
e comentar cada item avaliado. O ponto de corte escolhido para indicar níveis adequados dos
indicadores foi de CVC ? 75. RESULTADOS: A partir da roda de conversa e da literatura cientí�ca foi
elaborado um questionário com 73 itens. Após a avaliação do grupo de experts, os indicadores de
pertinência prática e relevância teórica, alcançaram CVC ? 75, no entanto, 20 itens apresentaram CVC <
75 com relação a clareza de linguagem. Esses itens foram reformulados e reencaminhados para
avaliação dos experts. As questões que avaliavam a percepção de risco e o conhecimento dos
consumidores sobre gordura saturada, sódio e açúcar adicionado foram as que obtiveram menor CVC.
As modi�cações foram feitas baseadas nas sugestões. Na segunda rodada todos os itens apresentaram
CVC ? 75. Na avaliação com o público alvo, apenas um item �cou com o CVC < 75, tanto na clareza da
linguagem (CVC= 68,8) quanto no entendimento (CVC= 65), optou-se por excluir esse item do
instrumento. CONCLUSÃO: Foi desenvolvido e validado um questionário com 72 itens fechados,
inovador, com grande potencial de aplicação, que avalia o conhecimento, os preditores de
comportamento, percepção de risco e letramento nutricional das DCNT pelos consumidores brasileiros
por meio da rotulagem de alimentos. Os próximos passos serão a aplicação desse questionário com o
público-alvo e o tratamento desses dados, que ajudarão a avaliar o impacto da implementação da
rotulagem nutricional frontal no Brasil.
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A TEORIA FEMINISTA DE NANCY FRASER E O DIAGNÓSTICO DE CRISE DO
CAPITALISMO
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ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

A TEORIA FEMINISTA DE NANCY FRASER E O DIAGNÓSTICO DE CRISE DO CAPITALISMO Introdução: Esta
pesquisa de mestrado parte da obra da teórica crítica Nancy Fraser. Como uma autora que reivindica a
teoria crítica, a constante atualização e desenvolvimento de novas ferramentas para a elaboração de
diagnósticos do tempo presente são características de sua obra. Neste processo, algumas mudanças são
identi�cadas. A presente pesquisa parte da hipótese de que há mudanças signi�cativas nos textos
recentes da autora no que diz respeito à teoria feminista proposta por ela. Entende-se que essas
mudanças decorrem do diagnóstico de tempo de crise do capitalismo. A crise �nanceira de 2008, as
manifestações que abalaram governos no Oriente Médio em 2011 e os resultados eleitorais de países
como os Estados Unidos, Itália, Hungria, Polônia e Brasil, indicando intenso crescimento do apoio às
políticas de extrema direita, são alguns dos eventos que fazem com que Fraser volte sua atenção para
pensar as implicações e reações sociais advindas deste cenário insurgente. Em sua obra anterior ao
diagnóstico de crise do capitalismo, Fraser identi�ca no cenário político uma mudança signi�cativa no
foco das reivindicações e dos debates travados pelos movimentos sociais e na própria produção
acadêmica. Se, antes, eram pautadas principalmente questões relativas ao trabalho, à exploração e à
desigualdade material, a partir da década de 1960, novas pautas começam a ganhar muita força, pautas
essas relacionadas não à dimensão socioeconômica, mas sim aos padrões de reconhecimento e às
formas de subordinação cultural ao qual estão postos diversos setores da sociedade, tais como
mulheres, pessoas racializadas, as comunidades LGBTQIA , dentre outros (FRASER, 1997). O que está em
questão neste momento é a ascensão do movimento feminista, do movimento negro e de outras
organizações sociais que causaram um impacto signi�cativo neste período. O movimento feminista
passa, dessa forma, a ser relacionado especialmente a uma de suas dimensões, a saber, a dimensão do
reconhecimento. Por compreender que só o reconhecimento não daria conta das injustiças de gênero,
uma vez que estas tangem questões redistributivas, Fraser propõe uma teoria crítica feminista que
busque tanto na redistribuição quanto no reconhecimento seu embasamento para possíveis mudanças
sociais. Mesmo que o diagnóstico da redistribuição e do reconhecimento seja de�nido pela autora
dentro do contexto capitalista, o capitalismo, tal como Fraser o descreve em sua obra recente, recebe
um contorno demasiadamente diferente. Em obras como ?Capitalism: a conversation in critical theory?
(2018) ou ?The Old Is Dying and The New Cannot Be Born? (2019), o capitalismo é de�nido como uma
ordem social institucionalizada que tem se dividido, ao longo da história, em esferas como a econômica,
social, ecológica/da natureza, da reprodução e a esfera política. Há, entre as esferas, uma relação de
dependência não aparente que acaba por encobrir o fato de que o valor no capitalismo também está
atrelado a esses domínios considerados não capitalistas, como no caso da esfera da reprodução, que
sustentaria a esfera econômica. Assim, trata-se de um diagnóstico de tempo abrangente, no qual,
diferentemente do diagnóstico anterior, o capitalismo é o conceito-chave para a compreensão de todas
as dimensões da vida social, sendo a dimensão de gênero uma delas. Nesse contexto, as pautas
feministas não são abordadas da mesma maneira. Se, antes, os conceitos de redistribuição e
reconhecimento eram mobilizados justamente para a elaboração de uma teoria feminista, agora o
feminismo é parte de um diagnóstico mais amplo, fazendo-se importante compreender como se
localizam as pautas feministas e de que maneira tal diagnóstico implica em uma reelaboração da teoria
feminista de Nancy Fraser. Objetivos: Tendo em vista essa mudança signi�cativa no foco da autora relata
acima, esta pesquisa objetiva compreender quais são as implicações teóricas para a teoria feminista
decorrentes dos novos argumentos e ferramentas conceituais desenvolvidas por Fraser no
desenvolvimento do que se considera ser um novo diagnóstico de tempo. Materiais: Trata-se de uma
pesquisa de cunho teórico na qual utilizados os livros da própria autora, textos de autores com os quais
Fraser dialoga e produções de comentadores que sejam relevantes para o recorte da pesquisa. Métodos:
A partir de revisão bibliográ�ca, textos nos quais os debates travados por Fraser em torno do feminismo,
anteriores e posteriores ao diagnóstico de crise do capitalismo, foram selecionados. Tais textos são
analisados e interpretados, com vista a melhor compreender quais são as mudanças decorrentes do que
se considera ser uma virada teórica da autora a partir de uma perspectiva comparada, tendo a sua obra



anterior como referência. Resultados: Os resultados e conclusões desta pesquisa estão, no presente
momento, em processo de elaboração.
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Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-

RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Para essa comunicação dialogaremos sobre a trajetória e o eixo epistemológico que orientou a Revista
Hydra, publicação dos Discentes da Pós-Graduação em História da EFLCH/UNIFESP, regulamentada pela
CAPES desde 2016 e com periodicidade semestral. A Revista Hydra vem possibilitando aos
pesquisadores do programa, assim como de outras IES, a integração ao universo cientí�co da área da
História, contribuindo com a divulgação dos resultados obtidos em pesquisas inovadoras e, deste modo,
colaborando com a oxigenação da área das Ciências Humanas. Nosso objetivo nesta comunicação será
apresentar o estudo feito pelo Conselho Editorial, o qual analisou de forma crítica o conteúdo das 10
edições e dos 133 artigos publicados entre os anos de 2016-2021. No sentido de identi�car como os
estudos pós-coloniais, decoloniais, antirracistas e antiorientalistas passaram a ter destaque tardio na
historiogra�a brasileira do século XXI e como isso foi reverberado na Revista Hydra. Ponto chave para a
re�exão do objeto aqui proposto, qual seja o conteúdo publicado no periódico ao longo das 10 edições,
foi a ampla abertura epistemológica marcada pela promulgação da Lei 10.639/03, atualizada pela
11.645/08, as quais orientam o ensino de História e Culturas africanas, afrobrasileiras e indígenas em
todos os níveis da Educação no país
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A TRANSIÇÃO DO FEUDALISMO PARA O CAPITALISMO: OS DEBATES CLÁSSICOS DA
HISTORIOGRAFIA E NOVOS CAMINHOS.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
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JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

O objetivo deste estudo é resgatar os principais textos dos debates historiográ�cos a respeito da
transição do feudalismo para o capitalismo e analisá-los sob a luz de novas perspectivas teóricas e
metodológicas. Os séculos XIV e XV servirão como o ponto inicial do processo histórico de longa duração
de formação do capitalismo, um fenômeno que se prolonga plurissecularmente. A pesquisa investirá no
estudo de diferentes autores e autoras, compreendendo como conceitos históricos foram mobilizados e
moldados a partir de suas respectivas teses sobre esta transição. Para isso, esta pesquisa inicia
resgatando o debate entre Maurice Dobb e Paul Sweezy, assim como o chamado Debate Brenner. Tendo
estes debates como fonte primária da presente pesquisa, buscaremos historicizar as concepções desses
autores. Analisaremos as de�nições dos autores de conceitos como feudalismo, cidades, comércio e os
fatores que contribuíram para o surgimento do próprio capitalismo. Em seguida, por tratar-se de uma
historiogra�a que se situa no campo do marxismo, investigaremos as ideias e argumentações destes
autores em comparação com os escritos originais de Marx e Engels. A �nalidade da presente pesquisa é
a análise do debate historiográ�co que trata dos elementos existentes no feudalismo que possibilitaram
a transição para o capitalismo, e como este processo se deu.
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A UTILIZAÇÃO DE CULTURAS 3D PARA ESTUDOS NA LEISHMANIOSE CUTÂNEA
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Cutânea (LC) é um grave problema de saúde pública, afetando cerca de
1,5 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. Essa doença caracteriza-se pelo surgimento de
lesões cutânea, onde observa-se lesões com bordas delimitadas e elevados, fundo avermelhado e um
intenso in�ltrado in�amatório com a presença de linfócitos, fagócitos e plasmócitos. Na LC tem se
demonstrado a associação entre a resposta imunológica desenvolvida na pele pelo paciente e o curso da
infecção. Alguns pacientes que se recuperam de leishmaniose podem apresentar uma imunidade
duradoura e proteção contra reinfecções. Apesar de existirem estudos que ajudaram a esclarecer os
mecanismos imunológicos de desenvolvimento da LC e parte da sua patologia, ainda não se conhece
qual o tipo de imunidade necessária para controlar a doença. Estudos com biópsia da lesão são
importantes para que se tenha entendimento da resposta imune in situ na pele. Contudo, uma série de
fatores limitam esse tipo de estudo, uma vez que é um procedimento invasivo para o paciente já
debilitado, requer um dermatologista especializado para realizar e a lesão deve estar sem quadro de
infecção secundária. No intuído de resolver este problema, pode-se lançar mão de modelos equivalentes
dermo-epidérmicos para estudo da pele. Os modelos de pele 3D assemelham-se melhor à arquitetura
natural e às funções da pele e devem ser considerados como padrão-ouro ao realizar estudos in vitro
sobre a pele humana. Entretanto, até o momento não se tem registro de utilização de equivalentes de
pele 3D na pesquisa em LC. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo apresentar o panorama
atual da utilização de cultura 3D para estudos na leishmaniose cutânea. METODOLOGIA: Para isso, foi
feita uma busca na base de dados pubmed utilizando os descritores ?3D culture? e ?cutaneous
leishmaniasis?. RESULTADO: Na busca, foi encontrado apenas um artigo que tratava da temática. O
estudo realizado por Petropolis e colaboradores (2014), desenvolveu uma cultura em 3D com colágeno I
para estudos com a Leishmania amazonensis. CONCLUSÃO: Dessa forma, nota-se que mesmo com
diversos avanços na área da engenharia biomédica e em culturas 3D, ainda são escassos a aplicação
dessa técnica em estudos na LC. A utilização de cultura em 3D pode favorecer o entendimento na
realação parasito-hospedeiro e, possivelmente, contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas
pro�láticas.
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A UTILIZAÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: UMA
PROPOSTA DE ANÁLISE ENVOLVENDO A HISTÓRIA E NATUREZA DAS CIÊNCIAS
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As histórias em quadrinhos (HQs) são popularizadas e valorizadas (LEITE, 2020), além de sua
característica lúdica e visual. Com esse pensamento em vista trazê-las para abordagem inicial de ciências
em sala de aula parece ser uma opção interessante e digna de ser levada em consideração na busca pela
alfabetização cientí�ca e inserção do aluno na cultura cientí�ca. O elemento histórico-cultural como
parte importante deste objetivo didático é de extrema relevância para seu sucesso, porém muitas vezes
negligenciado. O resumo descrito a seguir busca entender e realizar uma re�exão acerca dos perigos
decorridos do ensino de uma pseudo-história das ciências na educação básica, bem como apresentar a
análise documental de uma HQ, tendo como recurso teórico falas de pensadores como Whitaker e sua
concepção de pseudo-história, na qual a�rma que esta seria a seleção de fatos para o ensino de ciências,
resultando em algo menos que história das ciências (BALDINATO; PORTO, 2017). É válido salientar que a
análise realizada tem base em somente uma HQ isolada, para obter resultados mais concretos seria
imprescindível outras investigações.
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PERMANENTE EM SAÚDE

A UTILIZAÇÃO DOS SERIOUS GAMES COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E
IMPLEMENTAÇÃO DO CHECK LIST NA CIRURGIA SEGURA. ROSEMEYRE DONATO DE BRITO (doutoranda-
rosemeyre.enf@gmail.com) REBECA COTTING SHUMISKI (graduanda e bolsista PIBIC-
rebeca.cotting@unifesp.br) RITA SIMONE LOPES MOREIRA (orientadora e pesquisadora principal-
rita.simone@unifesp.br) Introdução: Em 2008, o Ministério da Saúde do Brasil aderiu à campanha
Cirurgias Seguras Salvam Vidas, cujo principal objetivo era a adoção, pelos hospitais, de uma lista de
veri�cação padronizada, preparada por especialistas, para ajudar as equipes cirúrgicas na redução de
erros e danos ao paciente. Uma pesquisa analisou o grau de conhecimento do Protocolo de Cirurgia
Segura da OMS pelos ortopedistas brasileiros, de 502 questionários respondidos 65,3% relataram
desconhecer total ou parcialmente o Protocolo de Cirurgia Segura da OMS. Desses ortopedistas, 72,1%
nunca foram treinados para o uso do protocolo. Os jogos voltados ao treinamento tendem a apresentar
maior realismo e empregar dispositivos especiais na interação com o jogador. O aspecto lúdico e
educacional dos serious games torna este tipo de jogo uma importante ferramenta para o ensino,
treinamento e simulação de práticas médicas. Os serious games tem o foco em um resultado de
aprendizado especí�co e intencional para alcançar mudanças de performance e comportamento,
mensuráveis e continuadas. Para que um serious game seja adequado à educação médica, é importante
que ele reproduza com realismo as situações vivenciadas no cotidiano, ou seja, no mundo real. Objetivo:
Este trabalho tem como objetivo validar o conteúdo de uma tecnologia-Protótipo de avaliação de
desempenho e implementação do check list da cirurgia segura. Método: Trata-se de um estudo
metodológico com validação de conteúdo do um serious game utilizado para avaliar o desempenho e
implementação do check list da cirurgia segura. Um jogo ambientado em uma sala cirúrgica onde o
jogador é um pro�ssional da equipe responsável pela condução do check list da cirurgia segura. A
validação do conteúdo das telas iniciais, etapas assim como as regras do jogo será realizada por
especialistas multipro�ssionais em tecnologia e assistencia cirúrgica. A avaliação ocorrerá em 5 etapas 1)
Convite aos Juízes Especialistas através do envio de 01 link-convite via email (google forms®),
selecionados de acordo com critérios pré-estabelecidos de inclusão de Fehring sendo 07 especialistas da
Temática: 03 Especialistas de TI, 04 Especialistas da Assistência cirurgica; 2) 1º rodada com especialistas
para Avaliação dos aspectos técnicos e avaliação da usabilidade do game para Validação de conteúdo da
tecnologia protótipo; 3) Implementação do Jogo em relação as características técnicas baseadas na ISO /
IEC 25010 2011-2019 e Qualidade do Produto/software de acordo com resultados da 1º Avaliação dos
juízes; 4) 2º rodada com especialistas para Avaliação dos aspectos técnicos e de usabilidade de acordo
com resultado da 1º rodadaapó implementação; 5) Quanti�cação do grau através da análise de
concordância entre as respostas com a utilização daTécnica Delphi e do Coe�ciente de Kappa Fleiss (k)
para todos campos avaliados para Validação da tecnologia protótipo. Resultados Esperados: Aumento do
conhecimento/habilidade desempenhados pelos pro�ssionais em relação ao protocolo de segurança do
paciente na cirurgia segura através da pontuação do game e prática. Implantação do indicador de
Desempenho e competência disponibilizados pelo serious game para contribuirão nas decisões quanto a
avaliação de desempenho e competência do pro�ssional envolvido no processo cirúrgico. Treinamento e
Capacitação dos pro�ssionais envolvidos na Segurança do Paciente no uso do check list da cirurgia
segura de forma lúdica com educação em serviço através do serious game. Palavras-chave: Validação de
Tecnologia em saúde. Educação em saúde e Gami�cação.
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ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

A VARIABILIDADE DO TSH E SUAS REPERCUSSÕES NO CRESCIMENTO. João Zórnio de Oliveira, Stephanie
dos Santos Bueno, Angela Maria Spinola e Castro, Adriana Aparecida Siviero Miachon (Departamento de
Pediatria, Escola Paulista de Medicina, UNIFESP) O hipotireoidismo é um quadro recorrente na pediatria
e o diagnóstico precoce se faz necessário, devido à importante repercussão no desenvolvimento. A
variabilidade nos valores de TSH gera controvérsias quanto ao tratamento do hipotireoidismo subclínico.
O estudo avalia, de maneira retrospectiva, descritiva e longitudinal, a evolução das dosagens de TSH em
pacientes com hipotireoidismo primário e hipotireoidismo subclínico, atendidos no Ambulatório de
Endocrinologia Pediátrica, e sua correlação com baixa estatura e/ou dé�cit de crescimento. O objetivo é
inferir o valor de corte de TSH que, associado a outros fatores, representa um maior risco para
desenvolver hipotireoidismo franco e/ou repercutir na velocidade de crescimento das crianças. Após
conferência preliminar, nota-se valores de TSH entre 5 e 10 ?UI/mL e indicação de tratamento
medicamentoso nos casos sintomáticos e principalmente naqueles com repercussões no crescimento.
Por �m, ao término do estudo, espera-se identi�car um valor de TSH que indique a necessidade de
tratamento no hipotireoidismo subclínico, de modo a prevenir uma evolução para o hipotireoidismo
franco e possíveis alterações de crescimento.
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Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: No período gestacional, a mulher é acometida de inúmeras emoções e pensamentos que
são únicos e seus, cada mulher percorre a trajetória gestacional à sua maneira. A omissão não pode ser
admitida e a responsabilidade deve ser integral ao se prestar assistência ao parto. O termo Violência
Obstétrica foi criado pelo Dr. Rogelio Pérez D'Gregorio, presidente da Sociedade de Obstetrícia e
Ginecologia, da Venezuela e nomeou as lutas do movimento feminista que buscava a eliminação e a
punição dos procedimentos tidos como violentos que são realizados durante o atendimento e
assistência ao parto. Entende-se que a violência obstétrica abrange três momentos distintos do
atendimento no serviço de saúde, quais sejam pré-natal, parto e pós-parto. O conceito de violência
obstétrica, justi�ca-se com todos os atos praticados no corpo da mulher e do bebê sem o consentimento
da mulher, além de procedimentos já superados pela medicina, porém ainda muito utilizados. Objetivo:
Expor algumas percepções de mulheres no ciclo gravídico-puerperal sobre violência obstétrica, sob a
ótica de uma pro�ssional médica dedicada ao cuidado integral à saúde da mulher, procurando
identi�car lacunas sobre o tema e apresentar meios de informar as mulheres sobre este tipo de
violência. Fornecer conteúdo prático pro�ssional a �m de que se torne clara a necessidade da busca por
um equilíbrio, não podendo o tema ser banalizado pela judicialização desenfreada e, muito menos, ser
causa de silenciamento feminino. Método: Através de pesquisa qualitativa que usa a abordagem
metodológica de Narrativa de Si, a partir da descrição de cenas vividas ao longo da trajetória na
assistência à saúde da mulher, será buscado apresentar percepções e apontar possibilidades de
assistência ampla e informativa, procurando garantir às mulheres escolhas conscientes. Resultados
parciais: O diário da experiência construído pela pesquisadora, pro�ssional da área médica possibilitou
montar até este momento uma narrativa, con�rmando que o cuidado com a gestante deve ultrapassar a
assistência técnica em si, abrangendo a humanização e toda a estrutura necessária para um parto
seguro, como a assistência técnica de qualidade. Considerações parciais: O período gestacional pode ser
e normalmente é uma fase de desa�os sim, mas que devem resultar em boas lembranças e que
encorajam a mulher nas suas tomadas de decisão. O amparo ao casal deve abarcar o cuidado, o afeto, a
técnica e a qualidade em assistência.
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A VISÃO DOS JOVENS SOBRE GENÉTICA: ESTUDO DAS PERCEPÇÕES POR ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

RAQUEL MARQUES DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Desde os tempos de Mendel a genética é uma área da ciências que vem crescendo mundialmente com a
ajuda da tecnologia. Com seus avanços hoje podemos observar a sua participação em diversos campos
de atividades, como por exemplo, na indústria farmacêutica com a produção de remédios cada vez mais
e�cientes, na produção e manipulação de alimentos, tornando-os mais resistentes a pragas, e na área da
medicina com o mapeamento de doenças e melhoria de seus respectivos tratamentos. Por essas razões,
o estudo da genética se revela cada vez mais necessário para compreensão da temática em situações
cotidianas. Em contrapartida, atualmente, com o excesso de informações, pouco se pensa sobre como a
ciência é constituída e como essa aparece no nosso dia a dia. Sabendo que a escola tem um papel
importantíssimo na construção do conhecimento do cidadão, e que o tema acima proposto também é
de extrema relevância para a formação do estudante, uma vez que pode ampliar a conscientização, a
capacidade de tomada de decisões, e o entendimento das diferenças singulares de cada ser, resolvemos
investigar como os alunos dos anos �nais percebem os assuntos envolvendo a genética e como
relacionam esse aprendizado à sua realidade. Iremos assim, tentar relacionar as informações que
chegam até esses alunos e como eles enxergam essa ciência nesse contexto. Queremos explorar as
percepções estudantis sobre a genética e como entendem o desenvolvimento nesse campo do
conhecimento. Pensamos assim em uma coleta de dados através de formulários com questões fechadas
e entrevistas com os estudantes, para entender os seus valores e como percebem essa temática
diariamente. Investigaremos também possíveis in�uências de seus professores de ciências, ou de algum
outro canal que divulgue conhecimentos cientí�cos nas suas percepções de mundo. Faremos uma
análise quantitativa através dos dados estatísticos dos formulários, e qualitativa a partir das entrevistas
com os alunos. Esperamos encontrar pontos comuns entre os estudantes que não possuem um
referencial con�ável de divulgação do conhecimento cientí�co. Acreditamos que os professores de
ciências são os principais meios de intermediação do campo de produção cientí�ca e da construção de
um conhecimento cientí�co para os alunos de escola pública na atual conjuntura.
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A VIVÊNCIA EM LABORATÓRIO VIRTUAL MEDIADA POR SMARTPHONE PROMOVE O APRENDIZADO DE
CONCEITOS E COMPETÊNCIAS DE EXPERIMENTAÇÃO EM CULTURA CELULAR Giovanna Tonzar-Santos -
Discente - e-mail: tonzar.giovanna@unifesp.br Camilo Lellis-Santos - Orientador - e-mail:
lellis.camilo@unifesp.br Departamento de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas
e Farmacêuticas, Campus Diadema. Introdução: Com a migração do ensino da modalidade presencial
para a remota durante a pandemia da COVID-19, houve a necessidade de transpor para esse ambiente a
vivência laboratorial e seus aprendizados. Desse modo, os laboratórios móveis acessados por
smartphones em ambiente virtual se mostraram como potenciais recursos didáticos, mas a e�cácia
dessas tecnologias educacionais ainda permanece questionável no meio acadêmico. Objetivos: Este
estudo buscou compreender as potencialidades de um laboratório de aprendizagem móvel (Dish Life) na
promoção de aprendizagem de conceitos e competências laboratoriais sobre diferenciação de células-
tronco. Também foi avaliada a percepção dos usuários sobre o potencial didático do jogo como recurso
educacional tecnológico. Materiais e Método: Estudantes de licenciatura em Ciências (N = 106) foram
convidados a jogar o jogo gratuito Dish Life como componente curricular das aulas de Fundamentos da
Biologia Celular e Molecular durante as atividades domiciliares especiais. O jogo para smartphone
envolve o usuário em uma simulação de execução de projeto de pesquisa sobre diferenciação de
células-tronco. Para identi�car as potencialidades do jogo, estudantes responderam a questionários pré
e pós intervenção com intervalo de três semanas. O questionário estava estruturado em questões em
escala Likert e avaliava o domínio de conceitos, competências na experimentação em cultura celular,
desenvolvimento de carreira em laboratório de pesquisa e avaliação sobre uso Resultados: Jogar o Dish
Life aumentou signi�cativamente o desempenho geral dos estudantes (p = 0,025). O desempenho dos
estudantes aumentou signi�cativamente em ambos questionamentos sobre cultura celular (p = 0,039) e
carreira cientí�ca em laboratório (p = 0,015). A pontuação dos estudantes em questão sobre o conceito
de relação entre células-tronco e diferenciação celular foi signi�cativamente maior após terem jogado o
Dish Life (p = 0,01). Aproximadamente 75% dos estudantes consideraram que aprenderam como
funciona a dinâmica de um laboratório de pesquisa após jogar o jogo. Enquanto professores de ciências
em formação inicial, os estudantes consideram o jogo como um bom recurso didático (88,8%) e usariam
em suas práticas pedagógicas (80,4%). E 67,3% dos estudantes consideraram que o jogo complementou
o aprendizado sobre cultura e diferenciação celular gerado em aulas teóricas. Conclusão: Ainda que a
vivência prática em laboratório virtual não seja capaz de proporcionar habilidades motoras de
manipulação de equipamentos laboratoriais, o jogo Dish Life promoveu a aprendizagem de conceitos e
competências relacionados à experimentação cientí�ca. A vivência no ambiente virtual permitiu
complementar o aprendizado das aulas teóricas e ampliou o repertório de conhecimento pedagógico
tecnológico dos futuros professores de ciências. Palavras-chave: Experimentação, Smartphone, Aulas
Práticas, Laboratório de Aprendizagem Móvel, Formação de Professores
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Em 1971, Linda Nochlin publica na revista estadunidense ARTNews o artigo ?Why have There Been no
Great Women Artists?? (?Por que não existiram grandes mulheres artistas??) propondo uma re�exão
que, até então, não havia sido pensada (ou ao menos avaliada) tão abertamente: quem são as mulheres
artistas e por que não são estudadas? Este trabalho terá como referência cronológica o Renascimento,
período em que tantos nomes são recordados e estudados, entretanto, quase nunca são nomes de
artistas mulheres. Esta pesquisa centra-se numa artista italiana que viveu entre os séculos XVI e XVII e,
mesmo não usufruindo dos devidos créditos como pintora, transitou entre os mais altos núcleos da
Espanha e da Itália, gozando em vida de fama e reconhecimento. Esta artista, nascida em Cremona, é
Sofonisba Anguissola O objetivo deste trabalho é o estudo de três obras da artista produzidas enquanto
esta encontrava-se na corte espanhola (1569-1573) na qualidade de dama de companhia e professora de
pintura da então rainha, Isabel de Valois, esposa de Felipe II. As obras - os retratos de Isabel de Valois, de
Felipe II, e Ana de Áustria - podem ser vistas hoje no Museu Nacional do Prado, em Madrid. Estes
retratos evidenciam o papel da pintora italiana no cenário do retrato da corte espanhola. Por isso, o
retrato, sua origem e função também terão lugar nesta pesquisa. A função do retrato cortesão em
Cremona e região, local onde Sofonisba se forma artisticamente, e como essa formação e as in�uências
por ela recebidas podem ver-se re�etidas nos retratos que produz, também servirão de orientação para
desenvolver este trabalho. Além do estudo e análise de textos, cartas e obras da pintora, artigos como o
de Linda Nochlin e María Kusche e as obras de Jacob Burckhardt e Martin Warnke servirão de base para
esta pesquisa que visa contribuir no debate acadêmico a respeito da necessidade de dar
reconhecimento às artistas mulheres que transitaram séculos de ausência em manuais, livros e
catálogos, além de fomentar a discussão do papel das artistas mulheres enquanto produtoras da arte ?
não apenas como modelos ou mecenas.
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AÇÃO DA ANGIOTENSINA II SOBRE PRODUÇÃO DE EROS EM LINHAGEM CELULAR
SECRETORA DE INSULINA (INS1-E)
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AÇÃO DA ANGIOTENSINA II SOBRE PRODUÇÃO DE EROS EM LINHAGEM CELULAR SECRETORA DE
INSULINA (INS1-E). ANA JÚLIA DA SILVA DIAS; Graduanda; anaju5258@gmail.com; APARECIDA EMIKO
HIRATA; Orientadora; emiko.hirata@gmail.com ? Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP.
Introdução: A angiotensina II (Ang II) é o componente ativo do sistema renina angiotensina (SRA) com
importante atuação na regulação da pressão arterial, equilíbrio eletrolítico, crescimento celular e
remodelação vascular. A presença dos componentes biologicamente ativos do sistema renina
angiotensina em diversos tecidos já foi bem demonstrada e mais recentemente nas ilhotas pancreáticas.
O receptor da Ang II (AT1) é expresso tanto nas células beta pancreáticas, como nas células ductais e a
Ang II parece ter papel importante na regulação da secreção da insulina. Sabe-se que a Ang II é um
potente ativador da enzima NAD(P)H oxidase em diversos tecidos, sendo está enzima responsável pela
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). É bem descrita a coexistência da hipertensão em
estados de resistência insulínica, tais como a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), estando,
assim, diversas alterações cardiovasculares associadas a um aumento na produção de EROs.
Considerando o grande número de evidências, é provável que a presença do SRA no pâncreas tenha
alguma função importante em patologias tais como hipertensão, resistência à insulina e o
desenvolvimento da obesidade e DM2. A obesidade e o diabetes são considerados estados pró-
in�amatórios cujos mecanismos de sinalização estão envolvidos no desenvolvimento do estado de
resistência insulínica. Fatores pró-in�amatórios induzem a produção de EROs via ativação da NAD(P)H
oxidase, e esta é capaz de ativar a transcrição de diferentes genes pró-in�amatórios que podem levar a
morte celular. Estudos prévios demonstraram que durante o processo secretório de insulina, a glicose
estimula a produção de EROs, mais especi�camente do ânion superóxido e que, pelo menos em parte,
essa produção é mediada pela enzima NAD(P)H oxidase. Objetivo: Avaliar a ação da Ang II sobre
produção de EROs em linhagem celular secretora de insulina (INS1-E). Metodologia: Células secretoras
de insulina, INS1-E, foram mantidas a 37ºC, em estufa umidi�cada com atmosfera de 5% de CO2, e o
meio de cultura foi trocado duas vezes na semana. Após atingirem 80% de con�uência, as células foram
plaqueadas e mantidas por 48h para adesão. Após esse período, as células foram incubadas por 1h, com
diferentes concentrações de Ang ll (10^-6M; 10^-8M; 10^-10M; 10^-12 M), para avaliar a produção de
superóxido utilizando DHE (5uM), por citometria de �uxo (FacsfCalibur-BD- (Becton-Dickinson, Mountain
View, CA, USA). Resultados: Os resultados preliminares demonstraram que diferentes concentrações de
Ang ll, aumentaram a produção de superóxido, de maneira dose dependente. Com as concentrações
10^-10M e 10^-12M a produção de superóxido foi semelhante. Entretanto na presença de altas
concentrações de AngII (10^-8 M e 10^-6M), houve um aumento de aproximadamente 35% na produção
de superóxido. Demais experimentos estão sendo conduzidos para con�rmar esse resultado e
possivelmente será utilizada a concentração de 10^-10 M para as próximas análises.
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Objetivos e signi�cados: O presente trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa de doutorado ?
Cartogra�as da interface terapia ocupacional, arte e cultura em tempos de pandemia no Brasil? que
adentra paisagens deste território de interface por meio do acompanhamento de movimentos
singulares de terapeutas ocupacionais que desenvolvem ações neste campo na atualidade. Através de
entrevistas-conversações a pesquisa cartografa ações e escuta o sentido e mobilização das proposições
estéticas e das ações culturais promovidas por estas TOs, bem como os efeitos, em suas perspectivas, na
vida das pessoas e grupos que acompanham. Terapeutas ocupacionais que atuam nesta interface vêm
promovendo cuidados, direitos e pesquisas no Brasil há décadas e há necessidade de atualização e
consolidação das discussões conceituais e procedimentais desse campo híbrido de intersecção que
envolve dimensões éticas, estéticas e políticas. Neste trabalho apresentamos o mapeamento das ações
realizadas durante a pandemia de COVID-19 no Brasil, a ênfase nestas ações visa mostrar e analisar
experiências que buscam funcionar como resposta ou problematização da complexa situação
econômica, social, ética e política que se agrava no Brasil, especialmente para as pessoas em situações
mais vulneráveis. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que entrevistou doze terapeutas
ocupacionais de diferentes estados do Brasil. Trabalhamos com o método da cartogra�a, compreendida
como método de pesquisa-intervenção que implica a coemergência entre conhecer, agir e criar.
Resultados: Os resultados evidenciaram inovações, desa�os e potencialidades que envolvem dispositivos
artísticos e culturais em diferentes territórios e equipamentos, especialmente no enfrentamento dos
efeitos da COVID-19 no cotidiano dos sujeitos e grupos acompanhados. Conclusão: No Brasil,
intensi�cam-se as crises de saúde, política, social e ética. Terapeutas ocupacionais que atuam na
interface com as artes e a cultura têm buscado responder a isso criando novas estratégias de escuta e
resposta a tais problemáticas, reinventando suas ações e contribuindo signi�cativamente para a
produção de tecnologias e de conhecimento no campo especí�co e interdisciplinar.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
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SAÚDE E NATUREZA

Introdução: O projeto de extensão tem a �nalidade de estimular a prática de terapia de horticultura, a
sustentabilidade com a realização de compostagem e produção de alimentos de manejo orgânico e com
sementes crioulas, além de promover a alimentação saudável e saúde dentro e fora da universidade. Em
2021, a Horta cresce como espaço de convivência e expande suas ações com conteúdos didáticos nas
redes sociais, facilitando a comunicação com o público. Dessa forma, aumenta o número de
extensionistas envolvidos para a melhora do espaço físico da Horta e para atender demandas da
comunidade externa com o desenvolvimento de atividades educativas. Objetivo: Descrever as ações
realizadas pelos extensionistas do projeto "Horta, compostagem e jardinagem: cuidando da saúde,
mente e planeta" no ano letivo de 2021. Metodologia: Relato descritivo das atividades de caráter virtual
ou presencial desenvolvidas por graduandos de Medicina e Enfermagem no último ano. Resultados: Em
2021, durante a pandemia de COVID-19, o braço da pesquisa do projeto realizou levantamento de
insegurança alimentar entre os moradores da comunidade Heliópolis, identi�cando que 90% se
encontravam nessa situação. Criou-se assim, o braço social, com doações de 40331,83 kg de alimentos,
240 cestas básicas, 1.272 máscaras de pano e R$ 1.060 de doações em dinheiro, bene�ciando 8234
famílias de diversas comunidades e ofertou-se 12596 refeições a pessoas em situação de rua. Com a
persistência da pandemia, iniciou-se uma horta comunitária no condomínio de moradores de Heliópolis
e o�cina e degustação de receitas com plantas convencionais e não convencionais (PANCs). A relevância
da implantação da horta no condomínio é enorme, tanto que conquistou o 1? lugar no prêmio Josué de
Castro 2021. Também, o projeto manteve o contato com o público pelas redes sociais compartilhando
receitas, conteúdos informativos como compostagem em potes, terapia de horticultura e PANCS,
totalizando cerca de 40 novas postagens e mais de 1000 seguidores no Instagram®. Além disso, os
extensionistas ministraram palestras online para alunos, pais e professores do ensino fundamental I do
Centro Educacional Uni�cado Meninos. Com o retorno gradativo ao presencial e seguindo os protocolos
de segurança contra COVID-19 foi desenvolvida uma atividade sobre escolhas alimentares saudáveis
com os alunos dessa instituição. Na Horta, acontecem visitas de alunos da Medicina para vivenciar os
itens do ?Guia Alimentar para a população brasileira? do Ministério da Saúde e elaborar a
curricularização com atividades de educação alimentar e nutricional para escolares da comunidade de
Heliópolis. Conclusão: O projeto cumpre os três requisitos: ensino, pesquisa e extensão. Durante a
pandemia, se solidarizou com as pessoas em situação de vulnerabilidade social e ampliou mais uma



ação, o braço social com a doação de alimentos, materiais de higiene e de proteção. Diante disso, o
projeto de extensão conseguiu inovar e expandir suas ações tanto virtuais quanto presenciais, além de
incentivar a alimentação saudável e o cuidado com a saúde e o meio ambiente.
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DISCENTE - nathalia.caetano@unifesp.br MARCELO MARIANO DA SILVA - TAE -
marcelo.mariano@unifesp.br RAQUEL SANTOS MARQUES DE CARVALHO - DOCENTE -
marques.carvalho@unifesp.br MARCELO BAPTISTA DE FREITAS - DOCENTE - mfreitas@unifesp.br
Palavras-chave: mulheres, meninas, ciência, pesquisa, atividades extensionistas. O Dia Internacional das
Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado anualmente no dia 11 de fevereiro, foi instaurado em 2015
pela Assembleia das Nações Unidas sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres. A data tem como
principal objetivo dar visibilidade às contribuições femininas na área de pesquisa cientí�ca, promovendo
a igualdade de gênero e o empoderamento feminino no meio acadêmico. Nesse sentido, o grupo PET
Tecnologias em Saúde organizou uma série de atividades de extensão sobre esta temática. OBJETIVO:
Estas atividades tiveram como objetivo motivar uma melhor compreensão e re�exão sobre a
representatividade feminina na ciência, promovendo um debate sobre a participação das mulheres e
meninas na academia. METODOLOGIA: Foi organizado um evento online aberto a toda comunidade
acadêmica, transmitido por meio da plataforma Google Meet, no Dia Internacional das Mulheres e
Meninas na Ciência, no qual foram apresentados os resultados do estudo realizado pelo grupo sobre
essa temática. Este estudo envolveu a leitura, levantamento de informações e discussão dos resultados
de publicações de circulação internacional[1] e nacional[2-5], além da consulta a páginas web de
sociedades cientí�cas[6], de divulgação[7] e instituições de pesquisa[8]. Paralelamente, o grupo realizou
também atividades com as crianças do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Núcleo de Educação Infantil
- Paulistinha, da Unifesp. Com o objetivo de quebrar o estereótipo padrão de cientistas (homem branco
de jaleco), as crianças foram estimuladas a "desenhar alguém que faz ciência" e a re�etir sobre o "fazer
ciência" (letramento cientí�co). Como forma de aprofundar mais este debate, incluindo a discussão
sobre a importância da presença das meninas na ciência, o grupo organizou um evento online
transmitido na plataforma Youtube para todas as crianças e professoras do NEI-Paulistinha sobre "Como
ser uma cientista brasileira?", apresentado pela pesquisadora Mônica Levy Andersen, idealizadora do
projeto "Dona Ciência". RESULTADOS: A análise da participação feminina na ciência revela que as
mulheres possuem um percentual de bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq longe da paridade
ideal, apresentando uma diferença mais marcante, tanto no número, quanto no nível da bolsa, nas áreas
STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). O número de mulheres bolsistas de pesquisa
do CNPq na área de Ciências Exatas mais do que dobrou desde 2011, mas ainda assim longe de um
acesso pleno e equilibrado. A maternidade é vista como um obstáculo à progressão acadêmica,
considerando que há uma queda na produtividade. A percepção da maioria das crianças, revelada pelos
desenhos, re�ete o padrão social do cientista homem, velho, fazendo ciência em um laboratório de
bancada com tubos de ensaio. A apresentação da trajetória acadêmica e cientí�ca de uma pesquisadora
de prestígio reforçou a importância da participação das meninas na ciência e contribuiu para a ruptura
do estereótipo padrão do cientista. CONCLUSÃO: O conhecimento de todo o processo de visibilidade das
mulheres na ciência é fundamental para o entendimento das disparidades atuais e para o
enfrentamento de desa�os futuros. As atividades desenvolvidas com as crianças estimularam o



desenvolvimento de uma percepção ampliada do "ser cientista" e do "fazer ciência", encorajando as
meninas a se envolverem com atividades cientí�cas desde cedo e a pensarem sobre a possibilidade de
seguir uma carreira acadêmica, como pesquisadoras. REFERÊNCIAS: 1. KLEIJIN, Maria de; et. al. The
Researcher Journey Through a Gender Lens. Elsevier, 2020. 2. ANDRADE, Rodrigo de Oliveira.
Desequilíbrio no sistema. Revista FAPESP, São Paulo, edição 311, p. 42-45, jan. 2022. 3. ANDRADE,
Rodrigo de Oliveira. Maternidade no currículo. Revista FAPESP, São Paulo, edição 269, p. 87-90, jul. 2018.
4. ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. Onde as cientistas não têm vez. Revista FAPESP, São Paulo, edição 273,
p. 96-98, nov. 2018. 5. ARANHA, Carla. Mulheres Visíveis. Revista FAPESP, São Paulo, edição 276, p. 36-39,
fev. 2019. 6. Portal SBPC. 2º seminário ?SBPC e as mulheres e meninas na ciência?, 2022 7. Museu
Catavento. Nova exposição temporária ?Mulheres na Ciência?, 2022. 8. Dia internacional de mulheres e
meninas na ciência, Fiocruz. Portal Fiocruz, 2022.
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AÇÕES DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA UNIFESP

MARIA CLARA BERSI ARAUJO - DISCENTE

DAN RODRIGUES LEVY - COORDENADOR(A)

CLAUDIA TEREZINHA KNIESS - COORDENADOR(A)

JOÃO LUCAS DE SOUZA BARROS - DISCENTE

VINICIUS BORGES SALES SANTOS - DISCENTE

MAYNARA FAULA AVELAR - DISCENTE

LUIGI DEL GUERCIO FRANCISCO - DISCENTE

ALINE DE BRITO MOURA - DISCENTE

HELOíSA REGINA DOMINGUES PIRES - DISCENTE

VITORIA VIVIAN DE BARROS DA SILVA - DISCENTE

FERNANDA GARCIA GOMES - DISCENTE

LETHíCIA REZENDE DE ARAúJO - DISCENTE

LEON NILSON GOMES DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

O LABIS - Laboratório de Inovação e Sustentabilidade é um Programa de Extensão multicampi da
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, que visa ampliar e fortalecer a articulação entre a
universidade e a comunidade para a promoção da inovação e sustentabilidade. Como objetivos do
programa, destacam-se: (i) o desenvolvimento e estímulo da pesquisa cientí�ca; (ii) a construção de
parcerias com instituições e comunidade local; (iii) a oferta de atividade acadêmica para os stakeholders
e a criação de ambiente para a inovação pautada em valores sustentáveis, transparentes, éticos, de
criatividade e empatia. O método utilizado pelo LABIS é de natureza qualitativa e exploratória,
incorporando instrumentos participativos e educacionais para garantir o envolvimento e engajamento
dos membros envolvidos nas suas ações. Em 2021, o Laboratório realizou discussões pertinentes em seu
Grupo de Estudos, intensi�cando a pesquisa e a produção cientí�ca entre as(os) estudantes, tais como:
negócios sociais; Tecnologia Social; Financiamento de Negócios de Impacto; ESG e Economia Solidária.
No início de 2022, o LABIS passou por uma reestruturação e atualmente conta com 4 ciclos de trabalho,
sendo eles: Planejamento Estratégico, Captação de Recursos, Criação de Conteúdo, e Gestão de Projetos.
As atividades dos ciclos são interconectadas e proporcionam o protagonismo dos(as) integrantes para
contribuir com a disseminação do conhecimento e pesquisa cientí�cos. As ações desenvolvidas no LABIS
contemplam organização e elaboração de cursos e eventos, webserie, lives temáticas, grupo de estudos
e pesquisas sobre inovação e sustentabilidade. Na webserie são abordados temas relacionados ao
empreendedorismo moderno de pequenos e médios negócios baseados nos pilares sociais, ambientais
e econômicos do desenvolvimento sustentável. A cada episódio são apresentados negócios que
promovem o empoderamento feminino, valorização de culturas por sua ressigni�cação, além da
abordagem da luta antirracista, e a temática ambiental como reutilização de materiais recicláveis, entre
outros. Em eventos, o LABIS realizou o 2° Encontro de Inovação e Sustentabilidade, evento com série de
palestras com membros de organizações que buscam mesclar a inovação e sustentabilidade. Com base
em suas atividades e planejamento, conclui-se que o LABIS possui um papel fundamental no
desenvolvimento da extensão e pesquisa cientí�ca e ações de impacto, disseminando o conhecimento e
engajando seus stakeholders na temática de inovação e sustentabilidade para a sociedade como um
todo.
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AÇÕES E ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CURSINHOS POPULARES DA UNIFESP - NUPU -
UM NÚCLEO ASSOCIADO À COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS

HATIRO ANTONIO MARCELO - COLABORADOR(A)

ELIANE DE SOUZA CRUZ - COORDENADOR(A)

MARCELO DOMINGUES ROMAN - COLABORADOR(A)

JANES JORGE - COLABORADOR(A)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - COORDENADOR(A)

CLAUDIO SABURO SHIDA - COORDENADOR(A)

LEONARDO DE SOUZA CRUZ - DISCENTE

GIOVANNA PALAS SOARES SANTOS - DISCENTE

NANI JUNILIA DE LIMA - COLABORADOR(A)

SILVIA LOPES RAIMUNDO - COLABORADOR(A)

CELSO TAKASHI YOKOMISO - COORDENADOR(A)

NATHALIA OLIVEIRA PRATIS - DISCENTE

DEBORA RODRIGUES CORDEIRO - DISCENTE

VICTOR HENRIQUE CARDINALI BARROS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

O NUPU (Núcleo dos Cursinhos Populares da Unifesp) é um núcleo associado à Coordenadoria de
Direitos Humanos vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp. Os Cursinhos Populares
são iniciativas organizadas por estudantes e servidores da Unifesp que visam auxiliar os egressos do
ensino fundamental e médio a se prepararem para concursos de Vestibulinho/vestibular de acesso às
Escolas Técnicas Estaduais, Institutos Federais e Universidades. Os cursinhos ativos associados ao NUPU
são (https://feiradepro�ssoes.unifesp.br/cursinhos): Cursinho Popular Cardume ? campus Baixada
Santista, Articula Vestibular do projeto Articula Cursinhos - Articul@ções? campus Diadema, Cursinho
Helena Pignatari ? campus Osasco, CUJA - Cursinho Pré-Vestibular Jeannine Aboula�a ? campus São
Paulo, Cursinho Unifesp Guarulhos ? CPPU (Cursinho Popular Pimentas Unifesp) ? campus Guarulhos e
Cursinho Baobá ? campus Zona Leste/São Paulo. Existem diferentes nomenclaturas: cursinhos
populares, cursinhos comunitários e cursinhos universitários. Os cursinhos pré-vestibulares
denominados ?populares? ou ?comunitários? surgem em geral com o intuito de democratizar o acesso à
Universidade pública (Kato, 2011). Um dos maiores problemas que enfrentam os candidatos ao
vestibular reside na qualidade do ensino da escola básica pública para enfrentar o exame de seleção em
vestibulares concorridos, normalmente em instituições públicas, da qual dependem para prosseguir os
estudos (Zago, 2008 p.161). Os cursinhos pré-vestibulares populares, comunitários ou universitários
gratuitos, como já observamos, fazem parte de iniciativas que vêm crescendo numericamente e
ganhando visibilidade num momento de grande discussão sobre o ensino superior brasileiro e suas
grandes contradições. Além disso, exercem uma função política ao denunciar a discriminação racial e
desigualdades escolares e sociais (ZAGO, 2008). Eventos organizados pelo NUPU: Feira de Pro�ssões I
(2020) e II (2021) - https://feiradepro�ssoes.unifesp.br, Feira de Pro�ssões 2022, sem data; apoio à
organização e divulgação do ARTICULA MINIFEIRA DIADEMA - satélite das Feiras de Pro�ssões cujo
objetivo é divulgar os cursinhos populares, os cursos da UNIFESP no geral e, em particular, os Trabalhos
de conclusão de curso (TCC) do Curso de Engenharia Química/Diadema - organizado pelo Programa
Articulações e curso de Engenharia Química do campus Diadema e esta iniciativa de divulgação cientí�ca
cumpre a curricularização da extensão do respectivo curso. Realização na modalidade MOOC/Massive
Open On-line Course (https://feiradepro�ssoes.unifesp.br/articula-minifeira-diadema-2022); Workshops,
como, por exemplo, as o�cinas de Redação, Seminários sobre Cursinhos Populares (educação popular e
etc.). Eventos apoiados e com sua participação: CICLO SEMINÁRIOS INTERINSTITUCIONAIS - EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA. Organizado pela Unifesp (Programa Articulações) e UFABC. Gestão administrativa:
constituição do conselho deliberativo; elaboração de relatório que descreva o funcionamento de todos
os cursinhos do NUPU para facilitar os bolsistas na articulação, gestão das reuniões, publicação conjunta
do NUPU (ebook da Escola Preparatória da UFABC). Considerações �nais: o NUPU tem trabalhado para a
integração dos diversos cursinhos populares surgidos nos diferentes campus da Unifesp, com exceção



de São José dos Campos. A diversidade e heterogeneidade dos cursinhos é um desa�o que vem sendo
aos poucos sendo superado por eventos como a Feira de Pro�ssões ou Workshops e seminários sobre
cursinhos populares. Apesar do trabalho feito, ainda há muito para fazer.
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AÇÕES PLURAIS NA EXTENSÃO, NA PESQUISA E NA DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DAS
CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO VISANDO A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL

THAIS CYRINO DE MELLO FORATO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

INTRODUÇÃO. O projeto de extensão ?Perspectivas históricas, sociais e culturais das ciências no ensino e
na divulgação cientí�ca? (SIEX 16358) considera as frutíferas possibilidades formativas para uma
docência crítica e re�exiva pautada em uma concepção das ciências enquanto constructo sócio histórico.
Daí decorre o empenho em introduzir tais abordagens na formação de professores, de pesquisadores e
na divulgação das interfaces entre a história das ciências (HC) e o ensino de ciências. OBJETIVO. Esta
apresentação objetiva apresentar as ações integradas que têm sido conduzidas no âmbito da extensão,
da pesquisa, da docência e da curricularização da extensão, visando dialogar com diversos âmbitos da
comunidade escolar, de dentro e de fora da Universidade. MATERIAIS E MÉTODOS. O projeto materializa-
se nas diferentes ações que ocorrem no âmbito do Grupo de Extensão e Pesquisa, que reúne
professores da Escola Básica pública e privada, e, discentes, estudantes de pós-graduação e
pesquisadores da Unifesp e de outras universidades. A integração entre todos esses sujeitos ocorre em
reuniões semanais, quando se discutem episódios históricos que estão sendo estudados por membros
do grupo, textos cientí�cos, ocorrem palestras e seminários com convidados; debates sobre pesquisas e
materiais em desenvolvimento. Os saberes construídos a partir desses debates, das pesquisas e das
propostas formativas desenvolvidas no âmbito do grupo são implementados na formação inicial de
professores de ciências, no escopo da curricularização da extensão de duas UCs do curso de graduação
em ciências, na qual professores da escola básica participam para interagir com nossas e nossos
discentes. RESULTADOS. Dessa integração têm resultado Iniciações Cientí�cas voluntárias e a elaboração
de projetos de pesquisa pelos professores da Escola Básica, para o ingresso na pós-graduação, assim
como o debate com professores da Escola Básica informam pesquisas de TCC, de mestrados e de
doutorados. No escopo da divulgação cientí�ca desses saberes, são publicados os seminários de
pesquisa e alguns vídeos didáticos voltados para a Escola Básica, em um canal do grupo de Extensão e
Pesquisa no Youtube (https://www.youtube.com/c/HistóriadasCiênciasnaEducaçãoemCiências/about), e
já conta com mais de 30 vídeos publicados, e deve continuar publicando 2 vídeos por mês. CONCLUSÃO.
A inserção desses saberes desenvolvidos no escopo do projeto nas UCs da graduação tem motivado
estudantes sobre o tema da HC como uma estratégia para se abordar a justiça social no ensino de
ciências. Essa compreensão tem despertado um sentimento de comprometimento com um ensino de
física e de ciências engajados na promoção dos direitos humanos, já que a HC traz exemplos de como o
desenvolvimento da física está intrinsecamente relacionado às forças que moldam o mundo, ao poder
conferido pelas tecnologias aplicadas à guerra, à indústria e à exploração do meio ambiente. Estudar
episódios históricos nos permite entender processos sociais de dominação, de colonização, de
epistemicídios e de desigualdades nos acessos aos saberes das ciências e suas interfaces. Professores
compreendem sua responsabilidade em se comprometerem com uma educação transformadora, na
perspectiva freiriana, para a qual a HC mostra-se uma poderosa aliada.
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ABUNDÂNCIA DE OPERADORES TRANSITIVOS EM DIMENSÃO INFINITA

PATRICIA ROMANO CIRILO - ORIENTADOR(A)

FELIPE HIKARI KAWAHAMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS NATURAIS,
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Sub-Área: GEOMETRIA E DINÂMICA

O objetivo desse trabalho é investigar possíveis aspectos de densidade de operadores lineares em
espaços de dimensão in�nita que possuem uma órbita densa, mais conhecidos como topologicamente
transitivos. É conhecido que no espaço dos operadores lineares contínuos munido da topologia da
norma usual provinda do espaço original, tais operadores são nowhere dense. Contudo, existe uma
classe de operadores que são transitivos quando restritos ao seu conjunto não errante e é sabido que
esse conjunto contém toda a dinâmica relevante para o sistema. Também é possível provar que a
restrição desses operadores apresentam comportamento caótico não apenas sob o ponto de vista
topológico, mas também no contexto de medida e de entropia topológica. Além disso, tais operadores
formam uma classe aberta no espaço dos operadores lineares contínuos invertíveis.
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ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR E RELAÇÕES DE PODER: O QUE REVELAM OS
SONHOS DE ADOLESCENTES VÍTIMAS DESSA FORMA DE VIOLÊNCIA

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

NATALIA CAMARGO ANGEL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Introdução: O fenômeno do abuso sexual intrafamiliar é atravessado e constituído por diferentes
aspectos da violência, que não se encerram na dinâmica da própria família, revelando a dimensão
sociopolítica do sofrimento. O interesse pela pesquisa surgiu a partir da experiência clínico-institucional
como psicóloga no programa de atenção integral às vítimas de abuso sexual no município de Santos-SP.
Nesse programa, um importante dispositivo de cuidado é o grupo terapêutico, principalmente com
adolescentes. Vislumbramos, a partir da perspectiva psicanalítica, propor a narrativa onírica como um
potente recurso mediador para acessar a compreensão consciente e inconsciente a respeito dos
aspectos das relações sociais expressos nas dinâmicas familiares, por meio dos signi�cados singulares e
sociais imbricados nas formações dos sonhos. Objetivo: Analisar a relação entre o abuso sexual
intrafamiliar e as relações de poder e gênero manifestas nas narrativas oníricas de adolescentes vítimas
desta forma de violência. Materiais e Método: Trata-se de pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-
intervenção, de abordagem psicanalítica. Estão sendo utilizados como instrumentos de coleta de dados:
entrevistas individuais com as adolescentes atendidas pela pesquisadora que foram vítimas de abuso
sexual intrafamiliar, o registro de sonhos pelas participantes por um período de dois meses e a
realização de grupo terapêutico com enfoque nas narrativas oníricas e nas relações familiares, que
consistirá em quatro encontros, além de pesquisa bibliográ�ca e documental. A pesquisa foi aprovada
pelo comitê de ética em 30/03/2022. Até o momento foram realizadas as entrevistas com todas as
participantes, em um total de 11 adolescentes, e foi solicitado que estas registrem seus sonhos por um
período de dois meses, antes de realizarmos o grupo. Os dados serão analisados por meio das
intervenções psicanalíticas clínico-políticas. Acreditamos que a pesquisa contribuirá com os estudos
sobre os aspectos envolvidos no abuso sexual intrafamiliar e assim colaborará para o enfrentamento
desse fenômeno, sua prevenção e a construção de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e
adolescentes.
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ACERVO ANATÔMICO VIRTUAL - UNIFESP BAIXADA SANTSITA

FLAVIA DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

CRISTIANO MENDES DA SILVA - COORDENADOR(A)

CAUE AUGUSTO MARTINUCI - COLABORADOR(A)

TAYNARA APARECIDA DE OLIVEIRA BASTO - COLABORADOR(A)

REBEKKA CHRISTINA ABATE DE OLIVEIRA CUNHA - COLABORADOR(A)

CINTHIA CASTRO DO NASCIMENTO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

ACERVO ANATÔMICO VIRTUAL - UNIFESP BAIXADA SANTISTA. A Anatomia Humana é uma ciência antiga,
que há séculos desperta curiosidade e possibilita a compreensão das mais diversas estruturas presentes
no corpo humano. A utilização de peças cadavéricas é essencial para a compreensão dessa área do
conhecimento, pois permite aos alunos a visualização de variações anatômicas, o acesso à textura e
resistência tecidual para treinamento de manipulações invasivas e não invasivas, a possibilidade de
dissecções, entre outras atividades que muito ampliam o conhecimento de pro�ssionais da área da
saúde. O contato com as peças cadavéricas, em conjunto com a fundamentação teórica e com o acesso
aos atlas que, brilhantemente ilustram as estruturas do corpo humano, promovem o conhecimento mais
aprofundado dessa máquina tão complexa que denominamos corpo humano. Infelizmente nem todas
as instituições de ensino tem a possibilidade de manter um acervo de peças anatômicas amplo em bom
estado, devido aos procedimentos burocráticos que a aquisição desse material requer. Adicionalmente,
a carga horária de aulas práticas oferecida pelas instituições de ensino costuma ser pequena e
incompatível com a �xação do conteúdo extenso, que requer tempo para ser devidamente absorvido. O
presente projeto tem por objetivo oferecer acesso remoto ao acervo anatômico presente no Laboratório
de Anatomia do Campus Baixada Santista, como ferramenta complementar de estudo, mediante
imagens e alguns vídeos explicativos, com a minuciosa identi�cação das estruturas. A criação dessa
plataforma virtual totalmente gratuita possibilitará o acesso de alunos e educadores de qualquer
instituição, visando uma excelente complementação do material didático. Instituições públicas do
entorno interessadas em conhecer o acervo pessoalmente poderão agendar visitas guiadas e
complementar suas aulas, sejam estas voltadas a alunos de ensino fundamental, médio, técnico ou
superior.
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ACERVO CLAUDE SANTOS: IMAGENS, OBJETOS E COLEÇÕES EM UM ARQUIVO

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

GABRIELA ALVES CARVALHO - DISCENTE

PEDRO CAVALCANTI SANTOS - COLABORADOR(A)

JOãO BATISTA DA SILVA LIMA - COLABORADOR(A)

PEDRO JOSé DE CARVALHO NETO - COLABORADOR(A)

CAIO OLIVEIRA E MARINHO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Esta apresentação busca dar notas sobre os primeiros apontamentos analíticos a partir do material
descrito que compôe o Acervo Claude Santos (do CMUrb). Este arquivo reúne tipologias diferentes e
variadas e ao ser processado apresenta desa�os de classi�cação, tratamento e descrição, bem como de
exposição bastante instigante do ponto de vista arquivistico. O fundo documental de Claude Santos
reune documentos tanto sua atividade como documentarista e fotógrafo como pesquisador rigoroso de
alguns temas e desta articulação surgem desa�os e perspectivas interessantes para construção do
arquvo quanto da leitura e análise dos conteúdos tratados pelo fotógrafo baiano.
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ACERVO MARIA CÉLIA PAOLI: ENTRE DOCUMENTOS E LIVROS - UMA TRAJETÓRIA DE
PESQUISA

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

PEDRO JOSé DE CARVALHO NETO - COLABORADOR(A)

FáBIO JOSé BECHARA SANCHEZ - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Esta comunicação re�ete sobre a construção do Acervo Maria Célia Paoli (em construção) a partir da
análise dos documentos até agora processados e dos desa�os encontrados. Os documentos reunidos
pela socióloga Maria Célia Paoli revelam uma articulação entre pesquisa de campo, trabalho de gabinete
e prática docente, conjugada com uma ampla e variada atividade de "colecionismo" ou de arquivamento,
da qual emerge uma atividade do pensamento enraizada no "tempo de agora". Além disto, seu fundo
documental constituído por material bibliográ�co extenso e documentos nos coloca em questão a
articulação entre dois lugares de memória: bibliotecas e arquivos.
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ACESSIBILIDADE COMUNICATIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UM ESTUDO
COM GRADUANDOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE.

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

MARIA EDUARDA ZANETTA MOSCARDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O processo de comunicação é muito importante para a vida em sociedade. A comunicação
verbal é apenas uma das formas de comunicação, a comunicação também pode ser feita por meio da
escrita, da forma gestual, não verbal, com �guras, ou com outros sistemas de comunicação suplementar
e alternativa (CSA). Logo, é adaptada às características dos indivíduos a �m de viabilizar sua
compreensão e expressão. A acessibilidade tem sido amplamente discutida na atualidade e como essa
pode ser expandida. Para uma assistência de qualidade é necessária a comunicação e�caz com o
usuário do sistema de saúde. Objetivo: Caracterizar o conhecimento de alunos da graduação e
pro�ssionais da área da saúde sobre os sistemas de comunicação suplementar e/ou alternativa e sua
utilização para pessoas com de�ciência ou para outras di�culdades de compreender a linguagem oral e
se expressar. Método: Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualiquantitativa. Até o
momento, 29 estudantes da área da saúde e um pro�ssional formado, majoritariamente composto por
mulheres (85%), com idade que variaram de 18 a 40 anos, responderam um questionário com oito
questões de múltipla escolha, três abertas e duas mistas via Google Forms. Resultados prévios: Veri�cou-
se que 96,4% dos entrevistados não se sentem capacitados para atender pessoas com de�ciência
auditiva e comunicativa, 96,6% a�rmam não saber se comunicar por libras e 79,3% relataram não
conhecer o sistema de comunicação suplementar alternativa (CSA), 79,3% dos participantes não sabem
classi�car se a prancha de comunicação é o su�ciente para estabelecer uma comunicação com o
paciente, enquanto 17,2% a�rmam que o atendimento não seria satisfatório somente com a prancha.
Quando questionados sobre o funcionamento de próteses auditivas e implante coclear, apenas 48,3%
sabem explicar a função dos dispositivos. Em relação aos recursos que podem ser utilizados para
realizar um atendimento de qualidade, são citadas libras, pranchas de comunicação, intérpretes, CSA ou
outros meios de comunicação. Com esses resultados, é possível a�rmar que os entrevistados não têm
noções básicas sobre os sistemas de comunicação suplementar/alternativa.
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ACESSIBILIDADE DIGITAL: GUIA PRÁTICO APLICADO A PROJETOS DE DESIGN
EDUCACIONAL

LEANDRO KEY HIGUCHI YANAZE - ORIENTADOR(A)

ANA CHRISTINNA ALMEIDA BARBOSA SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Introdução: No ambiente de estudo e trabalho do Design Educacional, um dos objetivos é possibilitar o
aprendizado de forma aberta e para todos, o que inclui oferecer iguais oportunidades de participação às
pessoas com de�ciência, por meio da produção de Curso Online Aberto e Massivo (MOOC) e plataformas
acessíveis (Iniesto et al., 2018). A integração de estudos de acessibilidade e design
educacional/instrucional está ganhando cada vez mais espaço, pois com a busca por Educação à
Distância (EaD) por públicos com diversas inabilidades, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)
precisam viabilizar o acesso sem exporem as di�culdades destes alunos. As diretrizes do Design
Universal recomendam que os projetos e materiais bene�ciem pessoas de qualquer idade e habilidade,
sem especi�car uma parte da população, pois assim, garante que a maioria seja bene�ciada.
Acessibilidade e usabilidade são complementares e ambas têm como foco o usuário e, muitas vezes, se
sobrepõem como áreas de saber, mesmo sendo áreas distintas. Ou seja, se o projeto conta com a
aplicação de diretrizes de acessibilidade, certamente terá uma boa usabilidade e vice-versa. Objetivo: um
guia em formato de livro digital (e-book) em acesso aberto, que usa como base as Diretrizes para
Acessibilidade do Conteúdo da Web (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines), Design Universal de
Aprendizagem e os Setes Princípios do Desenho Universal. Método: Foi realizado um estudo
netnográ�co, entendendo qual a percepção dos pro�ssionais da educação em relação a acessibilidade e
suas ferramentas. Resultados prévios: O protótipo está em formato de texto, como um guia, conforme
as regras de diagramação, formatação e acessibilidade. Como se trata de um trabalho extenso, o
produto desenvolvido ainda é embrião, ou seja, demandará mais horas de dedicação para atualização e
ajustes. Futuramente, o conteúdo contará com uma plataforma interativa para melhorar o acesso de
interessados em utilizá-lo. O uso desses critérios acrescentam no trabalho do DE/DI, além de
proporcionar compatibilidade, coerência, �exibilidade e comentários imediatos.
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ACESSO DA POPULAÇÃO IDOSA CARDIOPATA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO
À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

SUELLEN CRISTINA DE JESUS SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Introdução: O aumento da expectativa de vida no Brasil e consequente ampliação da população idosa
desperta atenção sobre as condições de saúde e o acesso desse segmento etário aos serviços públicos
de saúde, uma vez que apresenta particularidades nos aspectos de saúde, com maior carga de doenças
crônicas, múltiplas e incapacitantes que requerem acompanhamento por longo período, como as
doenças cardiovasculares, as quais são responsáveis pelas maiores taxas de morbimortalidade global. A
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006) determina como meta a atenção à saúde adequada e
digna para os idosos, no entanto existem lacunas entre as ofertas das redes prioritárias de atenção e as
demandas especí�cas dessa população, corroborando com os estudos quando a�rmam que os modelos
vigentes de assistência à saúde no envelhecimento fragmentam a atenção à saúde da pessoa idosa, com
processos de atuação desarticulados, de�citários e ine�cientes para atender suas especi�cidades.
Objetivos: projeto com o intuito de identi�car as formas de acesso da população idosa cardiopata às
políticas públicas de atenção à saúde da pessoa idosa no município de São Paulo e conhecer os serviços
e programas de saúde vigentes na capital paulista para esse público. Metodologia: será realizado estudo
transversal e quanti-qualitativo com a população idosa cardiopata em tratamento no hospital público
cardiológico no município de São Paulo/SP, entre os anos de 2022 e 2023, e serão aplicados o
questionário funcional multidimensional BRAZIL OLD AGE SCHEDULE (BOAS) e formulário complementar
estruturado pela autora. Acredita-se que os achados desta pesquisa subsidiarão os gestores e
pro�ssionais das Políticas Públicas de Saúde para a formulação de novas estratégias para ampliação do
acesso da pessoa idosa cardiopata aos serviços especializados, que contemplem formas de cuidado
pautadas na qualidade de vida, manutenção da habilidade funcional e prevenção às condições crônicas
de saúde.
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ACIDENTES NA INFÂNCIA: ANÁLISE DOS ATENDIMENTO EM UM SERVIÇO DE
EMERGÊNCIA ANTES E DURANTE A PANDEMIA COVID-19

ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO - ORIENTADOR(A)

DENISE MIYUKI KUSAHARA - ORIENTADOR(A)

LUCIA SILVA - ORIENTADOR(A)

MARIANE FREIRE BARBOSA - DISCENTE

KARINA HIDEMI UENO OURA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução. As medidas de prevenção e controle da Covid-19 incluíram o fechamento de creches e
escolas desde março de 2020, fazendo com que as crianças permanecessem por longo período restritas
ao ambiente doméstico. Em todo o mundo, tem-se avaliado o impacto dessa medida e os riscos para a
educação, proteção e saúde das crianças. Objetivo. Comparar as características de acidentes ocorridos
com crianças durante a pandemia Covid-19 com as características de acidentes ocorridos no período
equivalente do ano anterior. Materiais e método. Estudo descritivo, retrospectivo e transversal, realizado
nas unidades de atendimento de emergência (pronto-socorro pediátrico e das especialidades
oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia) de um Hospital Universitário do Município de São Paulo. A
amostra intencional não probabilística foi composta por crianças de zero a 12 anos incompletos
atendidas no referido serviço por ocorrência de acidente, em dois períodos: março a dezembro de 2020,
durante a pandemia Covid-19, e março a dezembro de 2019. Os dados foram obtidos a partir do
prontuário eletrônico institucional, registrados em formulário contendo as variáveis de estudo e
analisados segundo estatística descritiva. As variáveis referem-se à caracterização das crianças, dos pais
ou responsáveis, das lesões e dos atendimentos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da instituição. Resultados. Serão descritos resultados parciais pois o estudo encontra-se em
fase de análise dos dados. Veri�cou-se diminuição de 64,9% no total de atendimentos entre os anos de
2019 (n=19.332) e 2020 (n=6784). Contudo, os acidentes corresponderam a 7,96% (n=1540) dos
atendimentos pediátricos realizados no serviço de emergência em 2019, e a 18,39 % dos atendimentos
de 2020. Os eventos foram mais frequentes entre crianças do sexo masculino e nas faixas etárias ?pré-
escolar? e ?escolar?. Em ambos os anos, a alta hospitalar constituiu o principal desfecho e não houve
óbitos relacionados aos eventos. Quanto ao tipo, prevaleceram os acidentes com corpos estranhos e as
quedas. Quanto à gravidade, a maior parte das lesões foi classi�cada como ?moderada, que
impossibilitou que a criança realizasse atividades diárias?. Conclusão: A necessidade da permanência das
crianças no ambiente domiciliar culminou com o aumento da incidência de atendimentos decorrentes
de acidentes domésticos, despertando a necessidade de ações para a promoção de ambientes seguros
para as crianças.



Página 198Página 198

ACONSELHAMENTO A PAIS DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE IMPLANTE COCLEAR

DANIELA GIL - ORIENTADOR(A)

JULIA GONCALVES REIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

ACONSELHAMENTO A PAIS DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE IMPLANTE COCLEAR JULIA GONÇALVES REIS
(GRADUANDA): julia.reis@unifesp.br DANIELA GIL (ORIENTADORA): dgil@unifesp.br DEPARTAMENTO DE
FONOAUDIOLOGIA, UNIFESP/EPM. Introdução: O processo de reabilitação de crianças com de�ciência
auditiva deve incluir orientação e aconselhamento aos pais quanto às práticas educativas positivas com
o propósito de facilitar o pleno desenvolvimento da criança bem como a efetividade terapêutica das
intervenções com tais grupos . Para tornar a orientação aos pais mais e�ciente, é possível e
recomendável utilizar as práticas dos cuidados centrados na pessoa, a �m de que haja o aumento do
aconselhamento, conscientização e da disseminação das informações sobre a saúde auditiva de modo
que a família seja um modelo de comunicação adequado e possa reforçar os objetivos propostos na
intervenção. Objetivos: Elaborar e aplicar um programa de aconselhamento aos pais de crianças
usuárias de implante coclear. Materiais: Os materiais usados no aconselhamento parental foram o
questionário IT-MAIS e as atividades propostas no cronograma aconselhamento.Método: Trata-se de um
estudo longitudinal observacional. A amostra foi composta por crianças recém-implantadas, de ambos
os sexos, em atendimento fonoaudiológico no Ambulatório de Audiologia Educacional da Instituição.
Foram propostas nove sessões de aconselhamento individual com pais e/ou cuidadores com duração de
30 a 40 minutos, nas quais elaborou-se um cronograma que incluiu aconselhamento acerca do
diagnóstico da de�ciência auditiva, sobre a cirurgia do implante coclear, sobre os cuidados a serem
tomados com o dispositivo, bem como sobre sua funcionalidade, assim como a melhor �xação do
dispositivo na criança, o momento psicológico da família em relação ao diagnóstico e expectativa de
resultados com o implante coclear. Para �ns comparativos, o questionário IT-MAIS foi aplicado na
primeira e última sessões. Resultados: Até o presente momento, o aconselhamento completo foi
realizado com três famílias com crianças na faixa etária de 2 anos e 6 meses a 3 anos, com tempo médio
de uso do IC de 1 ano a 1 ano e 6 meses e com o mesmo tempo médio de terapia sendo os responsáveis
aconselhados nessas famílias, duas mães, com faixa etária de 32 anos e 41 anos, e uma tia com 23 anos.
No início do aconselhamento, o questionário aplicado que tem como intuito aferir a integração auditiva
signi�cativa de crianças pequenas, a pontuação média das três famílias foi de 16,33 pontos e o Índice IT-
MAIS foi de 40,83%. Já na aplicação após o término do aconselhamento, a pontuação média passou para
27 pontos e o Índice IT-MAIS das famílias aumentou para 67,50%. Da mesma forma em que
individualmente, a pontuação do questionário IT-MAIS após o término do aconselhamento aumentou
pelo menos 7 pontos, aumentando o Índice IT-MAIS em pelo menos 17,5%. O índice IT-MAIS e as
pontuações no pós aconselhamento demonstraram que houve melhora na integração auditiva, nos
comportamentos auditivos espontâneos das crianças em situações de vida diária, assim como na
percepção da ocorrência de fala espontânea. Conclusão: O programa de aconselhamento foi elaborado
e executado de modo completo em três famílias, e o mesmo mostrou-se passível de ser incluído no
programa de reabilitação e também mostrou a evolução no ponto de vista da pontuação do questionário
aplicado.
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO INSTRUMENTO MISSCARE SURVEY-PED PARA O
PORTUGUÊS BRASILEIRO

MAVILDE DA LUZ GONCALVES PEDREIRA - ORIENTADOR(A)

JULIA SILVA DEL BELLO - DISCENTE

KIANA ALEXANDRA REI GRAY - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: Quando ocorrem omissões de cuidados de enfermagem (omissões parciais ou totais de
planos ou intervenções), a segurança do paciente torna-se comprometida, aumentando riscos de
consequências negativas na experiência do paciente e nos resultados, na qualidade e nos custos da
assistência à saúde. As constantes falhas operacionais dos sistemas de saúde desviam as ações de
enfermeiros para a resolução momentânea de di�culdades. Com tais situações e ao não conseguir
atender as necessidades do paciente, em meio a múltiplas demandas e recursos limitados, enfermeiros
podem abreviar cuidados, atrasá-los ou ainda, omiti-los. Em pediatria, omissões de cuidados podem ser
ainda mais relevantes, dada a vulnerabilidade e especi�cidades dessa população. Objetivo: Realizar a
tradução e adaptação transcultural do instrumento MISSCARE Survey-Ped para uso no Brasil. Método:
Estudo metodológico proposto nas seguintes etapas: tradução, síntese de tradução, retrotradução,
análise de retrotradução e análise cultural da versão adaptada por especialistas. Pro�ssionais de saúde e
leigos com domínio avançado da língua inglesa compuseram a equipe de tradutores. Posteriormente,
um comitê de cinco experts, enfermeiros especialistas em enfermagem pediátrica e segurança do
paciente, teve a função de validar as equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual. Esta
versão será apreciada por enfermeiros pediatras de todas as regiões do Brasil, estimando-se amostra de
40 pro�ssionais para análise �nal da adaptação transcultural. A coleta dos dados teve início após a
aprovação do mérito ético, por meio de instrumentos de pesquisa, em ambiente virtual e
posteriormente analisados por meio do cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), estipulado
previamente em mínimo de 80%. Resultados preliminares: O instrumento MISSCARE Survey-Ped foi
submetido a tradução para o português (TA e TB) e, a partir das mesmas, proposta uma versão síntese
(TS) que foi retrotraduzida (RTA e RTB) e submetida aos autores do estudo original para análise. O
estudo encontra-se em fase de coleta dos dados da validação por especialistas por meio da Técnica de
Delphi, que teve início em março de 2022, aguardando-se o retorno para análise. Implicações para a
prática: A disponibilização da versão do instrumento MISSCARE Survey-Ped adaptada culturalmente para
o uso no Brasil, poderá fornecer subsídios para que equipes de enfermeiros pediatras e gestores
analisem as características de seus ambientes assistenciais, identi�cando tipos e fatores relacionados
aos cuidados de enfermagem não realizados, com potencial para promoção de avanços nos resultados
assistenciais, na segurança do paciente e instituição de melhorias para alcance de ambientes positivos
de prática de enfermagem. Agradecimentos À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
processo 2021/05980-0, pela concessão de bolsa de iniciação cienti�ca.
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ADAPTAÇÕES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO ?CIENTISTA POR UM DIA? DURANTE A
PANDEMIA DO COVID-19 - POSSIBILIDADES FORMATIVAS

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

NATACHA FERREIRA DE OLIVEIRA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O programa de extensão Cientista por um dia vem sendo realizado na Unifesp desde 2017, buscando
proporcionar para estudantes do curso de licenciatura em ciências e da educação básica experiências
que irão contribuir para o seu processo formativo. Para os/as estudantes das escolas, é uma
oportunidade de um contato mais próximo com a universidade, além de incentivá-los a ingressar em
uma universidade pública. Para os alunos de graduação, é uma experiência de vivenciar atividades de
ensino-aprendizagem, proporcionando uma interação mais próxima com a educação básica. Essas
atividades aconteciam com frequência em um dos laboratórios da Unifesp, com diversos experimentos
preparados pelos alunos de graduação. Porém, com o início da pandemia, essas atividades presenciais
foram suspensas e adaptações foram feitas: os encontros passaram a acontecer de forma virtual, por
meio da plataforma google meet, e com novos recursos e experimentos buscando manter a essência do
projeto. Portanto, o presente trabalho buscou compreender as adaptações feitas no projeto de extensão
Cientista por um dia durante a pandemia do COVID-19 e suas contribuições para a formação, tanto de
estudantes de educação básica, quanto para os licenciandos da Unifesp. Das adaptações feitas no
programa, destacamos a reformulação do site, a produção de vídeos com atividades experimentais e
criação de um canal no Youtube, produção de Podcasts, reformulação das atividades experimentais já
existentes e desenvolvimento de novas atividades com o intuito de otimizar a realização durante os
encontros síncronos. Ao analisarmos os depoimentos dos monitores que atuaram no programa ao longo
da pandemia, percebemos que sua participação possibilitou vivências na pro�ssão, enriquecendo de
forma signi�cativa a formação dos futuros professores de ciências.
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ADAPTAÇÕES PARA O ESTUDO DE CAMPO NO PERÍODO PANDÊMICO

CLAUDIA REGINA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

DESIRÉE FERREIRA NOGUEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Resumo: O período pandêmico provocou mudanças nas nossas interações devido ao isolamento social.
Planejar um estudo de campo foi desa�ador e para não mudar o foco de uma pesquisa de mestrado foi
preciso adaptar. O objetivo deste trabalho é apresentar a alternativa encontrada para realizar o estudo
de campo durante a pandemia do covid-19, de uma pesquisa de mestrado sobre a aquisição da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) e da Língua Portuguesa e as in�uências que ambas exercem na constituição e
na vida das pessoas surdas. A metodologia utilizada para a execução deste estudo teve por base a
peculiaridade linguística e cultural dos convidados surdos que se expressam com mais propriedade
através da Libras. Na impossibilidade de contato presencial, o estudo de campo foi realizado através de
entrevistas individuais e coletivas de forma remota. O contato inicial foi feito pelo WhatsApp, por
chamada de vídeo ou através de mensagens com pessoas surdas da Grande São Paulo, entre 15 e 80
anos de idade. Neste contato foi solicitada a permissão de envio de um vídeo em Libras com os
esclarecimentos iniciais da pesquisa e apresentação de seus objetivos ? link 1. Este vídeo contemplou os
requisitos na formulação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ? TCLE e do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido - TALE, determinados pelo Comitê de Ética em Pesquisa - Unifesp, que
certi�cou a pesquisa com o número 1.4180.1420.0.0000.5505. Tivemos um retorno positivo de vinte e
duas pessoas e com a aceitação de participação, as entrevistas foram agendadas de acordo com a
disponibilidade dos envolvidos. No dia anterior da entrevista um questionário gravado em Libras foi
encaminhado aos participantes para o conhecimento prévio dos assuntos referentes a ela ? links 2, 3 e 4.
Os vídeos foram avaliados por um professor surdo de Libras, que apontou correções e nos fez re�etir
sobre as melhores estratégias linguísticas para realizar as perguntas. Elas serviram de base para as
entrevistas, prevendo que algumas poderiam ser suprimidas e/ou outras serem criadas de acordo com o
desenrolar da conversa. As entrevistas foram realizadas e gravadas na Plataforma Zoom Meeting de
forma síncrona, nos meses de junho e julho de 2021, sendo que vinte e duas realizadas de forma
individual e três coletivas. Para Vigotski, citado por Góes ?o método é ao mesmo tempo, pré-requisito e
produto, o instrumento e o resultado do estudo?. (GÓES, 2000). A realização das gravações foi o
instrumento para efetivar o estudo de campo e se tornou em fonte de dados, pois com base nas
respostas dos entrevistados, nas reações apresentadas frente aos questionamentos, na mudança dos
discursos in�uenciados pela interação social e os relatos das experiências de vida de cada um, foi
possível obter resultados de alta qualidade. O êxito na obtenção dos dados foi o re�exo de todo
processo do estudo de campo que buscou dar aos entrevistados o conforto linguístico e o protagonismo
de sua própria história. link 1:
https://drive.google.com/�le/d/1GUIWzYmTxTEaXnFcJBnK8Xgza_DZiSHt/view?usp=sharing. link 2:
entrevista 1 https://drive.google.com/�le/d/1fNe78O0YwRvcFfYElOBlL1OK0F5-mzBc/view?usp=sharing
link 3: entrevista 2 https://drive.google.com/�le/d/1uWy1wv5b5pEk7NN7M7tFfOWSHDwPHNos/view?
usp=sharing link 4: entrevista 3
https://drive.google.com/�le/d/1G4Y_AHDNhzo0lsjyTSNBxh56plecr9qb/view?usp=sharing
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ADAPTANDO O LÚDICO EM UM PROJETO DE EXTENSÃO NA PANDEMIA

LUCIA DA ROCHA UCHÔA FIGUEIREDO - COORDENADOR(A)

ALICE MARA DE LIMA SANTOS - DISCENTE

JÚLIA PACHECO TELLES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROJETO DE EXTENSÃO A NARRATIVA COMO UM DISPOSITIVO NA ELABORAÇÃO DE UM NOVO OLHAR
SOBRE O CÃNCER INFANTIL. ALICE MARA DE LIMA SANTOS - extensionista - email: alice.mara@unifesp.br.
JÚLIA PACHECO TELLES - extensionista - email: julia.telles@unifesp.br. PROF. DRA. LÚCIA DA ROCHA
UCHÔA FIGUEIREDO - coordenadora do projeto - email: uchoa.lucia@unifesp.br. Introdução: O projeto A
Narrativa como um Dispositivo na Elaboração de um novo olhar sobre o câncer infantil (PROENCC),
enquanto projeto de extensão a princípio utiliza o brincar como ferramenta no contexto de internação
hospitalar de crianças com câncer, contudo sofreu algumas adaptações durante o período da pandemia
de Covid-19. Atualmente, propõem um estudo teórico acerca do uso do lúdico como ferramenta ao
longo do contexto pandêmico. Objetivo: Entender como os diferentes projetos de extensão que utilizam
o lúdico como ferramenta se adaptaram em meio ao contexto virtual e período pandêmico. Materiais e
métodos: O estudo teórico está sendo desenvolvido através de encontros semanais a partir da
plataforma Google meet, para elaboração do projeto de pesquisa. Resultados: O último ano, para o
projeto, foi um período difícil em que as atividades que estavam sendo desenvolvidas se esgotaram e
não estávamos conseguindo ter a presença das crianças nos jogos virtuais, migrando cada vez mais para
participantes adolescentes e alunos da Unifesp. Como estava caminhando de modo diferente do
planejado, o grupo resolveu mudar de direção e escrever um projeto de pesquisa para saber como os
projetos de extensão adaptaram o uso do lúdico em meio ao surgimento do novo coronavírus.
Atualmente a pesquisa está em andamento. Considerações Finais: A pandemia de Covid-19 nos trouxe a
visão de que precisamos nos adaptar aos diferentes contextos e, consequentemente, adaptar as formas
de trabalhar. Assim, transitar entre a prática e a teoria nos pareceu o mais adequado para o momento.
Palavras-chaves: projetos de extensão; atividades remotas; lúdicos; pandemia.
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ADITIVOS EM ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS: AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE
USO E DE SUAS FUNÇÕES NOS GRUPOS DE ALIMENTOS ESTABELECIDOS PELA

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

VANESSA DIAS CAPRILES - DOCENTE

VERIDIANA VERA DE ROSSO - COORDENADOR(A)

GABRIELA DORETTO SOBREIRO - DISCENTE

NATHALYA LEAO DE SOUZA - DISCENTE

LETICIA VITORIA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: NUTRIÇÃO

Introdução: O termo aditivo alimentar se refere a qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos
alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modi�car suas características físicas, químicas,
biológicas ou sensoriais. Esses ingredientes podem ser de origem natural ou sintética, e estão agrupados
em diferentes classes de acordo com a função que desempenham, como os corantes, conservantes,
estabilizantes, etc. Existe legislação especí�ca estabelecendo a categoria, suas funções e limites máximos
para uso em alimentos. No entanto, ainda não há informação sobre a exposição dos brasileiros aos
diferentes aditivos e nem sobre a frequência de uso de aditivos nos alimentos disponíveis no mercado.
Objetivo: Monitorar a frequência do uso de aditivos e de suas funções tecnológicas nos grupos de
alimentos estabelecidos pela legislação brasileira (RDC - Resolução da Diretoria Colegiada no 429/20220/
Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Método: Foi realizada uma pesquisa de campo para registro de
imagens e dados de rótulos dos alimentos que compõem o Banco Brasileiro de Rótulos de Alimentos a
partir do método criado pelo Observatório de Rotulagem de Alimentos (ORA) da UNIFESP. Resultados:
Até abril de 2022 foram coletados os dados de 930 rótulos de alimentos pertencentes aos 8 grupos de
alimentos estabelecidos na Instrução Normativa Nº 75 de 2020, complementados com alimentos que
ainda não possuem legislação especí�ca, como os produtos sem glúten e os ?plant-based?. 71% dos
produtos analisados, apresentaram aditivos entre seus ingredientes. A maior frequência de uso de
aditivos ocorreu no grupo VIII - Molhos, temperos prontos, caldos, sopas, pratos semiprontos ou prontos
para consumo e bebidas alcoólicas (82%, n= 33) e a menor no grupo III - Frutas, sucos, néctares e
refrescos de frutas com (29%, n=16). Os maiores números de aditivos encontrados em um só alimento
estavam no grupo I - Produtos de pani�cação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados e
no grupo VII - Açúcares e produtos com energia proveniente de carboidratos e gorduras, ambos com 18
aditivos em 3 rótulos. Os aditivos mais frequentemente usados nos alimentos cujos rótulos foram
analisados foram os aromatizantes (n=219), seguido do acidulante ácido cítrico (n=206), e do
conservante sorbato de potássio (n=137). Conclusão: Assim, com base nos rótulos analisados nota-se
que os aditivos são frequentemente utilizados e com funções tecnológicas variadas, em alguns casos
alcançando um grande número de aditivos em um só alimento.
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ADOÇÃO INTER-RACIAL: A INFLUÊNCIA DOS SONHOS NOS (DES)ENCONTROS
FAMILIARES

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

VANDIA CRISTINA RODRIGUES LEAL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-
RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Com os avanços na esfera legal, social e psicológica no processo de adoção de crianças e adolescentes
no Brasil, veri�ca-se ainda enormes desa�os para a constituição da família inter-racial adotiva. Durante
os últimos 10 anos, houve uma redução signi�cativa na porcentagem de pretendentes cadastrados para
adoção que faziam a exigência de adotar somente crianças brancas, no entanto, este fato não exime as
famílias adotivas inter-raciais de terem que lidar com o racismo estrutural presente na sociedade
brasileira e por consequência no próprio seio familiar. Em uma sociedade marcada pelo racismo,
pessoas brancas tendem a acreditar que somente o outro, não branco, é que tem cor. Não pensar sobre
as questões raciais se torna então uma prerrogativa de sujeitos brancos, os quais, usualmente se
compreendem como parte de uma identidade hegemônica e que, portanto, conservam seus privilégios
advindos do racismo estrutural. Dessa forma, apresentaremos os dados preliminares da pesquisa de
mestrado intitulada "Adoção Inter-racial: A in�uência dos sonhos nos (dos)encontros familiares". O
quadro teórico utilizado articula Psicanálise e Psicologia Social com o intuito de melhor compreender
também os aspectos inconscientes do racismo, os quais atravessam a nossa cultura e in�uenciam o
imaginário social e a própria constituição familiar. A análise dos dados produzidos visa destacar a
in�uência do racismo estrutural na formação dos vínculos afetivos, nas identi�cações étnico-raciais de
pais brancos e seus �lhos negros, como também na transmissão da cultura afro-brasileira. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram: as entrevistas com o grupo familiar; as entrevistas
individuais com cada membro da família adotiva inter-racial; a coleta e análise dos sonhos dessas
famílias. Até o momento foram realizadas sete entrevistas ao todo, com a participação de duas famílias.
Pudemos observar nessas entrevistas, a importância da preparação psicossocial dos adotantes e
adotados antes e durante o estágio de convivência dos mesmos, principalmente no que tange à adoção
tardia. O respeito pela história de vida pregressa de crianças e adolescentes, por parte dos pretendentes
à adoção e dos pro�ssionais das instituições de acolhimento, mostrou-se também essencial para a
construção do vínculo afetivo da família adotiva. Notamos que quando as mães e pais brancos adotam
crianças e adolescentes negros, os mesmos passaram a ser diretamente confrontados pelo racismo
estrutural, uma vez que seus �lhos(as) negros(as) vivenciaram e vivenciam situações de discriminação
racial no âmbito escolar, social e na própria família adotiva ampliada. Dessa forma, observamos que
uma das famílias entrevistadas, passou a estudar as relações étnico-raciais e a participar de grupos
antirracistas. Todos os �lhos adotivos entrevistados nessa pesquisa autodeclararam-se negros, no
entanto, percebemos que dizer-se negro não está atrelado necessariamente ao conhecimento da cultura
afro-brasileira, tendo uma família entrevistada associado a população negra somente como sendo
aquela que foi escravizada, não conseguindo tecer aspectos positivos em relação à história e cultura da
população afro-brasileira. Assim, percebemos que todo o processo histórico que escravizou africanos e
seus descendentes no Brasil, fez com que a população negra tivesse a cor de sua pele tomada como
sinônimo de inferioridade, logo, lidar com o preconceito racial nunca é tarefa fácil e, por vezes, negar o
racismo estrutural acaba sendo uma forma de se defender dessa violência. Notamos tal fato ao
entrevistarmos uma adolescente que nega ter sofrido com o racismo, mas consegue perceber que suas
irmãs, também negras, já viveram situações de discriminação racial. Em relação aos aspectos
inconscientes do racismo, esses foram analisados a partir da coleta do relato dos sonhos dos
entrevistados. Por meio desses relatos, observamos que o racismo estrutural adentra também a vida
onírica dos participantes da pesquisa, como quando uma mãe contou sonhar com uma cena de violência
racial vivida por uma de suas �lhas. No que diz respeito aos �lhos(as) negro(as), notamos a incidência de
sonhos repetitivos que remetem ao abandono da família consanguínea e as precárias condições de vida
antes da adoção. Compreendemos que essa precarização da vida é muitas vezes ocasionada pelo
racismo estrutural, o qual, faz com que a população negra no Brasil esteja mais propensa às mazelas
sociais. Os dados analisados nos indicam até o momento que, mães e pais adotivos passaram a
perceber que a brancura da pele é signo de privilégios materiais e simbólicos em uma sociedade
estruturalmente racista. No entanto, há ainda um longo caminho para que a transmissão da cultura



afro-brasileira seja feita por pais brancos, a �m de que a negritude de seus �lhos não seja marcada por
uma suposta inferioridade.
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ADOLESCÊNCIA E ATO INFRACIONAL: A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COMO
RESPOSTA DO ESTADO PENAL.

JOANA DAS FLORES DUARTE - ORIENTADOR(A)

BIANCA YARA PEREIRA ALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

ADOLESCÊNCIA E ATO INFRACIONAL: A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COMO RESPOSTA DO ESTADO PENAL.
JOANA DAS FLORES DUARTE (professora do curso de Serviço Social da Unifesp, jf.duarte@unifesp.br ).
BIANCA YARA PEREIRA ALVES (aluna curso de graduação em Serviço Social da Unifesp,
alves.yara@unifesp.br ).  Esta Iniciação Cientí�ca (IC) intitulada Adolescência e ato Infracional: A medida
socioeducativa como resposta do Estado Penal, teve como objetivo geral compreender de que forma o
Estado assegura o acesso à política de educação no Brasil para os adolescentes autores de ato
infracional antes, durante e após a medida privativa de liberdade na última década (2007-2017). Para
melhor responder este objetivo geral, a pesquisa dedicou-se aos fundamentos do direito à educação
pública e a construção do direito penal para jovens pobres, negros e periféricos no Brasil, sem descuidar
do processo sociohistórico escravocrata e colonial. Nessa esteira, realizamos uma pesquisa documental
da construção da política de educação no país desde 1822, passando pelo Império e a República Velha,
cujo período é marcado pelo acesso seletivo à educação. O caráter discriminatório pautou-se da
seguinte forma: para às pessoas brancas da elite foi assegurado o direito de estudar, já para as pessoas
pretas emancipadas havia educação religiosa e industrial voltada para o disciplinamento daforça de
trabalho. Este cenário só muda do ponto de vista legal com a Constituição Federal de 1988, assegurando
o direito à educação pública para crianças e adolescentes como dever do Estado, sendo este direito
rea�rmado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Todavia, a pesquisa evidencia que a
positivação dessas leis ainda percorre um caminho de lutas e disputas ideopolíticas, visto que o cenário
real ainda padece com um velho dilema. Para �ns de exemplo, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar (PeNSE) de 2019 apontam que nas escolas do ensino fundamental na instituição pública 59%
dos alunos estão estudando e trabalhando e na privada 49,6%. Já no ensino médio na instituição pública
67,2% estarão estudando e trabalhando e na privada 66,9%. Em relação à medida privativa de liberdade,
o relatório do CEGOV, de 2020, mostra que o acesso de adolescentes em medida privativa de liberdade à
política de educação não vem sendo garantido na sua integralidade, ora por questões de estrutura física
e superpopulação, ora pela ausência de pro�ssionais. Dito isso e com base nos achados desta pesquisa,
a�rma-se a intrínseca relação do que denominamos de seletividades, visto que a política de educação,
bem como o direito penal juvenil foram inaugurados sob o manto da criminalização racial de
adolescentes pobres, cuja centralidade deu-se ora de forma assistencialista, ora pela via repressiva, em
que pese a ideia de uma educação precária e/ou focalizada para jovens pobres, cujo critério ético/racial
foi e segue sendo estruturante na formulação das seletividades no acesso à educação pública e à
socioeducação.  Palavras chave: Educação. Direito Penal Juvenil. Adolescência. Racismo.
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ADSORÇÃO DE CORANTES CATIÔNICOS EM CARVÃO ATIVADO OXIDADO

MARAISA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

NIRTON CRISTI SILVA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

ELIAS DE BARROS SANTOS - ORIENTADOR(A)

RAQUEL APARECIDA DOMINGUES - ORIENTADOR(A)

CAROLINA INÁCIO PORTELA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

Introdução. O carvão ativado (CA) é um material amorfo, com alto teor de carbono e uma estrutura com
alta porosidade interna, sendo um material amplamente empregado em processos de adsorção. A
presença de grupos funcionais na superfície do CA é também um fator que exerce grande in�uência na
capacidade de adsorção desse material. A realização de tratamentos super�ciais nesse adsorvente
possibilita aumentar a variedade de heteroátomos em sua superfície e modi�car o seu comportamento
adsortivo. Objetivo. No presente trabalho realizou-se a oxidação super�cial de um carvão ativado
comercial (CAC), utilizando como agentes oxidantes o peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido nítrico
(HNO3), a �m de aumentar a presença de grupos funcionais oxigenados super�ciais. Metodologia. O
tratamento foi realizado pela oxidação de 10 g de CAC e 20 ml de solução 10 mol L-1 de H2O2 sob
agitação por 1 h. Para a oxidação com HNO3 foram utilizados 10 g de CAC e 20 ml de solução 15 mol L-1
com aquecimento de 90ºC sob agitação por 1 h. Em seguida, o CAC oxidado foi �ltrado, lavado com água
deionizada e seco a 80 ºC por 4 h. Os materiais preparados (CAC_H2O2, CAC_HNO3) foram
caracterizados pela análise de adsorção/dessorção de N2 a 77 K. Realizou-se um estudo da capacidade
de adsorção dos contaminantes catiônicos azul de metileno (AM) e azul vitória B (AV) na superfície dos
materiais. Para o teste de adsorção utilizou-se 10 mL de soluções dos corantes em diferentes
concentrações (25 a 700 mg L-1) e 10 mg de adsorventes, os quais foram mantidos em agitação a 150
rpm por 24 h. Após o tempo de contato o sobrenadante foi separado e a concentração de equilíbrio
(Ceq) foi determinada por espectrometria de absorção UV-visível. Resultados e discussão. As isotermas
para todos os materiais podem ser classi�cadas como tipo I e IV características de materiais
microporosos e mesoporosos, respectivamente. O tratamento super�cial do CAC com H2O2 não
modi�cou a área super�cial especí�ca BET, porém em presença de HNO3 ocorreu uma diminuição de
1006 para 760 m2 g-1, o que pode estar associado ao bloqueio dos poros pela inserção de grupos
durante o processo de oxidação. A capacidade de adsorção (qeq) para o AM foi de 189 mg g-1, 184 mg g-
1, 168 mg g-1, para o CAC, CAC_H2O2, e CAC_HNO3, respectivamente. Para o corante AV a qeq
apresentou valores de 147 mg g-1, 142 mg g-1, 145 mg g-1, para o CAC, CAC_H2O2, e CAC_HNO3,
respectivamente. O estudo mostrou que os materiais apresentam uma maior capacidade de adsorção
para o AM, o que pode ser explicado pela menor dimensão da molécula (1,26 x 0,77 x 0,65 nm)
comparada com a molécula de AV (1,47 x 1,41 x 0,44 nm), o que facilita a adsorção nos poros do
material. Além disso, o tratamento super�cial do CAC com H2O2 e HNO3 não incrementou a capacidade
de adsorção do CAC para os contaminantes estudados. Porém, há uma in�uência concomitante da área
super�cial e grupos super�ciais no processo de adsorção. Agradecemos à Fapesp pelo �nanciamento
(Projetos nº 2019/13471-8 e 2021/02354-0) e ao NAPCEM-ICT.
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ADSORÇÃO DE MICROPOLUENTES EMERGENTES USANDO SBA-15 COMO
ADSORVENTES

SARAH ISABEL PINTO MONTEIRO DO NASCIMENTO ALVES - ORIENTADOR(A)

ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO - COORIENTADOR(A)

DANIELA MACHADO - DISCENTE

ELIEZER LADEIA GOMES - CO-AUTOR(A)

LAURA PLAZAS TOVAR - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA
TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Uma das temáticas que vem chamando bastante atenção nos últimos anos é a contaminação dos corpos
hídricos e observa-se que aproximadamente dois terços dos rios do mundo inteiro estão contaminados
por antibióticos. O consumo de tais fármacos tem crescido muito e isso acarreta um problema bastante
grave com consequências preocupantes, uma vez que pode gerar o surgimento de organismos
resistentes a estas substâncias, como é o caso das superbactérias. Isso é agravado pelo fato que o atual
tratamento da água não elimina os antibióticos e ainda não há limites de quantidade padronizados nas
análises que indicam a potabilidade. Diante deste contexto se faz necessário o desenvolvimento de
processos de remoção destes poluentes emergentes dos corpos hídricos. Uma das possibilidades é o
uso de processos de adsorção aplicando sílicas mesoporosas como adsorvente. A sílica SBA-15
apresenta uma organização de estrutura hexagonal formada por micro e mesoporosos, que lhe propicia
uma alta área especí�ca com forte potencial de aplicação como adsorvente. Este projeto de doutorado
tem como objetivo preparar sílicas mesoporosas SBA-15 modi�cadas, caracterizar a �m de veri�car suas
propriedades físico-químicas e aplicar na adsorção de amoxicilina (AMX) e tetraciclina (TC), tanto em
batelada quanto em coluna de leito �xo.
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ADVERSIDADES NA INFÂNCIA MATERNA E A RELAÇÃO MÃE-BEBÊ

IVALDO DA SILVA - CO-AUTOR(A)

CAMILLA CORREIA PARENTE - CO-AUTOR(A)

MARCOS ROBERTO FANTON - DISCENTE

ANA CAROLINA COELHO MILANI - CO-AUTOR(A)

CÉLIA MARIA DE ARAÚJO - DISCENTE CO-AUTOR

SABRINA DA SILVA CORRÊA - DISCENTE CO-AUTOR

AFONSO NOGUEIRA DA CRUZ - DISCENTE CO-AUTOR

ANDREA PAROLIN JACKOWSKI - ORIENTADOR(A)

MOIRA VALVASSORI - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Uma extensa literatura tem consistentemente observado que prejuízos no
neurodesenvolvimento podem estar associados às experiências adversas na infância (EAIs) e que isto
in�uenciaria a suscetibilidade à transtornos psiquiátricos, como transtornos ansiosos, depressão, risco
de suicídio e abuso de substâncias durante a vida adulta. Existe, portanto, uma correlação bem
estabelecida entre a adversidade em fases precoces da vida e risco aumentado para o desenvolvimento
de psicopatologia. Além disso, evidências sugerem que a exposição às adversidades experimentadas
durante a infância tem um alcance intergeracional importante, ou seja, abusos físicos ou psicológicos
experimentados pela mãe poderiam afetar negativamente a prole. Ainda, nesse contexto, o
desenvolvimento da prole pode tanto ser facilitado quanto prejudicado pela qualidade da relação
estabelecida com a mãe (QIMB). A sensibilidade materna (SM) e a intrusividade materna (IM) são dois
dos principais componentes considerados na avaliação dessa relação. Objetivos: Investigar o impacto
dos EAIs maternos na QIMB aos 6 meses de vida, incluindo a ansiedade e depressão maternas como
moderadoras deste impacto. Método: Este trabalho é parte do projeto temático intitulado ?Adversidades
materna, in�amação e neurodesenvolvimento: como os processos intergeracionais perpetuam as
desigualdades em um ambiente com poucos recursos?. Os participantes são mães e seus bebês (díades).
As participantes foram recrutadas entre o 2o e 3o trimestre de gestação em UBSs na cidade de
Guarulhos. Na ocasião, responderam aos seguintes questionários: CDC-Kaiser ACEs Questionnaire, que
avalia exposição a EAIs; e a escalas de depressão (PHQ-9) e ansiedade (GAD-7). Quando o bebê dessa
gestação completou 6 meses, a díade foi �lmada durante interação livre. As �lmagens foram analisadas
com o Coding Interactive Behavior (CIB). Essa codi�cação foi conduzida pelo 1º autor, o qual desconhecia
o status (cego) dos EAIs dos sujeitos. As análises estatísticas foram feitas no SPSS (versão 21). Devido aos
múltiplos resultados, a signi�cância estatística adotada foi de 0,025, obedecendo à correção de
Bonferroni. Resultados: Um total de 30 díades compuseram nossa análise. Para o modelo condicionado
(modelo de moderação), tanto a interação PHQ9 x EAIs quanto a interação GAD7 x EAIs não foram
estatisticamente signi�cativas (p > 0,05). Por outro lado, o modelo não condicionado demonstrou o
efeito do dos EAIs sobre a SM e IM de modo signi�cativo (p = 0,017) e se manteve apenas para a IM após
a correção de Bonferroni (p = 0,016). Conclusão: A análise de modelo linear generalizado para investigar
os efeitos das EAIs sobre os constructos maternos na interação mãe-bebê aos 6 meses de idade, exibiu
um resultado estatisticamente signi�cativo apenas para a IM. Já o modelo de análise condicionada não
mostrou um efeito moderador das variáveis ansiedade e depressão sobre nenhum dos constructos. Este
resultado sugere que a QIMB pode ser impactada de forma independente pelas EAIs. Isso constitui um
achado importante, já que na literatura vigente, usualmente, tal impacto ocorre por meio de uma
terceira variável. A amostra deverá ser aumentada ao longo do ano e novas análises serão conduzidas
em busca de um melhor entendimento e caracterização desses achados.
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ADVERSIDADES NA INFÂNCIA MATERNA E A RELAÇÃO MÃE-CRIANÇA: UM ESTUDO
PILOTO

MARCOS ROBERTO FANTON - DISCENTE

CÉLIA MARIA DE ARAÚJO - DISCENTE CO-AUTOR

SABRINA DA SILVA CORRÊA - DISCENTE CO-AUTOR

AFONSO NOGUEIRA DA CRUZ - DISCENTE CO-AUTOR

ANDREA PAROLIN JACKOWSKI - ORIENTADOR(A)

MOIRA VALVASSORI - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Experiências adversas na infância (EAIs), como abuso e negligência, aumentam o risco para
problemas durante o desenvolvimento infantil e para o surgimento de psicopatologias ao longo da vida.
Além dos danos que os EAIs causam ao indivíduo, também podem afetar as próximas gerações por meio
de um mecanismo de transmissão intergeracional do trauma (TIT). Paralelamente, a qualidade da
interação mãe-criança (QIMC) pode tanto facilitar o desenvolvimento da prole quanto prejudicá-lo.
Constituindo a QIMC, a sensibilidade materna (SM) e a intrusividade materna (IM) são os fatores que
mais se destacam. Objetivos: Investigar o impacto dos EAIs maternos na QIMC incluindo a ansiedade e
depressão maternas como moderadoras desta relação. Método: As mães e seus �lhos (díades) foram
inicialmente incluídos na 1ª fase deste estudo piloto que ocorreu há três anos. No �nal do ano de 2021
essas díades foram convidadas a participar da 2ª fase (follow-up). Um total de 14 mães aceitaram
participar. As mães responderam a um questionário sobre EAIs (CDC-Kaiser ACEs Questionnaire), a um
inventário de classi�cação sociodemográ�ca (CCEB) e às escalas de depressão (PHQ-9) e ansiedade
(GAD-7). Em seguida, as díades foram �lmadas durante sessão de brincadeira livre. Essas �lmagens
foram analisadas e codi�cadas com o Coding Interactive Behavior (CIB). Essa codi�cação foi conduzida
pelo 1º autor, o qual desconhecia o status (cego) dos EAIs dos sujeitos. As análises estatísticas foram
feitas no SPSS (versão 21,0; SPSS, Chicago, IL). Devido aos múltiplos resultados, a signi�cância estatística
adotada foi de 0,025, obedecendo à correção de Bonferroni. Resultados: A média de idade das crianças
foi de 38 meses (DP±0,5 anos) e a das mães foi de 30 anos (DP±5,4 anos). A média dos escores nas
escalas e questionários foi a seguinte: EAIs = 4,7 (DP±2,6); GAD-7 = 12,0 (DP± 5,6); PHQ9 = 11,4 (DP
±6,93). Para o modelo condicionado (moderação), o resultado da interação entre os escores da PHQ-9 e
EAIs foi signi�cativo (p = 0,049), porém, quando corrigimos o modelo usando Bonferroni tal resultado
não se manteve (p > 0.025). Quanto à interação entre os escores GAD-7 x EAIs, não observamos
diferença signi�cativa (p > 0,005). O modelo não condicionado também foi executado e o efeito do
número de EAIs sobre a SM e IM não foi signi�cativo (p > 0,05). Conclusão: Embora o grupo de mães
investigado por este estudo tenha apresentado uma média considerada alta no número de EAIs, as
análises estatísticas não mostraram um efeito signi�cativo desses sobre a SM e IM. Alguns estudos
indicam que os efeitos dos EAIs sobre a QIMC se dão, usualmente, por meio de uma variável mediadora
como a depressão e ansiedade materna. Nosso estudo mostrou um efeito signi�cativo da interação
depressão x EAIs, que não se manteve após correção de Bonferroni, possivelmente, devido ao número
reduzido de participantes. Novas análises estão sendo conduzidas em uma amostra maior o que
contribuirá para um melhor entendimento do impacto das EAIS na relação mãe-criança.
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AFETOS DO OLHAR

THAISE VIEIRA DE ARAUJO - COLABORADOR(A)

ÍTALO BUTZKE - COLABORADOR(A)

ANDREIA REGINA DE OLIVEIRA CAMARGO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Em uma ação conjunta com educadores, crianças e famílias do NEI Paulistinha UNIFESP e de outras
instituições nacionais e internacionais, buscou-se convidar as pessoas a produzirem "afetos do olhar",
por meio de fotos, vídeos, desenhos, pinturas, poemas, narrativas..., compartilhando sentimentos,
emoções, relatos e sensações do momento vivido em quarentena, isolamento e atividades remotas,
educativas ou laborais. Após o recebimento das produções e curadoria, realizamos uma exposição no
retorno às aulas presenciais. Visamos trazer os 'Afetos do olhar' como forma de compartilhar e acolher
nossas sensações e emoções na volta a "normalidade" da vida.
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AGINDO E REFLETINDO SOBRE PRÁTICAS DECOLONIAIS E DESCOLONIZADORAS EM
EDUCAÇÃO.

BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - MONITOR

NATHALLIA FERREIRA DA SILVA - MONITOR

MARINA PEREIRA DE ALMEIDA MELLO - COORDENADOR(A)

ANA BEATRIZ DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

INTRODUÇÃO - O Projeto de Monitoria: Agindo e re�etindo sobre práticas decoloniais e
descolonizadoras em educação, é uma iniciativa da Prof. Dr. Marina Pereira de Almeida Mello,
responsável pela Unidade Curricular (UC) Desigualdades de Raça, Gênero e Políticas Públicas, vinculada
ao Departamento de Educação da EFLCH/UNIFESP, campus Guarulhos. Em conformidade com o Edital
de Monitoria 2021/2022 e o Plano de Ensino da UC, o presente resumo centra-se nas atividades
desenvolvidas ao longo do segundo semestre de 2021, sob a orientação das diretrizes institucionais de
Atividades Domiciliares Especiais (ADE), e do primeiro semestre letivo de 2022, de forma presencial.
Sendo assim, o projeto segue em andamento atrelado ao de Extensão Universitária Raça, nação e suas
representações na mídia. Identidades, alteridades e subjetividades nas ideias e ideais de brasilidade e
africanidade. OBJETIVO - As atividades realizadas pela monitoria procuram oferecer aos estudantes
matriculados na UC auxílio didático e metodológico, considerando a proposição de que uma proposta de
educação que se propõe ser, ao mesmo tempo, descolonizadora e decolonial, requer que as dimensões
infrapolíticas, subjetivas, intrasubjetivas e cotidianas sejam mobilizadas para permitir o enfrentamento
de discriminações, preconceitos e estereótipos que expõem assimetrias e exigem políticas de
valorização e reconhecimento das identidades subalternizadas. Além disso, a experiência busca
possibilitar às monitoras uma maior proximidade à prática docente, permeada por perspectivas
educacionais sensivelmente distintas e humanitárias. MATERIAIS E MÉTODO - Para facilitar a
comunicação entre os agentes envolvidos no processo ensino-aprendizagem foi criado um grupo do
WhatsApp, cujo objetivo foi estreitar os laços estudantis durante o regime das ADE, uma vez que os
contatos presenciais foram suspensos por razões de segurança em virtude do vírus da COVID-19; o canal
também foi usado para divulgar informações referentes ao Plano de Ensino, bem como sugestões de
o�cinas virtuais, palestras e exposições gratuitas tendo como foco identidades e epistemologias
afrodiaspóricas, correspondente aos tópicos discutidos nos encontros síncronos. Em virtude da
readequação remota, a UC foi ofertada no segundo semestre de 2021 compreendendo atividades
síncronas e assíncronas. Para isso, as ferramentas do Google Meet e Google Classroom foram
amplamente utilizadas, tendo sido disponibilizadas as gravações dos encontros na mesma plataforma.
As reuniões da monitoria também ocorreram via Google Meet quinzenalmente no pós-aula, nas quais
foram discutidas as demandas trazidas pelos estudantes e possíveis alternativas para solucionar estas
questões, garantindo um maior aproveitamento semestral. RESULTADOS E CONCLUSÃO - As ações
desenvolvidas no projeto têm gerado resultados signi�cativos expressos pelos cadernos de campo,
autoavaliações e entrevistas propostas pela professora aos discentes, e, mesmo num momento tão
atípico e de extrema vulnerabilidade, muitos permitiram que as discussões suscitadas na UC viessem a
reverberar em seus contornos íntimos. Desse modo, o Projeto de Monitoria procurou fomentar o
interesse dos discentes à pesquisa, ensino e extensão de forma multidisciplinar, a partir do pensamento
decolonial e descolonizador, confrontando os paradigmas contidos na lógica colonial moderna. Portanto,
alinhado ao compromisso político de estimular o pensamento crítico e de fronteira, o Projeto tem como
objetivo provocar a re�exão sobre procedimentos efetivamente decoloniais para a educação.
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AJUSTE E VALIDAÇÃO DA PREDIÇÃO DO MODELO DE REDES NEURAIS PARA A
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE 2-METILISOBORNEOL

(MIB) E GEOSMINA NO RESERVATÓRIO JUNDIAÍ, NO SISTEMA PRODUTOR ALTO
TIETÊ DA SABESP COM DADOS DE CAMPO ATUALIZADOS.

WERNER SIEGFRIED HANISCH - ORIENTADOR(A)

BRUNO SILVESTRIM FORTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: RECURSOS HÍDRICOS

Os compostos 2-metilisoborneol (MIB) e geosmina são metabólitos orgânicos naturalmente excretados
nas águas super�ciais por cianobactérias. Contudo, em consequência dos processos acelerados de
eutro�zação dos reservatórios utilizados para abastecimento público, as �orações de cianobactérias
levam a concentrações dessas substâncias que não são e�cientemente retiradas nos tratamentos
convencionais de tratamento de água. Essas substâncias provocam gosto de terra (geosmina) e um
gosto e cheiro de mofo à água (MIB). Para minimização deste problema, carvão ativado é utilizado no
processo de tratamento de água para a retirada delas, porém o MIB e a geosmina, em concentrações
superiores a 90 ng/L não são retiradas completamente e podem ser sentidas pelos consumidores. Face a
essa situação, uma forma de resolver o problema é na melhor gestão dos recursos hídricos. Se houver a
oportunidade de antecipar os eventos com altas concentrações de MIB e geosmina, pode-se intervir de
forma e�ciente no tratamento da água ou mesmo interrompê-lo, de forma a minimizar as reclamações
dos consumidores de água. Este trabalho de Iniciação Cientí�ca foi iniciado no início de 2021 e dá
continuidade ao projeto de Iniciação Cientí�ca, intitulado ?Desenvolvimento de modelo de redes neurais
para identi�cação de eventos com alta concentração de 2-metilisoborneol (MIB) e geosmina no
reservatório Jundiaí, no sistema produtor Alto Tietê da Sabesp? desenvolvido pelo aluno Hélio Vitor dos
Santos Filho. Assim, acompanhou-se o projeto anterior para domínio do conhecimento já adquirido. A
arquitetura de redes já desenvolvida será aprimorada e retreinada em função da atualização dos
parâmetros de monitoramento deste reservatório. Por causa da pandemia de COVID-19, as rotinas de
laboratório foram otimizados e alguns parâmetros que constavam na entrada do modelo foram
suprimidos. Assim, este projeto almeja programar duas redes neurais arti�cias ? uma para a geosmina e
outra para o MIB ? capazes de realizarem a previsão das concentrações destes compostos orgânicos
com uma semana de antecedência, de tal forma que isto proporcionará aos gestores de companhias de
saneamento de água uma oportunidade de tomar decisões mais assertivas acerca do tratamento das
águas dos reservatórios. Para isso, espera-se poder tratar os dados fornecidos pela empresa de
saneamento do Estado de São Paulo, ou seja, corrigir determinadas faltas de informações e reduzir as
diferenças de grandezas entre os valores, para então desenvolver os modelos das redes neurais. Mais
além, o trabalho busca programar uma janela interativa que tem por funcionalidade dispor ao usuário
campos para completar com as informações pertinentes de coleta dos parâmetros, para que, em
sequência, seja possível realizar a previsão das concentrações de MIB e geosmina no reservatório, uma
vez que as redes neurais criadas estarão embutidas no código da janela. Ao �nal do projeto, espera-se
poder publicá-lo e, também, requisitar o registro da janela interativa, além de testar os modelos com
dados atuais, para averiguar a qualidade e a veracidade das redes desenvolvidas.
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ALDA LODI E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE DAS PROVAS DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

WAGNER RODRIGUES VALENTE - ORIENTADOR(A)

REGINALDO VIRGINIO DA SILVA FILHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: Este projeto de Iniciação Cientí�ca analisa um conjunto de provas realizadas por professoras
na década de 1950. Material: O material pertence ao Acervo Alda Lodi, personagem importante do
movimento de renovação na formação de professores a partir do Instituto de Educação de Minas Gerais
(IEMG). Metodologia e objetivo: Mobilizando referenciais dados por Hofstetter e Schneuwly (2017);
Bertini; Morais; Pinto e Valente (2017), dentre outros, o estudo intenta dar resposta à questão: Que
matemática para ensinar orienta as intervenções de Alda Lodi nas correções das provas aplicadas por
ela no IEMG? Realizando uma análise comparativa através da elaboração de uma �cha analítica que
destaque como se constitui cada prova, quais saberes matemáticos estão circunscritos nas questões da
prova e como as respostas estão constituídas.
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ALERGIA, ASMA E PROTEÔMICA: OPORTUNIDADES COM IMPACTO IMEDIATO

RENATA HARUMI CRUZ - DISCENTE

LETíCIA GOMES DE PONTES - CO-AUTOR(A)

ANTONIO CONDINO NETO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

A alergia é um tema bastante discutido no mundo acadêmico e cientí�co devido ao seu complexo
mecanismo que leva às desordens e injúrias, em que o motivo da permanência deste estado continuam
obscuros. Os atuais tratamentos ainda não são su�cientes para a melhora signi�cativa que direcione
para uma melhor qualidade de vidas dos pacientes. Novas tecnologias na área do desenvolvimento
cientí�co e tecnológico estão se expressando. Por exemplo, a união da alergia com a peptidômica e a
utilização das ferramentas da bioinformática. Com isso, acreditamos que ambos podem contribuir com
as lacunas que ainda existem neste campo de estudo, diagnóstico e tratamento. Neste estudo propomos
trazer um olhar especial para as ciências ?ômicas? no intuito de descobrir, identi�car, proteínas alvos, ou
biomarcadores que auxiliem um melhor entendimento dos mecanismos que levam à in�amação e, aos
danos dos órgãos e consequentemente, uma baixa qualidade de vida ou até mesmo à morte. Dentro
desse contexto o objetivo deste estudo foi investigar proteínas-alvos (biomarcadores) a nível proteômico
relacionados à alergia e doenças atópicas por meio de análise de banco de dados públicos disponíveis
em bibliotecas de banco de dados proteômicos. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a busca de
dados em bibliotecas como PRIDE e ProteomExchange, seguida da utilização do MetaboAnalyst, uma
ferramenta analítica, disponível online, em que possui quatro etapas: pré-processamento dos dados, em
seguida normalização (regulagem dos dados), análise estatística e a interpretação dos resultados sendo
apresentados por via de sinalização ou moléculas biomarcadoras. Como resultado esperado é obter a
partir do processamento dos dados as moléculas biomarcadoras dentro do contexto da alergia.
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ALFABETIZAÇÃO POR ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA: A VISÃO DOS PAIS

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

DANDARA MARIA XAVIER MACHADO - CO-AUTOR(A)

GIOVANNA PANDJARJIAN MEKHITARIAN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
COVID-19

ALFABETIZAÇÃO POR ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA: A VISÃO DOS PAIS GIOVANNA
PANDJARJIAN MEKHITARIAN (autora): g.mekhitarian@unifesp.br DANDARA MACHADO (co-autora):
dandara.machado@unifesp.br; MARISA SACALOSKI (orientadora): msacaloski@unifesp.br Departamento
de Fonoaudiologia, UNIFESP-EPM. Introdução: O processo de alfabetização inicia-se no Ensino
Fundamental I e está previsto para ser concluído ao �nal do 2º ano escolar. A alfabetização e letramento
são fatores cruciais para o posterior desenvolvimento acadêmico dos alunos e dependem de inúmeros
fatores como exposição à estímulos, à cultura e à interação social. Porém, com a pandemia de
coronavírus a partir de 2020 e o início do ensino emergencial remoto, as crianças foram privadas de
muitos desses fatores e os professores passaram por desa�os para adaptar seu fazer
pro�ssional.Ademais, os pais e responsáveis encontraram grandes di�culdades, pois se tornaram os
adultos mais próximos na mediação do aprendizado de seus �lhos sem que tivessem o preparo
necessário para isso. Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a evolução da
alfabetização de crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental por meio do ensino remoto durante a
pandemia do ponto de vista dos pais, bem como propor estratégias para auxiliá-los a contribuírem no
processo de aquisição de leitura e escrita neste período de pandemia. Método: Fizeram parte do estudo
31 pais de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental que tiveram aulas remotas durante os anos de
2020 e 2021. A pesquisa foi realizada a partir de um questionário online, o qual foi divulgado por meio
das redes sociais. Ao �nal, foi enviado aos pais um vídeo contendo orientações sobre a estimulação de
leitura e escrita no dia a dia. Resultados: 67,8 % dos pais e responsáveis relataram que seus �lhos
aprenderam a ler e escrever durante a pandemia, 77,5 % a�rmam que as crianças possuíam local �xo de
estudo, 90.3 % relatam que seus �lhos tinham tablet ou computador para assistir às aulas e 64,5 %
apontam que as crianças tinham acompanhamento durante as atividades online. Porém, 51,7 % dos pais
a�rmam que as crianças não se concentravam em aprender no ensino remoto e 71 % concordam que
seus �lhos sentiam mais sono e fadiga neste modelo de ensino. Além disso, 51,6 % acreditam que seus
�lhos terão um prejuízo no desenvolvimento acadêmico devido ao ensino online e 61,3 % gostariam de
mais informações para auxiliar na alfabetização de seus �lhos. Apesar de tudo isso, as respostas às
questões de múltipla escolha indicam evolução no nível de leitura e escrita das crianças neste período.
Conclusão: A partir dos resultados obtidos, conclui-se que, do ponto de vista dos pais, os �lhos
apresentaram uma evolução signi�cativa no processo de alfabetização no período da pandemia, porém,
a maioria dos participantes aponta que seus �lhos tiveram mais di�culdade em se concentrar, além de
fadiga e sono durante as aulas online. Acreditam que seus �lhos terão um prejuízo no desempenho
acadêmico devido ao ensino remoto e gostariam de mais orientações para ajudá-los a se alfabetizarem.
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ALFABETIZAÇÃO POR ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA: A VISÃO DOS
PROFESSORES

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

DANDARA MARIA XAVIER MACHADO - DISCENTE

GIOVANNA PANDJARJIAN MEKHITARIAN - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
COVID-19

ALFABETIZAÇÃO POR ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA: A VISÃO DOS PROFESSORES DANDARA
MACHADO (autora): dandara.machado@unifesp.br; GIOVANNA MEKHITARIAN (co-autora):
g.mekhitarian@unifesp.br MARISA SACALOSKI (orientadora): msacaloski@unifesp.br Departamento de
Fonoaudiologia, UNIFESP-EPM. Introdução: Devido à pandemia de Covid-19, o cenário da educação nos
últimos dois anos mudou muito. As escolas passaram a utilizar ferramentas tecnológicas e de ensino
remoto para os quais não havia preparo material e nem tampouco formação docente. A partir disso,
muitos desa�os foram encontrados envolvendo os pais, professores e as crianças. Objetivo: O presente
trabalho se propõe a caracterizar a evolução da alfabetização de crianças do primeiro ano do Ensino
Fundamental por meio do ensino remoto durante a pandemia do ponto de vista dos professores, bem
como propor estratégias para auxiliá-los a contribuírem no processo de aquisição de leitura e escrita
neste período de pandemia. Material e Método: Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em
pesquisa antes de seu início. A pesquisa foi realizada a partir de um questionário do google forms, o qual
foi divulgado por meio das redes sociais. Até o momento, �zeram parte deste estudo 25 professores de
crianças em fase de alfabetização de escolas públicas e privadas da Grande São Paulo, que tiveram aulas
remotas durante o período da pandemia. A maioria dos professores leciona em escolas particulares
(64%) e seus alunos possuem de 5 a 7 anos. Resultados prévios: Os professores participantes acreditam
que as atividades remotas não cumpriram o mesmo papel que as presenciais (92%) e que haverá um
prejuízo no desempenho acadêmico de seus alunos por conta do ensino remoto (56%) . Além disso,
relatam que não se sentiram preparados para trabalhar de forma online (52%) e na questão aberta, no
geral, disseram que a fonoaudiologia poderia ajudar com materiais de auxílio à alfabetização (60%).
Quanto à evolução do processo de alfabetização dos alunos, 44% dos professores relatam que o
conhecimento de leitura e escrita da maioria de seus alunos não evoluiu no período em que estiveram
em ensino remoto. A partir dos resultados obtidos será elaborado um material de orientação aos
professores para auxiliar no processo de alfabetização de seus alunos e dirimir di�culdades
remanescentes do período de pandemia.
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ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E DIDÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA: VIVÊNCIAS
EXPERIENCIADAS NO PROGRAMA DE MONITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SÃO PAULO

CLAUDIA LEMOS VOVIO - COORDENADOR(A)

SULAMITA OLIVEIRA DE SOUSA - MONITOR

KELLEN DAYANE DE MORAES SILVEIRA - MONITOR

RAFAELA DIAS TEIXEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: PEDAGOGIA

O Projeto de Monitoria ?Alfabetização, Letramento e Didática de Língua Portuguesa? tem como
�nalidade auxiliar os discentes nas atividades das Unidades Curriculares (UC), colaborando para a
melhoria na qualidade do processo de ensino e aprendizagem e na interação professor/graduandos, e,
ao mesmo tempo, constitui-se em apoio as ações docentes. Desenvolvido num contexto complexo e
inédito, abrangeu no último ano letivo duas Unidades Curriculares do Curso de Pedagogia: Alfabetização
e Letramento (disciplina obrigatória ofertada no 4º termo), Práticas de leitura e de produção de textos na
alfabetização (disciplina eletiva e de domínio conexo). O projeto, coordenado pela Prof. Dra. Cláudia
Lemos Vóvio, contava com a concessão de bolsa para uma monitora e agregou mais duas monitoras
voluntárias. Nossa apresentação concentra-se nos desa�os enfrentados na oferta da UC obrigatória, que
ocorreu entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, ainda no formato Atividades Domiciliares Especiais
(ADE) com atividades síncronas e assíncronas. Diferentemente de experiências anteriores, quando do
necessário isolamento social (tais, como o uso de plataforma eletrônica para organização de aulas,
calendários e atividades virtuais etc.), percebemos outras questões relacionadas ao estabelecimento de
relação entre graduandos e monitoras, à frequência nas aulas síncronas e estudo dos textos-base da UC,
à qualidade dos trabalhos apresentados e à disposição para participar das propostas e aulas. Notamos
uma baixa adesão aos plantões de dúvida e aos atendimentos individuais ou grupais para realização de
trabalhos, muitas vezes, as demandas dos graduandos restringiam a questões de ordem administrativa
(justi�car a ausência em aulas síncronas, os atrasos na entrega de trabalhos, a solicitação de textos-base
da disciplina, a indicação de temas das aulas, por exemplo). Quando procurados por nós para oferecer
ajuda ou interpelá-los sobre dúvidas frente aos temas e noções trabalhados, notamos um certo
desconforto por parte dos graduandos. Sobre as produções dos graduandos nesta UC (comentários de
textos, situações-problema e outros trabalhos solicitados), pareceu-nos que, muitas vezes, optavam por
soluções mais abreviadas e simples, exemplo disso, foram os temas e conteúdos apresentados no
trabalho de �nal de semestre: uma sequência didática para o ciclo de alfabetização. Nesses trabalhos,
ainda, empregaram de modo restrito textos e conteúdos apresentados nas aulas, em vez de se
apropriarem deles para sustentar suas opções de ordem didática. Observamos também uma baixa
adesão às aulas síncronas, com poucos graduandos interagindo, por meio de perguntas, comentários,
solicitação de explicações, entre outras atitudes, o que denotava um menos colaborativo do que em
outras situações já vivenciadas pelas monitoras. Esse último semestre letivo no formato ADE
caracterizou-se como inusitado, justamente pelo contraste com experiências anteriores na monitoria e
em outras disciplinas, exigindo maior atenção às demandas dos graduandos e a busca constante pela
manutenção de laços. Dentre os aprendizados, destacamos: a importância da escuta atenta aos
graduandos e às suas questões, o necessário aprofundamento em estudos sobre a área de linguagem e
didática de ensino para auxiliá-los na produção de trabalhos e para planejar propostas alternativas.
Essas questões foram superadas pelas reuniões de estudo e orientação com a coordenadora do projeto.
O apoio no planejamento de aulas, busca de estratégias alternativas e na avaliação de trabalhos dos
graduandos colaboraram também para a re�exão sobre modos de ensinar e aprender por meio remoto.
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ALGORITMOS E A NOVA ARENA POLÍTICA: ANÁLISE DAS NOVAS TECNOLOGIAS E
SUAS INFLUÊNCIAS NA ELEIÇÃO DE LÍDERES POPULISTAS

DANIEL ARIAS VAZQUEZ - COORIENTADOR(A)

ROGERIO SCHLEGEL - ORIENTADOR(A)

WESLEY LIMA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

A operacionalização de mídias sociais é cada vez mais estruturante em campanhas eleitorais. Nesse
contexto, agentes pouco interessados na conservação da estabilidade no cenário político transformaram
as mídias sociais em uma fábrica automatizada de difusão de informações falsas. O projeto tem como
objetivo principal entender como as redes sociais e sua operacionalização podem colaborar com a
eleição de representantes populistas, entendidos tanto como um aparato midiático (digital) quanto
como um mecanismo discursivo (de mobilização) e uma tática (política) de construção de hegemonia.
Com o intuito de investigar hipóteses nesse campo, o trabalho estruturar-se-á em três eixos principais: o
primeiro é a análise das formas de operação dos algoritmos, em especial na sua aplicação de campanha
do candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e, como esperado a esta altura, 2022. A principal razão
da escolha desse eixo é investigar as especi�cidades da aplicação técnica das narrativas em redes sociais
no Brasil, na condição de país emergente, considerando que a maioria dos estudos no campo concentra-
se em contextos como o estadunidense e o europeu. O segundo eixo trará a discussão com diferentes
abordagens contemporâneas sobre a crise da democracia, com ênfase no populismo digital. Esse eixo se
relaciona ao primeiro por constar na literatura especializada estreita relação entre as chamadas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e seu potencial risco aos regimes democráticos. Por
�m, o terceiro e último eixo promoverá grupos focais para coleta de informações acerca do nível de
con�ança institucional dos eleitores, uso de redes sociais, letramento digital e as práticas relacionadas à
veri�cação de informações. A elaboração dos roteiros e bases para preparação técnica dos grupos
focais, levará em conta a base de dados do ESEB - Estudo Eleitoral Brasileiro, produzido pelo CESOP ?
Centro de Estudos de Opinião Pública (UNICAMP). A inclusão desse método tem a intenção de capturar a
perspectiva do usuário das redes e fertilizar o debate promovido nos estudos brasileiros desse campo.
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ALIADOS E INIMIGOS DA CAUSA - ATUAÇÃO INDÍGENA NO PROCESSO DE
INDEPENDÊNCIA NA BAHIA

ANDRE ROBERTO DE ARRUDA MACHADO - ORIENTADOR(A)

CAIO FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Introdução Diante as incertezas e novas con�gurações que se apresentavam na América portuguesa,
durante o período independentista, o indígena dentro deste contexto de guerra �cara, por muitas vezes,
condicionado a uma �gura imagética e simbólica, exaltado dentro de uma construção alegórica de
nacionalidade elaborada a partir do século XIX. Quando citados em fontes e bibliogra�as, o nativo �cara
relegado a poucas linhas, �gurando-se de maneira geral e unidimensional diante a desmobilização do
Antigo Regime português. Objetivo Esta pesquisa discute a atuação das comunidades indígenas na Bahia
dentro do período independentista, para isto, propõe-se abordar os espaços de atuação nas Vilas
Indígenas, circunscritas na capitania da Bahia, como um espaço particular de ação destes grupos diante
das transformações, lutas e imposições no decorrer do processo de independência. Nessa seleção, visa-
se demonstrar que a participação indígena foge de uma ideia dicotômica de aliados ou inimigos, mas
con�gura-se em um embate entre os grupos centrais e periféricos diante as novas con�gurações que
despontavam na segunda década do século XIX. Levanta-se, portanto, a hipótese de uma agência
circunstancial da população indígena diante os embates políticos gerais, assumindo diferentes facetas e
posicionamento em benefício próprio em contrapartida de uma ideia de passividade ou atuação gerida
pelas classes dirigentes. Materiais e Método Para o desenvolvimento da discussão, aborda-se, três
conjuntos documentais: em primeiro, a documentação digitalizada pelo Projeto Resgate, referente aos
arquivos do Conselho Ultramarino, os providenciados pelo Arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro e aqueles que estão no Arquivo Público da Bahia, onde estão disponibilizados documentos
produzidos durante o período de guerra na Bahia; em segundo, a documentação produzida pelos
viajantes Spix & Martius, o relato de viagem de Maria Graham e o de Maximilian zu Wied-Neuwied como
referências para compreensão demográ�ca e geográ�ca da região; por �m, aborda-se os periódicos
circulantes da época como fonte provedora de uma visão particular dos grupos inseridos no embate
político durante o processo de independência. Toda a pesquisa estivera embasada em torno das novas
perspectivas e narrativas oriundas da Nova História Indígena, tendo como pressuposto se distanciar de
analises que con�guram o indígena como agentes secundários, mas abordá-los como agentes históricos,
mobilizando-se e articulando-se conforme seus interesses individuais e coletivos. Resultados e
Conclusão Mesmo que não concluída, a coleta de fontes e seu entrosamento com a bibliogra�a
selecionada desvelam algumas considerações, dentre elas revela-se que a atuação indígena no processo
de independência da Bahia fora presente e signi�cativa, principalmente em torno das Vilas Indígenas, e
contrasta com a perpetuação da narrativa de invisibilização alinhada à categorização de caboclo. Sua
presença nas �leiras do Exército, ou a própria não colaboração em torno do processo con�ituoso,
estivera relacionada a interesses particulares, sendo possível observar em suas contestações e
negociações uma apropriação de vocabulário político alinhado às ideias circulantes, vinculando-se à
Nação e ao Estado brasileiro para requerer benefícios e melhores recompensas.
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ALIENAÇÃO COLONIAL - A INTERIORIZAÇÃO DA DOMINAÇÃO E A SOCIOGÊNESE EM
FRANTZ FANON

RAPHAEL CEZAR DA SILVA NEVES - ORIENTADOR(A)

NICOLI FRANCA ROCHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-

RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Apresentado o projeto de pesquisa no Congresso Unifesp 2021, voltamos para apresentar os resultados
da análise após um ano de estudos. A pesquisa busca analisar a interiorização da dominação no
contexto colonial à luz do pensamento de Frantz Fanon. Em suas obras, sobretudo em Os condenados
da terra, Fanon apresenta a questão da violência colonial além dos limites físicos, analisando-os
principalmente sobre um viés psicossocial. Para o autor, o meio, a sociedade, a política, o agente
dominador seriam objetos essenciais na formação do ser, de suas percepções sobre si mesmo e a
respeito do mundo a sua volta. Nesse sentido, o cenário colonial provocaria uma espécie de
psicopatologia social e somente um evento nas proporções da violência colonial seria capaz de libertar
as amarras opressoras que aprisionavam o corpo e a mente dos nativos, esse episódio seria a revolução,
para Fanon o único meio viável para a gênese de um novo humanismo, que abarcasse além das raízes
europeias, que, contudo, ainda se traduzem na diretriz do imaginário mundial. Assim, as observações
revolucionárias de Fanon permitem uma análise decolonial, a �m de compreender o quanto dessa
patologia colonial persiste em nossos dias.
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ALOCA SENSORES: UM APLICATIVO WEB GRATUITO PARA ALOCAÇÃO ÓTIMA DE
SENSORES

LUIZ LEDUINO DE SALLES NETO - ORIENTADOR(A)

VICTOR HUGO GODOI PEDROTA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: OTIMIZAÇÃO

Em um países em desenvolvimento como o Brasil, que possuem recursos limitados, sistemas de
monitoramento ou até mesmo recursos destinados à saúde, segurança ou educação devem alocados
a�m de cobrir toda a área prevista ou a maior possível. Sistemas para monitoramento e alerta de
desastres naturais, como uma rede de pluviômetros para enchentes, podem evitar impactos sociais e
econômicos e a instalação de serviços de forma inteligente pode melhorar a qualidade de vida da
população diminuindo o tempo de acesso a eles. Deste modo, o uso de modelos de otimização podem
ser excelente para determinar onde tais recursos podem ser alocados. Neste artigo é apresentada uma
implementação de um modelo de localização de máxima cobertura (Maximal Covering Location
Problem). Desenvolvemos uma API REST que permite a utilização em diversos casos sem a necessidade
de modelar e preparar um ambiente para cada situação onde o modelo pode ser utilizado, garantido
uma maior acessibilidade. A primeira versão do aplicativo web AlocaSensores já está disponível para uso
gratuito.
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ALOMORFIA NA PLURALIZAÇÃO DO DITONGO NASAL EM PORTUGUÊS BRASILEIRO:
UM ESTUDO EXPERIMENTAL

INDAIA DE SANTANA BASSANI - ORIENTADOR(A)

MIRIAM DA COSTA LEITE - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Este trabalho tem por objetivo apresentar o andamento da pesquisa que vem sendo desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Letras, na linha de pesquisa de Linguagem e Cognição. Propriamente,
expor o design experimental engendrado como parte da pesquisa de mestrado e também exibir os
resultados iniciais do experimento linguístico desenvolvido e aplicado como parte da pesquisa e os
próximos passos para conclusão da mesma. O teste experimental que produzimos foi um experimento
com paradigma experimental o�ine, com o objetivo de veri�car como os falantes formam o plural no
ditongo nasal em palavras existentes (ex.: pão) e em não-palavras (ex.: dão). O teste elaborado tem por
objetivo possibilitar, inicialmente, a análise quantitativa que permitirá a discussão sobre qual forma de
plural no ditongo nasal é a mais produtiva. Além disso, a experimentação aplicada em nossa pesquisa,
com a ajuda do modelo teórico estudado (Morfologia Distribuída), propiciará condições que poderão
responder às questões deste trabalho e comprovar (ou não) nossas hipóteses de trabalho. Nossa
principal questão de pesquisa é se os fatores morfológicos de composição, grau (aumentativo) e
su�xação e a harmonia vocálica da sílaba precedente ao ditongo nasal podem in�uenciar na escolha de
uma dentre as formas de plural do ditongo nasal? E nossa questão teórica é de que forma a proposta da
Morfologia Distribuída pode esclarecer a alomor�a do plural no ditongo nasal? Esperamos apresentar
Neste evento, através dos dados obtidos em nossa pesquisa experimental, algumas respostas ao que
esta pesquisa busca investigar.
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ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS DE PACIENTES COM COVID-19

DULCE APARECIDA BARBOSA - ORIENTADOR(A)

MAYARA RODRIGUES SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: COVID-19

INTRODUÇÃO: inúmeras previsões têm sido feitas em relação à evolução da pandemia de COVID-19, que
teve início em Wuhan, China, espalhando-se pelo mundo. Muitos pesquisadores se voltaram para a
busca de respostas da história natural da doença. OBJETIVOS: identi�car as alterações bioquímicas
preditivas de gravidade nos pacientes que evoluíram na doença do estágio moderado para grave.
MÉTODO: estudo de coorte prospectivo, realizado no Hospital São Paulo (HSP), no período de abril de
2020 a dezembro de 2021. Pacientes que foram internados com diagnóstico con�rmado de COVID-19
com apresentação moderada e grave da doença foram incluídos no estudo. Foram coletados dos
prontuários exames laboratoriais e evolução dos pacientes. Na análise descritiva, os dados foram
apresentados utilizando-se frequências absolutas e percentuais, médias, desvios padrão, valores
mínimos e máximos, comparando-se os grupos com apresentação moderada e grave da doença. Os
Testes do Qui-Quadrado de Pearson, Exato de Fisher, Mann-Whitney ou t de Student foram utilizados,
conforme apropriado, para comparar as diferenças entre os grupos dos moderados e graves. O nível de
signi�cância adotado foi de 0,05. RESULTADOS: a média de idade foi signi�cantemente maior nos
pacientes graves em relação aos moderados (p<0,001). Os valores da hemoglobina e plaquetas foram
estatisticamente menores na internação no grupo dos pacientes graves, e os de creatinina, proteína C-
reativa e D-Dímero, maiores (p<0,001). O número de óbitos foi signi�cantemente maior nos pacientes
que foram internados em estado grave (p<0,001) e veri�camos também que a hemoglobina e plaquetas
estavam abaixo dos valores de referência na internação. A creatinina, a proteína C-reativa e o D-Dímero
também foram estatisticamente e signi�cantemente maiores nestes pacientes. CONCLUSÃO: os
resultados deste estudo mostram a importância de considerar algumas variáveis bioquímicas no
momento da internação como preditivas de gravidade. Os achados reportados nesta investigação
corroboram com dados da literatura e podem elucidar intervenções precoces para melhor manejo
desses pacientes logo na internação.
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ALTOS NÍVEIS DE LEPTINA EM ADULTOS COM OBESIDADE E SUA RELAÇÃO COM A
PROTEÍNA BDNF

DANIELLE ARISA CARANTI - ORIENTADOR(A)

ISABELE DOS REIS RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), obesidade é o excesso de tecido
adiposo a um nível prejudicial à saúde. Com o acúmulo de gordura, ocorre o aumento proporcional de
leptina, hormônio que atua no hipotálamo realizando o controle da saciedade. Indivíduos com
obesidade tendem a ter níveis muito elevados desse hormônio, estado que acarreta na resistência à
leptina por seus receptores. Além de isso resultar na piora da função homeostática, estudos têm
demonstrado que este quadro resulta na possível diminuição dos níveis séricos de BDNF, uma
neurotro�na fundamental na comunicação entre os neurônios e saúde do SNC. Esta hipótese poderia
explicar a relação entre a desregulação de leptina com a alteração das funções cerebrais, mecanismos
que, consequentemente, poderiam ser fator de risco para a gênese de doenças neurodegenerativas.
Objetivo: O objetivo geral do presente estudo foi avaliar os impactos dos níveis elevados de leptina na
expressão da proteína BDNF em adultos com obesidade. Os objetivos especí�cos foram identi�car a
relação dos níveis elevados de leptina e a gênese de doenças neurodegenerativas e sua correlação com
outras variáveis antropométricas como IMC, perímetro de pescoço, quadril e cintura. Método: Tratou-se
de estudo retrospectivo com visita ao banco de dados do Grupo de estudos da obesidade (GEO) onde
foram feitas avaliações entre adultos de 30 a 50 anos, participantes deste mesmo grupo da Universidade
Federal de São Paulo, com IMC entre 30 e 39.9 kg/m². As avaliações foram: IMC, por meio da relação
entre o peso e a altura ao quadrado (kg/m²), perímetro de pescoço, perímetro de cintura e perímetro de
quadril. As concentrações de leptina foram mensuradas por um kit de radioimunoensaio e as
concentrações de BDNF por meio de sua mensuração no plasma sanguíneo. Hipótese: acredita-se que a
atividade da proteína BDNF esteja prejudicada nos indivíduos com obesidade que obtenham altos níveis
de leptina. Resultados: A relação entre leptina e BDNF foi positiva (r = 0, 339, p < 0, 01), a leptina se
relacionou positivamente com CQ (r = 0, 339, p < 0,01) e negativamente com PP (r = -0, 346, p < 0,01) e
com PC (r = -0, 23, p < 0, 05). Houve diferença signi�cativa entre as médias (p < 0,05) do primeiro e
terceiro tercil de BDNF e PQ, sendo positivas, entre primeiro e terceiro tercil de PP, sendo negativa e
diferença positiva entre o primeiro e segundo tercil de PQ. Conclusões: A leptina em excesso não foi um
fator causador da diminuição dos níveis séricos de BDNF, logo não demonstrando risco para o
desenvolvimento de doenças degenerativas por falta dessa neurotro�na no cérebro. Apenas a variável
perímetro de quadril foi diretamente proporcional aos níveis de leptina, servindo de parâmetro para
medição da quantidade desse hormônio neste caso. Há a necessidade de mais estudos serem realizados
sobre esta temática.
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ALUGUEL RESIDENCIAL E DESPEJOS NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO: PROTEÇÃO A
INQUILINOS E ACESSO À JUSTIÇA DURANTE A PANDEMIA

GIOVANNA BONILHA MILANO - COORDENADOR(A)

DANDARA CECONI DOS SANTOS - DISCENTE

BRENO WILLIAM NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: CIDADES

INTRODUÇÃO A pandemia colocou em foco a necessidade de re�exão e ajustes dos instrumentos de
regulação da propriedade privada no Brasil, sobretudo no que tange à moradia. Durante o primeiro ano
de pandemia, nenhuma política - salvo parte da Lei 14.010/20 - foi posta em prática para a suspensão de
despejos e remoções. Quase um ano depois, dois instrumentos importantes passaram a ter in�uência
nas decisões judiciais na matéria: a lei 14.216/21 e a decisão sobre a ADPF 828. Ambos os instrumentos
foram decisivos na suspensão de remoções em ocupações. Entretanto, ao ajustarmos o foco analítico
para os despejos de aluguel residencial, observaremos que o esforço de captura da questão ainda é
incipiente. OBJETIVOS Objetiva-se analisar como o TJ-SP acolheu, em três fóruns da capital paulista, a lei
14.216/21 e a ADPF 828, bem como compreender a forma pela qual o acesso à justiça foi especialmente
restrito durante a pandemia de COVID-19. Procurou-se observar se a vigência dos instrumentos
transitórios provocou a diminuição de despejos entre o primeiro e o segundo ano de pandemia. A
pesquisa (em andamento) pretende, ainda, realizar um mapeamento amostral dos despejos ocorridos
durante o período analisado. METODOLOGIA Por meio da pesquisa na plataforma ESAJ do TJ-SP, foi
realizado o levantamento de mais de 2000 sentenças no período entre 18/03/2020 a 28/02/2022, nas
categorias que abrangem a classe processual de Despejo, com competência territorial nos fóruns
Regionais do Tatuapé, Vila Prudente e Itaquera. As decisões foram tabuladas por data da distribuição,
origem, número do processo, nome do réu, texto da sentença, quali�cação do imóvel e endereço
quando indicados na decisão, gênero do réu, bem como em relação às solicitações de liminar, justiça
gratuita, oferecimento de contestação, a citação da pandemia e instrumentos como a Lei 14.216/21 e a
ADPF 828 em seus fundamentos. RESULTADOS Para os fóruns analisados, o número de despejos
aumentou em 12% no segundo ano de pandemia, onde foi possível veri�car que os magistrados, ao
examinarem os casos, passam a adotar uma postura rígida, de modo a interpretar a propriedade
privada como um direito que se contrapõe a todos, inclusive em prejuízo dos demais direitos envolvidos.
Tal aspecto ressoa nas 13 sentenças (em um universo de 1163) que utilizaram como fundamento tanto a
ADPF 828 quanto a Lei 14.216/21, a �m de operar a suspensão de despejos em caráter liminar nas ações
ajuizadas sob valores de até R $600,00. CONCLUSÃO O entendimento jurisdicional sobre o tema se
consolida através da negação sistemática e incidental dos Direitos Humanos, caracterizando-se através
da atribuição de ilegitimidade à posse dos locadores em débito, considerando os interesses dos
indivíduos e suas famílias como entraves à realização dos interesses do proprietário ou do mercado
imobiliário, em que o processo de desquali�cação da posse desquali�ca direitos positivados, permitindo
sua violação constante. Assim sendo, a incorporação do direito à moradia e das múltiplas realidades de
vínculo de moradia (incluindo o aluguel) nas interpretações conferidas pelo judiciário ainda corresponde
a um grande desa�o.
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ALUN@S DE HISTÓRIA NA PRÁTICA DA PESQUISA: DIFUSÃO E DESCRIÇÃO DO
ACERVO DO CMPH (ARTICULAÇÕES DO ENSINO COM A PESQUISA).

MARIA RITA DE ALMEIDA TOLEDO - COORDENADOR(A)

MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

MAIARA PUK GÓES DA SILVA - MONITOR
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JÚLIA BARBOSA DE ARAÚJO GÓES - MONITOR

GABRIELA GAMA NEVES - MONITOR

MARINA LOCCOMAN RODRIGUES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução O projeto de monitoria do Centro de Memória da Unifesp (2021-2022) teve como um de seus
maiores desa�os seguir os trabalhos em modo remoto. As monitoras integrantes da equipe do CMPH
lidaram sobretudo com o suporte digital, o qual já vinha sendo inserido no meio arquivístico, porém com
a chegada da pandemia acabou sendo o principal meio de acesso ao acervo. Objetivo Como principal
meta da atual monitoria, a equipe está trabalhando com a escrita de um Guia do acervo para
disponibilizar virtualmente ao público em geral, no site do CMPH. Estamos criando verbetes que
descrevem brevemente cada conjunto e cada fundo documental que compõe o acervo, pondo ao
alcance dos diversos pesquisadores que porventura possam se interessar pela documentação. Além da
elaboração do Guia, a monitoria concentrou-se em produzir material para as redes sociais, divulgando o
acervo e o trabalho do CMPH. Materiais e métodos O primeiro verbete criado foi o do Engenheiro
Heraldo de Sousa Gitahy. Sem o contato com o documento físico, o verbete do acervo teve que ser
realizado a partir de relatórios descritivos feitos pelos doadores. Em um segundo momento, �zemos
uma visita técnica ao CMPH durante a pandemia para dirimir dúvidas e examinar as caixas e pastas. O
verbete foi produzido especi�cando as principais espécies documentais, informando a data-limite e as
instituições que mais apareciam no corpo documental. Para além da descrição, também foi realizada
uma breve síntese da trajetória pro�ssional do Gitahy que ajuda a compreender a tipologia documental
do acervo, além de uma lista de siglas e de abreviaturas que auxiliará o pesquisador. Por �m, foi
realizada uma descrição de cada caixa do conjunto. Outro método importante em tempos de pandemia
para auxiliar a difusão do acervo foi o uso das redes sociais. Dois quadros novos foram criados pela
equipe: "CMPH explica" e as "Indicações do CMPH". O primeiro pretende discutir questões de fundo e
estruturais sobre arquivologia, desde as mais simples, como o que são as instituições de custódia, até as
mais complexas, como conceitos da arquivologia também utilizadas na conservação e organização dos
documentos. Julgamos serem relevantes, pois, além de aproximar o público ao ofício do historiador e ao
próprio CMPH, contribui para uma melhor compreensão das fontes de nossas pesquisas. O segundo
quadro foi importante para fazer indicações sobre �lmes, cursos, palestras que tivessem temáticas
relacionadas à História, arquivos e preservação. Ademais, foram realizadas publicações descritivas sobre
documentos pertencentes ao nosso acervo, de modo a incentivar a pesquisa e a visitação ao Centro.
Todas as postagens foram feitas no Instagram e no Facebook. Temos conseguido aumentar o
engajamento em nossas redes. Conclusão Agora, com o retorno do presencial, o trabalho da monitoria
estará concentrado em planejar atividades didáticas para os alunos do curso de História, as o�cinas do
Centro. Além disso, seguimos explorando o acervo e conhecendo modos de catalogação e organização,
desde a higienização dos documentos até a reorganização em caixas apropriadas para o
armazenamento. Assim, o projeto segue em andamento, com novas expectativas, tarefas e desa�os,
com o principal objetivo de fazer com que o acervo alcance novos públicos e pesquisadores e contribua
na formação d@s historiador@s da EFLCH. O CMPH foi pensado para ser um espaço vivo de laboratório
e aprendizagem, de circulação de alunos e formação do ofício do historiador que precisa, para sua
formação mais completa, lidar com questões da preservação de acervos e da construção da memória
coletiva.
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AMOR E GUERRA EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - ORIENTADOR(A)

CAUANE COSTA SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Este trabalho aborda a representação do amor, que funciona como motivação das ações e das escolhas
de Riobaldo, narrador de Grande Sertão: Veredas, romance de Guimarães Rosa. Como indica o próprio
título, a obra conta com personagens jagunços envolvidos em lutas pelo poder, o que parece retirar
qualquer importância de um sentimento como o amor. Num ambiente como o sertão, com leis próprias
onde, como diria Riobaldo, manda quem é forte, com as astúcias, a relação entre dois homens era
inapropriada tanto se tratando de amizade, como também na questão do amor romântico. Assumindo
que o amor existente entre Riobaldo e Diadorim subverte a ordem social e política estabelecida no
sertão, essa pesquisa busca discutir o amor como causador das decisões e atitudes tomadas por
Riobaldo ao longo de sua vida, até mesmo a sua entrada para a jagunçagem. O objetivo desta pesquisa é
identi�car que a real motivação por trás de ações tomadas por Riobaldo, em toda sua travessia, é o
amor que sentia por Diadorim. Em diversos trechos da obra, foram encontrados momentos e falas de
Riobaldo que fomentam essa ideia de que o amor o mantinha entre os jagunços e guerras. Mas qual é
esse amor que opera como motivador na narrativa? Como ele se apresenta em um romance ambientado
no sertão, em que a relação entre homens não era aceita nem em amizade, como o próprio Riobaldo diz
diversas vezes? Em seu livro, O Brasil de Rosa: mito e história no universo rosiano: o amor e o poder, Luiz
Roncari rea�rma o amor como motivador no momento em que Riobaldo e Diadorim se reencontram.
Com base na ideia de amor do autor Anthony Giddens, na obra La transformación de la intimidad:
sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, esta pesquisa parte do pressuposto de que o
amor representado é o amor romântico. Esse amor tem como pilar central a intimidade, a idealização da
pessoa amada, um encontro de espíritos, elementos que se conectam muito com os dois personagens
centrais em diversos momentos do enredo. Diadorim conta então que é "Reinaldo" mas que somente
Riobaldo poderia saber disso, uma demonstração de intimidade e con�ança entre eles. Riobaldo,
durante a travessia em busca da vingança desejada por Diadorim, além de idealizar o momento em que
esse cenário vai mudar e ele poderá viajar sertão adentro com Diadorim sem estar envolvido em
guerras, ainda compara diversas vezes o amor deles com o bem e o mal, ora mandado por Deus, ora
pelo demo. Essa ideia do amor foi colocada em prática ao analisar o momento do reencontro dos dois
personagens como o cerne representativo da motivação. É a partir desse momento que eles não mais se
afastam até o �nal da história. Há sensação de conforto, de casa, de reconhecimento, Riobaldo passa a
não se ver onde Diadorim não está, é pertencimento, encontro de espíritos. A idealização faz com que
Riobaldo aceite se tornar um dos jagunços de Titão Passos, a �m de conquistar a vingança tão
importante para Diadorim. É evidente como Riobaldo toma decisões importantes para a sua trajetória
motivado pelo sentimento que sentia por seu, então, amigo. É por não querer uma nova separação que
ele passa a seguir o mesmo caminho do outro, a travessia pelo grande sertão acontece por Diadorim. É
motivado por esse amor que Riobaldo, mesmo sem querer, entra para o bando.
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AMPLIANDO O MAPA DAS ARTES DIÁLOGO COM COLETIVOS CULTURAIS DE
GUARULHOS

BÁRBARA BRETAS LOPES - DISCENTE

ILANA SELTZER GOLDSTEIN - COORDENADOR(A)

PEDRO FIORI ARANTES - COORDENADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

O presente projeto de extensão tem como ponto de partida a continuação de um mapeamento de
coletivos artísticos culturais periféricos iniciado pela Cátedra Kaapora em 2021. Na primeira fase do
levantamento, foram abordados coletivos atuantes em três regiões do Estado de Sa?o Paulo, nas quais a
Unifesp possui três campi: Baixada Santista, Guarulhos e Zona Leste da cidade de Sa?o Paulo. Duas
bolsistas de extensa?o da Cátedra Kaapora de Conhecimentos Tradicionais e Não-Hegemônicos e uma
estudante voluntária aplicaram questiona?rios a cerca de 50 grupos e depois realizaram encontros
virtuais com 12 deles, a �m de conhecer melhor suas estratégias, particularidades e desa�os. Em 2022,
serão proponentes, além da Cátedra Kaapora - representada pela profa. Ilana Goldstein -, dois outros
docentes do Departamento de História da Arte, profs. Pedro Arantes e Vinícius Spricigo, com experiência
prévia em projetos extensionistas ligados a ocupações artísticas, intervenções urbanas e artistas
periféricos. Os dois grandes diferenciais do projeto que propomos para 2022 são a possível parceria com
o Sesc Guarulhos, a realização de residências artísticas associadas a pesquisa e extensão e a modi�cação
do escopo da pesquisa inicial - tanto do ponto de vista metodológico quanto de recorte espacial (a
princípio, focado na cidade de Guarulhos)
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ANÁLISE DA AÇÃO DA CLOROQUINA E DA TRANSCRIÇÃO DO GENE DE RESISTÊNCIA
PKCRT EM FORMAS SANGUÍNEAS DE PLASMODIUM KNOWLESI IN VITRO

ROBERTO RUDGE DE MORAES BARROS - ORIENTADOR(A)

GUILHERME ANTONINO DA SILVA CAMPOLINA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

A cloroquina (CQ) foi a principal droga para o tratamento das formas sanguíneas de malária até a década
de 1980. Em 1957 foram descritos os primeiros casos de P. falciparum resistentes à CQ, e em 1989 foram
observados casos de resistência por P. vivax. Em P. falciparum, mutações no gene pfcrt resultam em
polimor�smos funcionais na proteína PfCRT e estão associadas ao desenvolvimento de resistência.
Entretanto, tais mutações não foram identi�cadas no gene pvcrt (homólogo de pfcrt) de P. vivax
resistentes, sustentando a hipótese de mecanismos distintos de resistência. Estudos sugerem que o
aumento nos níveis de expressão de pvcrt pode alterar a resposta do parasita à CQ. Outros estudos
relataram que formas trofozoítas de P. vivax apresentam menor sensibilidade à CQ do que outros
estágios sanguíneos do parasita. Entretanto, a falta de um sistema de cultivo in vitro di�culta estudos
para investigar o papel da expressão do gene pvcrt na resistência à CQ. Linhagens de P. knowlesi,
espécie evolutivamente próxima à P. vivax, foram adaptadas à cultura in vitro, e podem ser utilizadas
como um modelo para estudos de resistência à CQ. Para veri�car a ação de CQ em estágios sanguíneos
de P. knowlesi in vitro, culturas sincronizadas serão submetidas a um ensaio de sobrevivência. Para
analisar a transcrição do gene pkcrt (homólogo a pvcrt) durante o ciclo de vida, parasitas serão coletados
ao longo do ciclo sanguíneo de P. knowlesi (6 horas, 12 h, 18 h e 24 h após a invasão de eritrócitos) e os
níveis de transcrição do gene pkcrt serão determinados por qPCR. Para avaliar a expressão e localização
de PkCRT, parasitas transgênicos serão gerados por CRISPR-Cas9 com as fusões pkcrt-gfp e pkcrt-
nanoluc e observados por microscopia de �uorescência e em ensaios de luminescência. Dados
preliminares de qPCR revelam uma elevação gradativa dos níveis de transcrição de pkcrt, até um pico
por volta 18 h após a invasão. Após o pico, há uma queda abrupta dos níveis de transcrição 24 h após a
invasão. Este padrão difere do observado em P. falciparum, onde o pico de transcrição de pfcrt ocorre
10-15 h após a invasão. Os dados indicam que diferenças na expressão de pkcrt e pfcrt ao longo do ciclo
sanguíneo podem afetar a resposta destes parasitas à CQ. Os dados obtidos neste projeto permitirão
avaliar a resposta de P. knowlesi à CQ e entender o papel da expressão de pkcrt no desenvolvimento de
resistência à CQ, identi�cando diferenças entre as espécies causadoras de malária humana
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ANÁLISE DA CORRENTE DE FUGA EM TRANSISTORES DE GRAFENO DE PORTA
LÍQUIDA

NIRTON CRISTI SILVA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

BRUNA VALENTE VIRGA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

Os transistores de efeito de campo (FETs, do inglês �eld-e�ect transistors) de grafeno são excelentes
plataformas para a aplicações em sensores e biossensores devido às propriedades eletrônicas
superiores do grafeno combinadas com uma elevada estabilidade química e uniformidade estrutural. A
detecção dos analitos é estabelecida analisando as mudanças de natureza elétrica que ocorrem nesses
FETs na con�guração de porta líquida, onde um eletrodo referência é utilizado para transmitir a tensão
de porta para o dispositivo. Contudo, um parâmetro importante, a corrente de fuga vertical entre o
eletrodo de referência e o grafeno, é negligenciado nesses dispositivos. Neste estudo, FETs de grafeno
de porta líquida foram caracterizados eletricamente em solução tampão fosfato salino (PBS). A medidas
foram realizadas variando-se a velocidade de varredura, a força iônica da solução PBS e a corrente de
fuga foi analisada em cada caso. Primeiramente, foi encontrada uma fórmula para correlacionar a
velocidade de varredura da unidade de alimentação e medição (Keithley 2636B), analisando-se a curva
de saída (IDS vs. VDS com VGS constante) do FET seco (con�guração de resistor). Em seguida, a
caracterização elétrica dos FETs em solução PBS foi realizada alterando-se o valor da velocidade entre
10mV e 200mV, assim, as curvas de transferência (IDS vs. VGS com VDS constante) e as curvas de
corrente de fuga (IGS vs. VGS com VDS constante) foram obtidas em cada velocidade. Valores de
corrente de fuga na ordem de nA (nanoampère), que aumentam com a velocidade de varredura foram
encontrados. A corrente de fuga também aumenta com o aumento da força iônica do PBS, indicando
que este parâmetro pode ser utilizado como um sensor iônico. Etapas futuras incluem a absorção de
biomoléculas a �m de se analisar a corrente de fuga como novo parâmetro analítico em FETs de grafeno
de porta líquida quando aplicados como biossensores.
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DAS ALTERAÇÕES MUTACIONAIS DO VÍRUS DA
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 (HIV-1) EM CICLO ÚNICO DE INFECÇÃO IN

VITRO

TAIMÁ NAOMI FURUYAMA - AUTOR(A)

ISABEL MARIA VICENTE GUEDES DE CARVALHO MELLO - ORIENTADOR(A)

LUIZ MARIO RAMOS JANINI - ORIENTADOR(A)

FERNANDO MARTINS ANTONELI JR - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

Introdução: Todos os sistemas de replicação de ácidos nucleicos estão sujeitos à incorporação de erros.
Esses ?erros? dão origem a mutações nos genomas nascentes. Para os vírus, de modo especí�co, as
mutações podem ser bené�cas, permitindo que sua população prevaleça perante a atuação do sistema
imune; podem também ser deletérias, levando a população à extinção, formando genomas inviáveis; e
existe a possibilidade de mutações serem neutras e não alterarem funções. Para os hospedeiros,
mutações são importantes para a compreensão de como os vírus funcionam, qual a sua
transmissibilidade e infectividade, por exemplo; ou para a produção de medicamentos que façam a
população viral sofrer tantas mutações a ponto de se tornar inviável e ser extinta. Atualmente, as
mutações são estudadas como um valor médio único. Contudo, somente este valor não é capaz de
re�etir a dinâmica que uma população viral deve apresentar para se manter viável. Com este valor atual
resumido, é possível que informações importantes sobre essa dinâmica estejam sendo perdidas.
Objetivos: Propor a de�nição de taxas mutacionais como uma distribuição de valores e investigar as
propriedades dessa distribuição. Essas informações, possivelmente, teriam o potencial de capturar as
oscilações no �tness que uma população viral deve apresentar frente às diversas condições impostas
pela paisagem adaptativa. Métodos: Este trabalho foi desenvolvido a partir de dados in vitro de infecções
celulares em ciclo único de replicação de HIV-1, publicados previamente por Nascimento-Brito e
colaboradores (2015). A análise de dados é suportada pela probabilidade de ocorrência de substituições
dentro de uma abordagem bayesiana com distribuições de Dirichlet. Utilizando-se de técnicas
estatísticas, as informações do experimento in vitro foram analisadas como uma distribuição de
probabilidades de taxas mutacionais (e não como um único valor médio). Foram considerados a
variabilidade e o comportamento dos dados para tornar possível a veri�cação da dinâmica populacional
de vírus RNA, no caso do HIV-1. Resultados parciais: Os dados obtidos indicam que as probabilidades de
ocorrência de mutações ao longo das distribuições variam de ~6,34×10-5 a ~5,96×10-3¬ substituições
por sítio por ciclo de replicação, em média. Este resultado inicial é concordante com as taxas
mutacionais do HIV-1 descritas previamente na literatura, variando de 10-5 a 10-3 alterações de base por
sítio por ciclo de replicação. Também foi veri�cado se existiria uma diferenciação nos dados conforme o
gene analisado. As taxas ao longo dos genes foram mantidas com as mesmas ordens de grandeza,
apresentando uma amplitude de valor mínimo médio de 6,37×10-5¬ (env) a 9,13×10-5 (tat) e de valor
máximo médio de 4,81×10-3 (vpu) a 5,90×10-3 (pol). Próximas etapas: Será necessário veri�car se existe
a possibilidade de extrair da literatura outros dados que possam ser aplicados à metodologia proposta
com a �nalidade de veri�car a consistência dos dados obtidos com o mesmo tipo ou com outros tipos
virais. Além disso, os dados já obtidos serão analisados no âmbito de conservação informacional,
veri�cando-se os resultados da aplicação da metodologia proposta em fragmentos dos genes.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE E REPERCUSSÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE
MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)

MARCELLO DE ALMEIDA - DISCENTE

GUILHERME ARANTES MELLO - ORIENTADOR(A)

ALICE CAMPOS MENESES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Desde a sua criação, a ESF tem passado por importante processo de expansão, tornando a
discussão sobre qualidade e outros aspectos da Atenção Básica (AB) imprescindível. O Ministério da
Saúde criou ao longo da evolução da ESF algumas estratégias no intuito de criar evidências para avaliar a
qualidade dos serviços da APS. A principal delas foi o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituído em 2011 com o objetivo de estimular a ampliação do acesso e a
melhoria da qualidade da Atenção Básica, garantido um padrão de qualidade comparável nas três
esferas do governo. Em sua ambição, o PMAQ-AB se dispôs a uma ampla gama de avaliação relacionada
ao conceito de qualidade, e que em medidas variáveis também transitam pelo ideário de boas práticas e
desempenho do sistema. Foram realizados três ciclos, entre 2011- 2013; 2013-2015; 2016-2018, depois
disto o programa foi substituído em 2019 pela política de �nanciamento ?Previne Brasil?. Neste novo
enfoque, particularmente relacionado ao �nanciamento, a ideia de qualidade na AB perde espaço, sem
que outras iniciativas governamentais importantes neste campo tenham se concretizado. Não está claro
o impacto das discussões de qualidade promovidas no âmbito do PMAQ-AB na institucionalização do
ideário de qualidade no campo da AB brasileira. Objetivo: discutir as principais repercussões do PMAQ-
AB sobre a institucionalização do conceito de qualidade na AB do SUS como base na literatura cientí�ca.
Materiais e métodos: estudo de caso exploratório e analítico sobre o PMAQ-AB, de abordagem
fundamentada em dados. O estudo é composto inicialmente por revisão narrativa de literatura, seguida
análise comparativa entre várias fontes de evidência. Resultados: Inicialmente se percebe certa
inconsistência e baixa especi�cidade dos objetivos relacionados aos conceitos de qualidade, boas
práticas, avaliação de desempenho, e indiretamente à certi�cação e acreditação. A produção de artigos
cientí�cos é limitada e parece ? ainda em análise - não abranger todo o conjunto de objetivos propostos
pelo programa. Vários estudos apontam importantes discussões de qualidade induzidas pelo PMAQ-AB,
e o uso da qualidade como componente de �nanciamento pode ser considerado com um dos maiores
casos internacionais de pagamento por performance da AB. Do ponto de vista político-institucional
parece importante assinalar a diferença entre as necessidades do tempo político e o tempo acadêmico
de publicação. Conclusão: o PMAQ-AB con�gurou-se como a maior iniciativa de avaliação da qualidade
da AB do SUS e exigiu grandes esforços em sua realização. Mas, ainda há poucas análises do impacto
deste programa na institucionalização do ideário da qualidade na AB; da repercussão de sua interrupção
para a gestão, serviços e controle social; e por �m, para o próprio campo de debate da qualidade da AB
do SUS.
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ANÁLISE DA ESPESSURA E DAS CÉLULAS DE MUCO DA PELE DE PEIXES DA ESPÉCIE
ASTYANAX ALTIPARANAE, APÓS A EXPOSIÇÃO A MICROCISTINA-LR.

BRUNO FIORELINI PEREIRA - ORIENTADOR(A)

NATALI BOSQUE RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

A microcistina-LR é uma toxina que tem sido encontrada em vários países, é uma toxina produzida e
liberada por uma cianobactéria localizada no �toplâncton de água doce, podendo ser hepatotóxica,
neurotóxica e irritante a pele. A proliferação tende a estar mais elevada com o aumento da eutro�zação
e da temperatura das águas super�ciais, sendo assim um problema global. Esse tipo de toxina, a
microcistina-LR, é a mais comum e toxica dentre mais de 100 congêneres. Em razão do aumento de
casos de contaminação e dos níveis encontrados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou
uma concentração máxima de 1,0 ?g/L para manter a segurança do consumo de água e a ingestão diária
tolerável de 0,04 ?g de MC-LR/ kg de peso corporal/dia para a população humana. A pele por exercer o
contato do meio externo com o interno, possui também a função de proteger o corpo contra possíveis
danos. Assim sendo, foi analisado as possíveis alterações qualitativas e quantitativas na epiderme e
derme, e quantitativamente na espessura da pele com a variação da concentração da toxina e diferentes
tempos de exposição. Os indivíduos foram expostos as concentrações de 0,1; 0,3; 0,5 e 1 µg/L por serem
as concentrações mais comuns no início, meio e �nal das �orações em águas super�ciais brasileiras, e
submetidos a 24, 48 e 96 horas de contato com a toxina. Os fragmentos da pele foram preparados para
as reações em H-E, PAS e Azul de Alcian em historesina, e posteriormente as imagens foram analisadas
com o auxílio do software ImageJ para a medição da espessura das camadas da pele e para a
quanti�cação das células de muco. Com isso, as análises das lâminas de H-E demonstraram alterações
em todos os grupos expostos, como epiderme delgada, grande quantidade de tecido adiposo subjacente
a pele, hiperplasia, entre outras. No entanto, as quanti�cações da espessura da epiderme e derme não
revelaram alterações signi�cativas mesmo com a variação do tempo. Do mesmo modo que a técnica de
Azul de Alcian não apontou alterações signi�cativas, apesar disso, a técnica de PAS evidenciou aumento
de polissacarídeos básicos e levemente ácidos nos grupos expostos a 0,5 e 1 µg/L em 24 e 48 horas. Com
isso, foi possível observar alguns pontos focais da pele com alterações morfológicas e de muco,
evidenciando que a microcistina afeta essa barreira física e química do corpo mesmo em baixas
concentrações.
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ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE USO DE ALEGAÇÕES POSITIVAS NÃO PREVISTAS PELA
LEGISLAÇÃO EM RÓTULOS DE ALIMENTOS

VANESSA DIAS CAPRILES - COORDENADOR(A)

VERIDIANA VERA DE ROSSO - DOCENTE

CAROLINE FEITOSA TARGINO - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE COLETIVA,
PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O consumo de alimentos nas sociedades industrializadas é particularmente afetado por três
principais tendências: preocupações com a saúde, sustentabilidade e conveniência. Uma das explicações
é que evidências cientí�cas têm apontado a alimentação e estilo de vida como fatores importantes no
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Já o impacto sobre meio ambiente aumentou
a preocupação dos consumidores em relação aos métodos de produção de alimentos e seus
ingredientes, havendo maior demanda por produtos considerados ?mais naturais? e com ?rótulos
limpos?, ou seja sem aditivos arti�ciais e sem ingredientes desconhecidos. A partir dessa lógica, os
produtores de alimentos procuram destacar atributos de seus produtos que sejam e/ou pareçam mais
saudáveis, e portanto, mais apreciados, para atingir consumidores mais exigentes. Entre as estratégias
utilizadas para aumentar o consumo e a venda dos produtos, está o uso de alegações positivas, que
podem ser elencadas como vantagens nutricionais, benefícios à saúde, a�rmações sobre os métodos de
produção, ausência de aditivos arti�ciais, práticas sustentáveis, características sensoriais como sabor e
textura, entre outras. O uso deste tipo de alegação positiva é tendência no mundo todo e acompanha o
movimento "clean label". Objetivo: Avaliar quais são as alegações positivas não previstas na legislação
presentes nos rótulos de alimentos e a frequência de uso por categoria. Métodos: A análise foi realizada
nos 930 rótulos do Banco Brasileiro de Rótulos de Alimentos do Observatório de Rotulagem de
Alimentos - ORA da UNIFESP, coletados até abril de 2022. Todas as alegações positivas não previstos na
legislação brasileira foram registrados e classi�cadas em uma das 7 categorias pré-de�nidas: 1-métodos
de produção e preparo; 2- nutrientes/ingredientes/composição/efeito �siológico/saúde; 3-naturais/sem
aditivos arti�ciais/poucos ingredientes; 4- praticidade/versatilidade; 5- características sensoriais; 6-grupo
de consumidores e 7-práticas sustentáveis. Resultados: Dos 930 produtos, 20% (209) apresentaram
alegações positivas não previstas na legislação, e 40% das alegações estavam presentes em alimentos do
grupo I (Produtos de pani�cação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados) com
predominância dos subgrupos ?Pães embalados fatiados ou não, com ou sem recheio? e ?Biscoitos
salgados, integrais e grissines?. O total de alegações não previstas encontradas nos 209 rótulos foi de
336, sendo a categoria 2-nutrientes/ingredientes/composição/efeito �siológico/saúde o tipo de alegação
predominante (56%), seguido de da categoria 3-naturais/sem aditivos arti�ciais/poucos ingredientes
(22%). Ao se analisar a quantidade de alegações por produto, veri�cou-se que 33% dos 209 produtos
apresentaram mais de 1 tipo de alegação positiva não prevista na legislação. Conclusão: O uso de
alegações positivas não previstas na legislação torna a rotulagem de alimentos mais complexa para
compreensão do consumidor. E a grande quantidade dessas alegações presentes nos rótulos estudados
demonstram que essa é uma tendência em crescimento no mercado brasileiro.
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ANÁLISE DA POLÍTICA DE RESERVAS DE VAGAS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS VIA
COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE COTISTAS E NÃO COTISTAS

MARIA ANGELICA PEDRA MINHOTO - ORIENTADOR(A)

DANILO BRAUN SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Introdução: Políticas a�rmativas foram implementadas com intuito de democratizar o acesso
proporcionando maior inclusão de grupos minoritários no sistema universitário brasileiro. A Lei n.º
12.711, de 29 de agosto de 2012, estabeleceu que até 2016 pelo menos 50% das vagas das IFES fossem
reservadas para estudantes provenientes de escola pública. A lei considera, ainda, critérios de renda e
raça para a de�nição de cotas para pretos, pardos e indígenas, conforme proporção dessas populações
nos estados brasileiros. No entanto, a garantia de acesso à universidade não garante a inclusão. O
desa�o da permanência estudantil pode ser mais relevante para ingressantes provenientes de
realidades socioeconômicas menos favorecidas. Da perspectiva da universidade, é importante entender
o impacto que essas políticas trouxeram. A análise do desempenho estudantil dos grupos favorecidos
nas políticas a�rmativas pode desmisti�car preconceitos arraigados e lançar mais luz à questão.
Objetivo: O estudo pretende analisar as características que in�uenciam as probabilidades de conclusão e
desistência, além da duração no curso, comparando alunos ingressantes através de vagas reservadas e
os que ingressaram através da ampla concorrência. Materiais e Método: São utilizados modelos de
escolha discreta e de duração numa análise de coorte com as bases do censo da educação superior a
partir de 2013, ano em que começa a vigorar a lei 12.711 que estipulou as normas para reservas de
vagas nas instituições federais. Resultados: Nenhuma diferença nas taxas de conclusão e desistência foi
encontrada entre cotistas e não cotistas. No entanto os modelos de duração sugerem que cotistas
demoram mais tempo para completar os cursos, de um modo geral. Conclusão: Os resultados, ainda
parciais, indicam que o desempenho dos cotistas nas universidades federais, medido pelas taxas de
conclusão, desistência e duração das graduações, equivale ao desempenho de estudantes não cotistas.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA ARTERIAL
CORONARIANA

LIDIA SANTIAGO GUANDALINI - CO-AUTOR(A)

VINICIUS BATISTA SANTOS - ORIENTADOR(A)

ALBA LUCIA BOTTURA LEITE DE BARROS - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A doença cardiovascular (DCV) é atualmente a principal causa de morbidade e mortalidade
no mundo. Dentre as doenças cardiovasculares a doença arterial coronariana é uma das mais
prevalentes, sendo que a manifestação aguda desta doença está associada à formação de placas
ateroscleróticas instáveis que podem levar a oclusão parcial ou total da luz do vaso. Atualmente tem sido
considerado como um fator de risco para a doença coronariana a qualidade do sono . Objetivo: Avaliar a
prevalência de distúrbios do sono em pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Método:
Estudo prospectivo, transversal de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada na Unidade
de Cardiologia de um publico universitário da grande São Paulo nos pacientes hospitalizados por
Síndrome Coronariana Aguda (SCA), maiores de 18 anos, sem disfunção ventricular aguda grave (edema
agudo de pulmão ou choque cardiogênico) e/ou fração de ejeção intra-hospitalar menor ou igual a 40%
em ambos os sexos. Pacientes com demência, distúrbios neuropsiquiátricos e uso de drogas indutoras
do sono foram excluídos do estudo. A equipe de pesquisa entrou em contato com pacientes internados
por SCA, dos quais obtiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e para aqueles que
concordaram em participar do estudo, preencheram dois instrumentos de coleta de dados, sendo que o
primeiro instrumento era composto pelas variáveis sociodemográ�cas e clínicas do paciente e o segundo
instrumento era composto pela avaliação da qualidade do sono que foi mensurado pelo Índice de
Qualidade do  Sono de Pittsburgh. O projeto foi submetido e aprovado pelo CEP da Instituição.
Resultados: Foram incluídos 60 pacientes, sendo a maioria do sexo masculino, casados com idade média
de 63 anos. No que diz respeito as comorbidades 80% tinham hipertensão arterial sistêmica, 32% eram
etilistas e 62% eram tabagistas ou não tabagistas. Em relação ao motivo admissional da internação 47%
foi hospitalizado por IAM sem supradesnivelamento do segmento ST seguido de 30% por IAM com
supradesnivelamento do segmento ST. Na análise da qualidade do sono foi identi�cado que 13% tinham
uma boa qualidade do sono, 53% dos pacientes ruim e 33% com presença de distúrbio do sono, ou seja,
a maior parte dos pacientes tinham alteração na qualidade do sono (86%). Foi identi�cado que os
pacientes com pior qualidade do sono eram fumantes e ex fumantes e etilistas quando comprados com
aqueles com boa qualidade do sono. Conclusão: Com a análise dos dados coletados conclui-se que a
maioria dos pacientes com SCA têm o sono ruim ou já manifestam algum distúrbio do sono e que a
alteração na qualidade do sono esteve associado a hábitos de vida inadequados como o tabismo ou o
etilismo.
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Introdução: O câncer de pulmão é a principal causa de mortalidade global entre os diferentes tipos de
câncer. Dentre as neoplasias, as do pulmão são o segundo diagnóstico de câncer mais comum em
homens e mulheres. É documentada uma relação entre a via fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) e o câncer
de pulmão, sendo que a inibição dessa via é considerada um alvo para supressão deste tipo de tumor.
Isso ocorre devido as sinalizações em que a PI3K está envolvida que incluem vias de sobrevivência,
proliferação, invasão, migração, apoptose, metabolismo de glicose e reparo de DNA, que estão
intimamente associadas ao câncer. Objetivo: Desta maneira, objetivou-se analisar qual a relação da
expressão do gene PIK3CA (gene que codi�ca a proteína PI3K) e a sobrevida de diferentes grupos de
pacientes com câncer de pulmão. Material e métodos: Para avaliação do valor prognóstico da PI3K, foi
utilizado a ferramenta online kmplot.com, que permitiu uma meta-análise da expressão gênica em
relação à sobrevida de pacientes com câncer de pulmão em diferentes grupos de pacientes. A análise foi
realizada considerando a expressão de mRNA do gene PIK3CA dos pacientes divididos em: sobrevida
global (SG) com n de 1925 pacientes e sobrevida pós-progressão (SPP) com n de 344 pacientes.
Resultados: A expressão do gene PIK3CA não in�uenciou na sobrevida dos pacientes em relação a SG
(HR = 0,9 e p = 0,092), entretanto, para SPP o aumento da expressão do gene PIK3CA resultou em uma
diminuição da sobrevida dos pacientes (HR = 0,73 e p = 0,016). Conclusões: É possível concluir que,
embora a expressão da PIK3CA esteja intimamente relacionada com o desenvolvimento do câncer, nem
sempre ela pode ser visualizada como um biomarcador relacionado sobrevida dos pacientes, como
observado ao avaliar a SG. As alterações signi�cativas neste trabalho, mostraram apenas alterações
quando analisada a SPP. A SPP avalia os pacientes após a progressão do tumor, indicando que para o
câncer de pulmão, o aumento da expressão de PIK3CA pode ser associada com um pior prognóstico em
relação a sobrevida somente a partir da progressão. Isso demonstra a importância da categorização e
agrupamento de pacientes ao realizar estudos de sobrevivência e destaca a relação da via PI3K na
sobrevida livre de doença. Compreender a biologia molecular relacionada ao câncer, como o elencado
no presente trabalho é crucial para permitir a detecção de biomarcadores apropriados e orientar
abordagens futuras em relação a prognósticos e tratamentos.
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Introdução: O câncer de ovário é prevalente em mulheres na pós-menopausa e é a principal causa de
morte por neoplasias ginecológicas. A ausência de sintomas em seu estágio inicial e de um método de
rastreamento e�caz ocasiona um diagnóstico tardio da doença. O gene supressor de tumor TP53 está
envolvido na regulação da sinalização, transcrição, ciclo celular, reparo de DNA e apoptose e,
frequentemente são encontradas mutações nesse gene em cânceres humanos. O sindecam-4 (SDC4),
um proteoglicano de heparam sulfato, atua na adesão, migração e proliferação celular e pode interagir
direta e indiretamente com outras moléculas da matriz extracelular (MEC) e com proteínas do
citoesqueleto durante a progressão do câncer e desenvolvimento da metástase. Objetivo: Analisar a
relação da expressão de SDC4 com a mutação do gene TP53 para a sobrevida de pacientes
diagnosticados com câncer de ovário. Metodologia: Para avaliar o valor prognóstico do SDC4, foi
utilizado a ferramenta online kmplot.com que permite uma meta-análise da expressão gênica em
relação à sobrevida de pacientes com câncer de ovário. Os dados de expressão gênica foram obtidos por
meio de análise de microarranjos amplamente utilizados do banco de dados GEO e convertidos em
grá�cos de Kaplan-Meier. Este estudo inclui a avaliação de 618 pacientes por sobrevida livre de
progressão (SLP) e sobrevida global (SG) sendo que, 516 pacientes apresentam mutação no gene TP53 e
102 pacientes não apresentam mutação. Analisamos a expressão de SDC4 em pacientes com e sem
mutação no gene TP53 e visualizamos a correlação com a sobrevivência criando grá�cos de
sobrevivência de Kaplan-Meier. Resultados: Ao analisarmos os resultados obtidos observamos que os
pacientes que apresentam mutação na TP53 e aumento da expressão de SDC4 obtiveram uma menor
sobrevida, isso se re�etiu para SG (HR= 1,31; P= 0,035) e SLP (HR= 1,29; P= 0,043). Para pacientes que
não apresentam a mutação na TP53, a expressão elevada de SDC4 demonstrou um melhor prognóstico
da doença para SLP (HR= 0,54; P= 0,031), porém não teve signi�cância para SG (HR= 1,64; P= 0,12).
Conclusão: Essa ferramenta nos permitiu observar que o aumento da expressão do SDC4 teve uma
melhor perspectiva durante o tratamento de pacientes diagnosticados com câncer de ovário, porém
esse cenário se altera ao apresentarem a mutação do gene TP53. A desregulação do SDC4 pode indicá-lo
como um possível biomarcador tumoral e assim melhorar o tempo de diagnóstico para os pacientes. Os
efeitos de sua modulação para a célula tumoral, podem ajudar a evidenciar novos alvos terapêuticos,
sendo assim, é importante que tenhamos novos estudos para uma melhor elucidação do envolvimento
do SDC4 na diferenciação tumoral.
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INTRODUÇÃO: O câncer de pulmão é o tumor maligno mais comumente diagnosticado e é a principal
causa de mortalidade associada ao câncer. É a segunda maior causa de novos casos de câncer em
ambos os sexos no Brasil e é a segunda principal causa de morte por câncer em mulheres em todo o
mundo. Os subtipos mais comuns de câncer de pulmão são adenocarcinoma de pulmão (AD) e
carcinoma de células escamosas de pulmão (CCE). Estudos recentes sugerem que AD e CCE devem ser
classi�cados e tratados como cânceres diferentes. A identi�cação dos mecanismos subjacentes ao AD e
CCE é necessária para desenvolver biomarcadores úteis para um melhor diagnóstico e projetar
intervenções terapêuticas. O sindecam-4 (SDC4) é um proteoglicano de heparam sulfato que atua na
mediação da adesão, migração e proliferação celular. Resultados recentes apontam que o SDC4 tem
papel importante na progressão tumoral. Sua expressão desregulada é observada em várias doenças
malignas. Dessa forma reforça-se sua relevância como um marcador diagnóstico e alvo terapêutico no
câncer. OBJETIVO: Correlacionar a expressão do SDC4 e a sobrevivência de pacientes com câncer de
pulmão do tipo adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas. MATERIAIS E MÉTODOS: Para
avaliação do valor prognóstico do SDC4, foi utilizado a ferramenta online kmplot.com, que permitiu uma
meta-análise da expressão gênica em relação à sobrevida de pacientes com câncer de pulmão de
diferentes subtipos. Foram analisadas amostras de tumores de 1.927 pacientes no total, 865 do subtipo
AD e 675 do subtipo CCE. RESULTADOS: Observou-se que os pacientes com câncer de pulmão com alta
expressão de SDC4 teve melhor prognóstico para a sobrevivência (HR=0,77 e P=0,000053). Foi veri�cado
que pacientes do subtipo AD com alta expressão do SDC4 tiveram melhor prognóstico de sobrevida
(HR=0,79 e P=0,047). No entanto, pacientes do subtipo carcinoma de células escamosas, a expressão do
SDC4 não in�uenciou de forma signi�cante no prognóstico dos pacientes (HR=1,01 e P=0,93).
CONCLUSÃO: Os subtipos de câncer de pulmão AD e CCE apresentam diversas diferenças e a
identi�cação dessas alterações é importante na descoberta de possíveis biomarcadores e um melhor
diagnóstico dos pacientes. A ferramenta de bioinformática Klapan-Meier Potter nos permitiu observar
que o SDC4 é um possível alvo molecular para o estudo da diferenciação desses tumores e que
pacientes com câncer de pulmão adenocarcinoma têm uma melhor sobrevida com maior expressão de
SDC4.
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SEGURANÇA DO PACIENTE

Introdução: As transfusões de sangue envolvem riscos à saúde do paciente, uma vez que, delas, podem
decorrer reações diversas reações, causando complicações pós-operatórias e aumento da
morbimortalidade, uma vez que a exposição a produtos de sangue alogênico é um fator de risco
independente na piora clínica do paciente. Nesse contexto, as cirurgias cardíacas são grandes
consumidoras de sangue e derivados, devido, principalmente, ao sangramento e à hemodiluição durante
os procedimentos, necessitando de transfusão de sangue em até 40 a 90% das cirurgias cardíacas, a
depender das condições da cirurgia e do paciente. Em cirurgias eletivas primárias, envolvendo bypass
coronário, bypass cardiopulmonar ou reparo valvar, ocorre uso de heparina, um anticoagulante, a �m de
evitar a formação de trombos, e de protamina, que neutraliza a heparina para evitar hemorragia. Assim,
o aumento da acurácia da neutralização da heparina pela protamina favorece a hemostasia do paciente
e reduz a perda de sangue no peri-operatório, diminuindo, consequentemente, a necessidade e a
quantidade de sangue a ser transfundido. Por conta das reações transfusionais, dos riscos e dos custos
associados à transfusão, e do uso indiscriminado dos componentes sanguíneos, surge o Gerenciamento
de Sangue no Paciente (PBM - Patient Blood Management), uma abordagem multidisciplinar que visa
reduzir o número de transfusões e a quantidade de sangue transfundido. Assim, uma melhor
neutralização da heparina pela protamina se mostra aliada a esse objetivo, haja vista que a reversão
insu�ciente de heparina e a overdose de protamina podem causar sangramento pós-operatório.
Objetivo: Realizar levantamento de dados de modo que se possa analisar a relação entre a neutralização
de heparina por protamina e a quantidade de transfusão de hemocomponentes realizada, a �m de
determinar se a redução das transfusões sanguíneas em cirurgias cardíacas pode ser alcançada por
meio da neutralização mais precisa de heparina por protamina. Método: O estudo consiste em uma
revisão sistemática de artigos cientí�cos selecionados a partir de quatro buscas distintas envolvendo
protamina, heparina, transfusão de sangue e cirurgia cardíaca, na base de dados National Library of
Medicine, a partir do PubMed, com os termos de busca Mesh. Todas as buscas utilizaram o operador
booleano AND entre os termos, e os �ltros ?Free full text?, ?in the last 10 years?, ?Humans?, ?Male?, ?
English? e ?Adult: 19 years?. A primeira busca foi ?protamine?, ?heparin? e ?blood transfusion?, sendo
encontrados 255 artigos e, com �ltros, 19 artigos. A segunda consistiu em ?blood transfusion? e ?cardiac
surgery?, sendo encontrados 10.354 artigos e, com os �ltros, 808. A terceira se deu com os termos ?
protamine?, ?heparin? e ?cardiac surgery?, resultando em 814 artigos e, com os �ltros, 47. Por �m, a
quarta busca consistiu na união de todos os termos buscados, ?protamine?, ?heparin?, ?blood
transfusion? e ?cardiac surgery?, sendo encontrados 170 artigos e, com os �ltros aplicados, 15 artigos e 1
artigo por correspondência de citação. Resultados esperados: espera-se que, com os dados levantados,
possa ser determinada uma razão ideal entre protamina e heparina, permitindo uma melhor hemostasia
e uma redução da necessidade de transfusão de sangue em cirurgias cardíacas.
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NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução: A dieta obesogênica é uma das responsáveis pelo aumento da adiposidade visceral, que
pode provocar o excesso de estresse oxidativo no fígado, levando a agravamentos na saúde. Objetivos:
Avaliar se a retirada da dieta obesogênica per se ou com a suplementação de ácido ascórbico reduz o
estresse oxidativo hepático em modelo animal. Materiais e métodos: Quarenta ratos Wistar macho (28d)
foram utilizados para este estudo. Dez animais foram alimentados com dieta padrão por 5 semanas, os
outros 30 com dieta obesogênica pelo mesmo período. Desses 30, 20 passaram por uma retirada de 48
horas com retorno à dieta padrão após esse período, e desses, metade receberam suplementação de
ácido ascórbico, com dosagem de 100mg/kg, 3 vezes ao dia, 7 dias antes e durante a retirada. Foram
avaliados a massa corporal semanalmente (g), a adiposidade visceral (g/100g peso), a atividade da
catalase (Unidades de H2O2 consumidas/minuto/mg de proteína), a superóxido dismutase (SOD)
(Unidades/mg proteína), a proteína carbonilada (PCB) (nmol/mL) e o malondialdeído (MDA) (µM/mg
proteína) hepáticos. Os dados estão expressos como média (x) e desvio padrão (DP), o tamanho
amostral foi de 9-10 por grupo, estes dados foram analisados com ANOVA de uma via ou medidas
repetidas com post-hoc de Tukey, o limite de signi�cância estatístico adotado foi de 5%. O estudo foi
aprovado pelo comitê de ética responsável sob o número 5643080721. Resultados: Foi encontrado um
aumento da massa corporal ao longo do tempo (F= 5249, p <0.001), não foi encontrada diferença com o
consumo da dieta obesogênica (F=0.86, p=0.110). Na adiposidade visceral foi encontrado diferença entre
os grupos (F=11.9 p<0.001), o grupo NWt (x=3.61, DP=0.65) apresentou um aumento em relação ao
grupo Ct (x=2.17, DP=0.36, p<0.001), com a retirada, o grupo Wt (x=3.00, DP=0.62, p=0.009) manteve a
adiposidade elevada, e com a suplementação de AA, o grupo AWt (x=2.79, DP=0.43) se igualou ao grupo
Ct (p=0.073), e foi menor que o grupo NWt (p=0.007). A atividade da catalase apresentou diferença entre
os grupos (F=7.07 p<0.001), o grupo AWt (x=0.15, DP=0.01) teve menores valores que os grupos Ct
(x=0.16, DP=0.01, p=0.047) e Wt (x=0.17, DP=0.02, p<0.001). O grupo NWt (x= 0.15, DP=0.01) também
apresentou menores valores que o Wt (p=0.018). Adicionalmente, houve diferença na superóxido
dismutase (SOD) (F=7.20 p<0.001), o grupo NWt (x=0.0414, DP=0.0038) apresentou um aumento em
relação ao Ct (x=0.0363, DP=0.0014, p=0.002), com normalização no grupo AWt (x=0.0367, DP= 0.0015)
comparado ao Ct (p>0.05) e diminuição em relação ao NWt (p=0.003). A concentração de MDA e PCB não
apresentaram diferença entre os grupos (F=2.48 p=0.078, F=2.67 p=0.063). Conclusão: Os resultados
mostram que o consumo da dieta obesogênica não teve um efeito signi�cativo sobre a massa corporal,
no entanto, levou ao aumento esperado da adiposidade visceral. Na retirada esperava-se a redução do
estresse oxidativo no fígado induzido pelo consumo, o qual não aconteceu. A associação do ácido
ascórbico atuou reduzindo a adiposidade visceral e diminuiu as enzimas antioxidantes sem prejudicar o
status oxidativo uma vez que não houve aumento nos marcadores avaliados, MDA e PCB.
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NUTRIÇÃO

Introdução: As embalagens dos alimentos sofrem mudanças por diferentes motivos, com isso, a
obrigatoriedade da rotulagem nutricional é um direito dos consumidores para identi�car a composição
dos alimentos, a partir das informações presentes nesses rótulos. A ANVISA publicou a nova resolução
sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados, que dentre as mudanças, implementa a
rotulagem nutricional frontal dos alimentos embalados com o intuito de orientar os consumidores em
suas escolhas alimentares. A utilização da rotulagem nutricional frontal é e�caz para informar os
consumidores sobre o valor nutricional dos alimentos embalados e ajudá-los a fazer escolhas mais
saudáveis se comparado com nenhuma informação nutricional ou apenas a tabela de informação
nutricional. Além disso, com a demanda das novas tendências e o aumento no consumo de alimentos
processados e ultraprocessados, torna-se fundamental o monitoramento para �scalizar e melhorar a
legibilidade das embalagens em prol da sociedade, principalmente na área de alimentação coletiva que
ainda é pouco estudada. Objetivos: coletar informações nutricionais de rótulos de alimentos destinados
à alimentação coletiva em restaurantes comerciais e institucionais e Internet, a partir disso, desenvolver
um instrumento de pesquisa para coletar informações nutricionais encontradas nos rótulos de
alimentos embalados. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado a partir de
registros fotográ�cos da rotulagem nutricional de alimentos embalados em restaurantes institucionais e
comerciais e via website de fornecedores de alimentos para a alimentação coletiva antes da
implementação da nova legislação. Foi desenvolvido um questionário para coletar informações
referentes à rotulagem nutricional dos produtos. O questionário conta com informações nutricionais,
lista de ingredientes, quantidade dos produtos por embalagem e informações dos fabricantes. De
acordo com a nova legislação, os alimentos serão agrupados em 8 grupos, enquanto que a composição
nutricional será analisada de acordo com a média e desvio padrão em cada grupo. Também será
analisada a frequência de alegação nutricional e aviso de alergênicos em cada grupo. Resultados: A
coleta de dados ainda está ocorrendo. Até o momento foram coletadas informações de 47 alimentos
embalados, sendo distribuídos 35 no grupo VII, 6 no grupo VIII,4 no grupo I, 1 no grupo IV e 1 em outros.
Todas as embalagens analisadas tinham informações nutricionais e a lista de ingredientes. Número de
aditivos encontrados (n 82 e 78,72% de produtos que têm aditivos) e produtos com edulcorantes (n 1 de
edulcorantes e 2,12%). O maior número de produtos coletados foram as embalagens de refrescos em pó
(n 13) para bebidas saborizadas. Na informação nutricional destes produtos tiveram uma média de
calorias 78,61, carboidratos 19,23 e sódio 19,28.
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS POR RM ASSOCIADAS À
EPILEPSIA

ISABEL CRISTINA CESPEDES - ORIENTADOR(A)

LAÍS DA SILVA PEREIRA RUFINO - CO-AUTOR(A)

LETÍCIA CRISTINA DE FARIA FERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Epilepsia é um conjunto de desordens neurológicas crônicas caracterizadas pela ocorrência de
alterações temporárias da função cerebral, apresentando uma incidência de 61,4 por 100.000
pessoas/ano. Sua caracterização pauta-se no tipo de crise, no tipo de epilepsia, na síndrome epiléptica e
na etiologia, onde juntas fornecem um melhor diagnóstico do tipo de epilepsia presente, como é o caso
da epilepsia de Lobo Temporal (ELT). A ELT é uma desordem epiléptica do tipo focal
disperceptiva/perceptiva que pode ser subdividida em mesial e neocortical ou lateral, de acordo com a
localização do foco epiléptico, sendo o subtipo mesial (ELMT) a mais frequente (60% dos casos).
Atualmente, com o aumento de técnicas diagnósticas, a ressonância magnética morfológica (RM) vem se
mostrando e�caz na avaliação de pacientes com este tipo de desordem, contudo há uma carência de
estudos que explorem mais desta tecnologia para o diagnóstico e associação com as características
clínicas do paciente. Sendo assim, nosso objetivo é correlacionar as características morfométricas
encontradas no exame de RM de pacientes com ELMT à apresentação clínica da epilepsia, buscando
identi�car se existe correlação entre a extensão da lesão e a frequência de crises epilépticas
apresentadas pelo paciente. Para isso, foram selecionados 50 indivíduos, por meio do Prontuário
Eletrônico do Paciente (PEP). As imagens de RM obtidas serão analisadas utilizado o programa
FreeSurfer e através da técnica de estereologia; posteriormente, com base nos dados obtidos das
análises morfológicas das imagens de RM e da frequência da crise epiléptica será utilizado o modelo
linear geral (GLM) para medidas ponderadas de regressão/correlação. Assim, esperamos encontrar, a
partir da realização deste projeto, uma correlação positiva entre a extensão das lesões em estruturas
mesiais na RM e a frequência de crises epilépticas apresentadas pelo paciente, contribuindo para uma
compreensão mais ampla das alterações morfológicas e como elas se relacionam com o per�l clínico da
doença.
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ANÁLISE DAS HEAT-SHOCK PROTEINS NA URINA DE PACIENTES COM CÁLCULOS
CORALIFORMES

GUSTAVO FRESCHI - CO-AUTOR(A)

MARIANA PEREIRA ANTONIASSI - ORIENTADOR(A)

MARIA CLARA SANTOS LESSA - CO-AUTOR(A)

GABRIEL TAVARES BIGATON ZOTELLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: A nefrolitíase é uma doença milenar, sendo os cálculos coraliformes um importante
subgrupo desta patologia, com altos índices de recorrência e morbi-mortalidade. A prevenção e o
tratamento ainda são as melhores opções disponíveis para reduzir complicações. As heat-shock proteins
são um tipo de proteína que vêm sendo cada vez mais estudadas dentro das doenças renais,
constatando-se sua importante participação na �siopatologia da litíase renal. Contudo, há carência de
estudos em humanos que avaliem a presença dessas proteínas na urina, principalmente quando se trata
de cálculos coraliformes. A análise mais aprofundada dessas proteínas pode permitir um melhor
entendimento do per�l dos pacientes mais propensos ao desenvolvimento da doença, compreendendo
a maior taxa de recidivas e prognósticos menos favoráveis. Objetivos: Analisar os níveis de HSP70 e
HSP90 na urina de pacientes com cálculos coraliformes, e compará-las com níveis de pacientes com
outros tipos de cálculos e controles saudáveis. Método: O recrutamento dos pacientes está em
andamento no ambulatório de Urologia da Universidade Federal de São Paulo. O número de pacientes
propostos foi de 34 com cálculos coraliformes (grupo 1), 34 com cálculos não coraliformes (grupo 2) e 34
indivíduos que não apresentem história de litíase urinária (grupo 3). As amostras de urina já coletadas
foram centrifugadas a 4000 rpm a 4°C, em três ciclos, sendo um ciclo de 10 minutos e dois de 45
minutos, sendo o último lavado com PBS e congelado em temperatura de -20°C até o momento das
análises posteriores. A concentração total de proteínas de cada amostra será quanti�cada e em seguida,
será realizada a técnica de western blotting, para veri�carmos os níveis das HSP70 e HSP90 na urina
desses pacientes. Resultados parciais: Foram coletadas até o momento 61 amostras de urina, sendo 14
do grupo 1 e 20 do grupo 2. Dentre as amostras do grupo 1, a idade média é de 45,36 (± 11,894) anos,
sendo 7% do sexo masculino e 42% hígidos; 42% dos cálculos Guys 3, 57% dos cálculos Guys 4, medindo
no maior diâmetro 42,43 ± 21,074 mm. Dentre as amostras do grupo 2, a idade média é de 48,6 anos (±
11,343) anos, sendo 45% sexo masculino e 50% hígidos; 40% cálculos Guys 1; 60% cálculos Guys 2,
medindo no maior diâmetro 6,74 ± 3,073 mm. Conclusão: A análise dos dados permite inferir, até o
momento, que houve diferença nas três variáveis em relação aos grupos 1 e 2. Em relação ao gênero, o
grupo 2 apresenta maior número de homens em comparação ao grupo 1. Quanto ao Guys Score, o
grupo 1 apresenta maior complexidade de cálculos se comparado ao grupo 2. Por �m, houve maior
dilatação no grupo 1 se comparado ao grupo 2. Com relação aos diâmetros dos cálculos o grupo 1
supera o grupo 2. Além disso, analisando-se a urina 24h-Na , há menor concentração no grupo 1.
Quanto as plaquetas, há maior concentração no grupo 1. Além disso, concluiu-se, até o momento, que
não houve correlação da idade e do peso com a complexidade do cálculo.
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ANÁLISE DAS PRÁTICAS MEDICALIZANTES ENQUANTO DISCURSO DE VERDADE EM
UM DISPOSITIVO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

MARIA INES BADARO MOREIRA - ORIENTADOR(A)

LUNA SINGULANI OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

A presente pesquisa faz parte de um projeto guarda-chuva, na qual possuem temas em comum a �m de
investigar como o contexto pandêmico de COVID 19, tem afetado pessoas com sofrimentos psíquicos
graves, usuários do serviço de saúde mental, dos CAPS, na cidade de Santos. Neste sentido, o recorte
utilizado na presente pesquisa, visa a discutir, a partir da construção social da loucura e da luta
antimanicomial no Brasil, práticas medicalizantes que, muitas vezes, retratam a medicalização do social
e dos desvios das normas impostas, entendendo a loucura enquanto uma construção social de doença.
Buscaremos discutir a legitimidade do discurso medicalizante que aprisiona, diante da uma política que
busca o cuidado em liberdade e antimanicomial. Diante disso, o principal objetivo a ser desenvolvido é
analisar discursos sobre a medicalização com os usuários do serviço de saúde mental, a �m de
compreender como reverberam os modos de produção de discursos de verdade, controle social e
subjetividades serializadas. Perante o exposto, a pesquisa busca utilizar-se na metodologia do escuro e
da cartogra�a na pesquisa-intervenção para que seja possível fazer a análise da medicalização e da
reverberação do discurso de verdade em um serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico, denominado
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). As diretrizes da cartogra�a demonstram os percursos
considerando os efeitos de pesquisar no processo, entendendo que toda pesquisa é intervenção, e
todas as intervenções fazem parte de um mergulho na experiência que agencia o pesquisador e o
objeto, teoria e prática, na qual os autores chamam de plano da experiência. Os materiais para a
presente pesquisa, será a formulação de um diário de campo, para que seja possível discorrer as
afetações, intervenções e os analisadores do tema que será pesquisado. Os resultados prévios da
presente pesquisa mostram discurso dentro dos dispositivos que vieram para substituir o hospício,
ainda carregam uma lógica carcerária e apresentam formas manicomiais de trabalho com o objetivo de
controle dos corpos e das subjetividades em forma de medicalização da loucura, da existência e do
social. Com isso, discursos e práticas medicalizantes, que em nome de uma verdade de tratamento,
servem-se de aprisionamento e de serialização de subjetividades. Além disso, demonstram impactos
diretamente na condução da vida desse usuário.
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ANÁLISE DE ANEUPLOIDIA EM TRYPANOSOMA CRUZI PELA TÉCNICA DE FISH
(FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION)

THAISE LARA TEIXEIRA - CO-AUTOR(A)

CRISTINA MARY ORIKAZA - CO-AUTOR(A)

SIMONE GUEDES CALDERANO - CO-AUTOR(A)

MARIA CAROLINA QUARTIM BARBOSA ELIAS SABBAGA - CO-AUTOR(A)

RENATO ARRUDA MORTARA - CO-AUTOR(A)

JOSE FRANCO DA SILVEIRA FILHO - ORIENTADOR(A)

CAMILA MIYAGUI YONAMINE - CO-AUTOR(A)

AGUSTINA BELÉN PAUER - DISCENTE

ÉDEN RAMALHO DE ARAUJO FERREIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: PARASITOLOGIA

Trypanosoma cruzi apresenta notável variabilidade genética entre cepas e entre clones derivados de
uma mesma cepa, que pode exercer importante papel adaptativo do parasita em diferentes
hospedeiros, mamíferos e insetos vetores. Vários estudos indicam a ocorrência de aneuploidia em T.
cruzi, mesmo este sendo considerado um organismo diplóide. Evidências obtidas por hibridização
genômica comparativa em microarranjos (aCGH) e sequenciamento de nova geração demonstraram a
presença de cromossomos com diferentes ploidia (n ? 3n) em uma mesma população do parasita. A
aneuploidia pode gerar variabilidade genética em T. cruzi, um organismo que se reproduz
assexuadamente e apresenta evolução predominantemente clonal. O objetivo deste projeto é identi�car
eventos de aneuploidia em T. cruzi pela técnica de FISH utilizando como marcador a Sequência Líder (SL)
(?spliced leader sequence? ou ?mini-exon transcript?). FISH permite a avaliação da ploidia em uma célula
individual, portanto, será utilizada para investigar a presença de aneuploidia em células da população. O
gene SL codi�ca um pequeno RNA, essencial para tradução dos mRNAS de tripanossomatídeos. A
extremidade 5? dos mRNAs dos tripanossomas contém a sequência SL (35 nucleotídeos) que é transcrita
de uma repetição de 582 nt do gene SL (GenBank: X62674.1). Investigamos a ocorrência de aneuploidia
nos cromossomos portadores da SL do clone CL Brener (CLB) por Hibridização in Situ Fluorescente
(FISH). Epimastigotas foram mantidos em culturas axênicas em meio LIT. A análise da ploidia do gene SL
foi realizada por microscopia de �uorescência, con�rmando-se a especi�cidade da marcação pela
presença de sinal de hibridização no núcleo em microscopia confocal. Foram considerados apenas
parasitas com �agelo único, excluindo-se parasitas em divisão celular. A contagem foi realizada por 3
observadores independentes, em dois experimentos, indicando que 74,90% ± 2,92 (média ± erro) das
células são monossômicas, 17,20% ± 2,97 dissômicas, 2,17% ± 0,5 trissômicas e, apenas, 0,80% ± 0,16
polissômicas. A e�ciência da marcação foi de 94,7% ± 1,0. A diferença entre os observadores não foi
estatisticamente signi�cativa (p<0,05, One-Way ANOVA). Para veri�car se existe diferença na ploidia
durante o ciclo celular (fases G1 e G2), culturas de epimastigotas foram sincronizadas com 20mM de
hidroxiuréia (HU) por 18h. Análises por citometria de �uxo e FISH foram realizadas em amostras
coletadas após 2h (G1) e 14h (G2) da retirada de HU. A contagem foi realizada por 2 observadores
independentes, em dois experimentos. Não foi observada diferença signi�cativa da ploidia entre os
grupos controle e tratado (n=2, teste t não pareado, p<0,05); con�rmando que o método de exclusão de
células com duplo �agelo é valido. Os resultados indicam a presença de aneuploidia na população. A
elevada proporção de células monossômicas poderia ser explicada por algumas hipóteses. O gene SL foi
mapeado em 2 bandas cromossômicas em CLB sugerindo a presença de um par de homólogos de
tamanhos diferentes ou de 2 cromossomos heterólogos presentes em apenas uma cópia (haplóide). Em
ambas as hipóteses, a presença de células monossômicas e trissômicas pode ser explicada por erro na
segregação cromossômica na mitose. Estas hipóteses serão testadas no laboratório. FAPESP
(2020/11585-3 e 2016/15000-4); CNPq e CAPES.
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ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS PÓS COVID-19: UM ESTUDO
TRANSVERSAL

EMILIE MÓDOLO BISPO - CO-AUTOR(A)

REGIANE ALBERTINI DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

CAROLINE TELES ARAUJO - DISCENTE

RODOLFO DE PAULA VIEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, leva a síndrome
respiratória aguda grave e vem apresentando riscos à saúde global desde o �m do ano de 2019. No
mundo, mais de quinhentos milhões de casos foram con�rmados; no Brasil mais de trinta milhões de
cidadãos foram infectados, 661.493 foram á óbito; já no município de São José dos Campos, no estado
de São Paulo, 133897 casos con�rmados e 2198 óbitos. As disfunções causadas pelo vírus incluem:
comprometimento da função pulmonar e neurológica, redução da capacidade física, fraqueza muscular
e complicações psicológicas e cognitivas. Sintomas desenvolvidos durante a infecção podem perdurar
após o término da fase mais evidente da doença; estes sinais, geralmente, são justapostos, sendo
capazes de �utuar ou mudar. Segundo a literatura, de três a seis semanas após o �m do ciclo do vírus no
organismo, em 36% dos casos os pacientes ainda apresentam um desempenho físico prejudicado;
aumentando para 50% em casos de indivíduos submetidos à ventilação mecânica invasiva. Objetivo:
Comparar análise de composição corporal de indivíduos pós-covid que foram submetidos a internação
ou não. Métodos: A captação de voluntários foi realizada através das redes sociais, tendo como foco
convocar indivíduos que testaram positivo para COVID-19 e apresentavam sintomas de fraqueza
muscular ou fadiga persistentes. Em seguida, para a avaliação, foi realizada uma bioimpedância; os
resultados foram agrupados em dois conjuntos: indivíduos que não foram submetidos à internação
médica e os que precisaram ser internados. Resultados parciais: A amostra foi composta por 29
indivíduos, dos quais 11 passaram por internação devido a COVID-19 e 18 não. A média da % de massa
muscular (kg) dos indivíduos que passaram por internação foi de 105,13%± 8,45%, enquanto dos
pacientes que não passaram por internação foi de 107,38%± 6,21%. Já a % de massa proteica (kg) do
grupo que passou pela internação foi de 101,07%± 5,41%, e do grupo que não passou por internação foi
103,19%± 4,20%. Conclusão: Não foi encontrada diferença signi�cativa entre os valores de% massa
muscular (kg) e de % massa proteica (kg) entre os indivíduos que passaram por internação devido a
infecção de Covid-19 e os que não foram internados.
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ANÁLISE DE DADOS RELATIVOS AO SARS-COV-2, NO QUE DIZ RESPEITO A POSSÍVEIS
LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DE TESTES PILOTOS DE PRODUTOS DO ?COBRE BIOCIDA?

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

LUIZ FERNANDO GASPARINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: MICROBIOLOGIA

O projeto já foi estabelecido entre os grupos de pesquisa envolvidos e no momento encontra-se em fase
de implementação. Possui como objetivo geral a análise de dados relativos ao SARS-CoV-2, no que diz
respeito aos possíveis locais de implantação de testes pilotos de produtos do ?cobre biocida?,
permitindo a revisão sobre modelos para a previsão de epidemias/ pandemias, além do cruzamento dos
dados cientí�cos, incluindo a setorização para as coleta e estabelecimento de dashboards relativos à
região do Grande ABC. Os materiais utilizados nesta pesquisa serão: websites, redes sociais, artigos
cientí�cos e boletins contendo informações acerca da propagação e prevalência da contaminação por
SARS-CoV-2. GPS e mapeamento geográ�co para obtenção da Região com maior incidência de casos e
sua densidade demográ�ca, também serão instrumentos de coleta de informações. Neste estudo será
determinada a região com maior probabilidade efetiva de aplicação dos produtos à base de ?cobre
biocida?, estabelecendo locais com maior probabilidade quanto às necessidades de aplicação, com base
na densidade demográ�ca e estudo do número de casos relacionados à COVID-19. Desta forma,
pretende-se analisar quais tipos de produtos e aplicações do ?cobre biocida? serão mais adequadas de
acordo com o local escolhido e assim auxiliar a análise de mercado e a viabilidade econômica do projeto.
Os dados obtidos através destes métodos serão veri�cados mediante a análise da veracidade das fontes
e informações obtidas e os produtos de�nidos para testes e aplicação serão de acordo com o estudo.
Todo o projeto é parte da parceria de pesquisa estabelecida entre a Unifesp, Campus Diadema, e a
empresa Termomecanica São Paulo S.A., no âmbito do desenvolvimento de estudos que viabilizam a
aplicação de diferentes ligas e composições metálicas à base de cobre, visando a ampla utilização em
locais públicos, clínicos e ambientais, como materiais inibidores da propagação de microrganismos
potencialmente promotores de pandemias.



Página 249Página 249

ANÁLISE DE DESEMPENHO USANDO PRECISÃO MISTA EM SISTEMA DE PREVISÃO
METEOROLÓGICA

ALVARO LUIZ FAZENDA - ORIENTADOR(A)

MARCELO AUGUSTO SUDO - DISCENTE

ROBERTO PINTO SOUTO - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: COMPUTAÇÃO E

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS
COMPUTACIONAIS

A evolução de hardware na área de Computação de Alto Desempenho tem um braço na programação
em GPUs. A NVidia recentemente lançou placas de vídeo que exploram os Tensor Cores, uma tecnologia
que realiza algumas operações de álgebra linear para pequenos tamanhos em apenas um ciclo de
relógio, e com isso se obtém um ganho considerável em desempenho. O estudo em questão se propõe a
aplicar diretivas OpenAcc em um sistema de previsão meteorológica chamado de BRAMS, desenvolvido
em FORTRAN. Pretendemos aplicar diretivas OpenAcc, com o mínimo impacto no sistema original, e
executar a aplicação em uma placa NVidia Volta 100, uma das pioneiras do Tensor Core, e observar o
ganho de desempenho em relação à perda de acurácia, explorando técnicas de precisão mista, onde se
diminui a precisão de tipos de dados, sendo possível chegar até a precisão simples (16 bits). As etapas
iniciais consistirão em estudar a programação CUDA, especí�ca para GPUs, tanto em C quanto em
FORTRAN, e também aplicar diretivas OpenAcc em algoritmos simples como a multiplicação de matrizes,
além de algumas outras como a conhecida por computação em stencil, a �m de realizar a comparação
do comportamento de diferentes algoritmos. Somente após chegar a conclusões pertinentes, iremos
realizar os testes no próprio BRAMS, que é um sistema de código livre e aberto. Até o momento,
realizamos algumas medidas de comparação entre dados dos tipos real(2), real(4) e real(8) em um
modelo de multiplicação de matrizes em algumas variações, programação ingênua, ingênua otimizada e
com funções intrínsecas. Conseguimos encontrar ganhos reais com a diminuição de precisão, porém
ainda estamos analisando a acurácia. O trabalho está na fase de validação das premissas antes de
realizar estudos no BRAMS. Concluímos até o momento que a programação em GPUs trás ganhos reais
em relação à CPU, e que a redução de precisão melhora a performance, porém ainda não de�nimos o
quanto de acurácia se perde, principalmente em real(2) e sua possível exploração no uso de Tensor
Core.
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ANÁLISE DE ESTRESSE EM MULHERES QUE SE TORNARAM CHEFES DE FAMÍLIA EM
DECORRÊNCIA À COVID-19

REGINA CELIA SPADARI - ORIENTADOR(A)

FABIOLA TAVARES LEMOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

ANÁLISE DE ESTRESSE EM MULHERES QUE SE TORNARAM CHEFES DE FAMÍLIA EM DECORRÊNCIA À
COVID-19 FABÍOLA TAVARES LEMOS (mestranda, Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em
Ciências da Saúde; email: fabitpoliti@gmail.com, REGINA CELIA SPADARI (docente, orientadora,
Laboratório de Biologia do Estresse, regina.spadari@unifesp.br) Introdução: Com a pandemia de Covid-
19 houve um agravo ao ambiente de estresse para muitas mulheres que perderam seus companheiros
para a doença, pois, além de suportar a dor da perda do companheiro, tiveram que assumir sozinhas a
função de provedora. 0bjetivo: Partindo da hipótese que essa nova situação resultou em aumento do
estresse, o objetivo deste projeto é investigar os níveis de estresse de mulheres que se tornaram chefes
de família em decorrência da pandemia de Covid-19. Sujeitos e Método: Participarão do projeto 50
mulheres, entre 25 e 45 anos, residentes na Baixada Santista, que não apresentam doenças crônicas e
que se tornaram chefes de família em razão da perda do companheiro pela Covid-19. Serão
determinadas a variabilidade da frequência cardíaca (VFC, indicador da atividade simpática no coração),
a concentração salivar de cortisol (indicador da atividade do eixo hipotálamo-hipó�se-adrenal), o índice
de estresse percebido e a qualidade de vida. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Unifesp e Plataforma Brasil sob número: 55981522.8.0000.5505 O grupo será composto por 50
mulheres, recrutadas mediante campanha de divulgação, presencialmente e virtualmente. Serão
incluídas mulheres da faixa etária entre 25 e 45 anos que tenham perdido marido ou companheiro
devido à covid-19. Serão excluídas aquelas com doença de Chagas, hipertensão arterial, diabetes
mellitus não controlado e as que fazem uso de beta-bloqueadores. As voluntárias que se apresentarem
e que preencherem os requisitos de inclusão assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
coleta dos dados ocorrerá em dois encontros. No primeiro será realizada avaliação clínica e respondidos
o Questionário de Estresse Percebido e a Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36.
As voluntárias receberão material e instruções para coleta de amostras de saliva ao acordar, 30 min
após acordar e antes de dormir. No segundo encontro elas trarão os salivetes com a saliva coletada e
será realizado o registro da frequência cardíaca para determinação da VFC. Este será realizado em
repouso, durante dez minutos utilizando-se monitor de frequência cardíaca. Os dados serão transferidos
para um computador e posteriormente analisados. As amostras de saliva serão analisadas por
imunoensaio, utilizando kits comerciais. Resultados esperados: Espera-se que os dados obtidos
contribuam para orientar terapias no sentido de reduzir os níveis de estresse e melhorar a qualidade de
vida de mulheres que se tornaram viúvas em decorrência da pandemia de covid-19. Palavras-chave:
estresse, pandemia de covid-19, mulheres, cortisol salivar, variabilidade da frequência cardíaca.
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Introdução: Devido as alterações sensório-motoras que ocorrem após a lesão medular, a compreensão
de como se dá o planejamento e execução de algumas atividades motoras a nível de sistema nervoso
central ainda não é bem compreendido. Com o advento de tecnologias computacionais, as técnicas de
análise foram se aperfeiçoando permitindo uma melhor exploração de sinais eletro�siológicos. Não se
sabe exatamente como se dá essa reorganização em diferentes indivíduos e quais variáveis podem
in�uenciar a formação de novas conexões, entretanto, estudos recentes envolvendo tarefas de execução
e imaginário motor em pacientes com lesão medular se mostraram promissoras no entendimento dos
padrões de ativação neurais relacionados a execução, planejamento e imaginário motor. Uma das
formas de analisar esse padrão de atividade é por meio da análise da sincronização e dessincronização
(ERS e ERD) da atividade neural quando relacionada a um evento. Nessa relação, a dessincronização
representa o nível de ativação de grupos de neurônios localizados no córtex sensório-motor e pode ser
interpretado como uma correlação eletro�siológica de excitação e a sincronização a desativação.
Objetivo: Avaliar os padrões dos coe�cientes ERS e ERD em protocolo de imaginário e execução motora
em indivíduos hígidos para posterior comparação com pacientes com lesão medular. Metodologia: Os
sinais analisados serão de um dataset de eletroencefalogra�a (EEG) onde foram registradas tarefas de
imaginação e execução dos membros superiores e inferiores, coletados através de um banco de dados.
O registro possui cerca de 109 voluntários hígidos com um sistema de aquisição de 64 eletrodos com o
sistema internacional 10-10. Durante a fase de registro, os pacientes precisaram realizar alguns
protocolos além do registro da atividade basal: primeiro executava alguns movimentos com os membros
superiores e inferiores e em seguida imaginava os mesmos movimentos executados. Com os dados do
dataset, a etapa seguinte consistirá no pré-processamento do sinal utilizando as linguagens Python de
forma a aplicar �ltros para a eliminação de interferências eletromagnéticas e ruídos de baixa frequência.
Para estimar os índices de ERD e ERS o sinal será separado em épocas associadas às tarefas dos
protocolos com intervalos de 5 segundos, sendo 1 segundo anterior ao evento e 4 segundos após o
início do evento. Logo, os sinais passarão por uma análise para determinar se devem ou não ser
descartados visto que o registro pode estar contaminado por algum tipo de ruído. Por �m, será avaliado
os ritmos cerebrais alpha(8-12Hz) e beta (12-16) de forma a estimar os índices de ERD e EDS além de
aplicar um teste paramétrico/não paramétrico. Resultados e Conclusão: Atualmente os 109 sujeitos já
foram pré-processados e o projeto está na fase de extração de características e análise estatística. Além
disso, o algoritmo está passando por modi�cações de forma a automatizar os processos e generalizar
sua aplicação. Em suma, o projeto visa aperfeiçoar as técnicas e todo o processo de processamento de
sinais eletro�siológicos de modo a ser possível usar os achados como grupo controle para comparações
de outros trabalhos já em andamento no nosso grupo de pesquisa que visam fazer essa avaliação em
pacientes com lesão medular e protocolo de reabilitação com neuromodulação de nervos periféricos.
Assim, com os resultados desse banco de dados espera-se ter uma amostragem robusta para as
comparações futuras com pacientes com lesão medular e terapia de neuromodulação periférica,
próximos passos desse projeto, de modo a auxiliar na compreensão dos possíveis efeitos dessa
abordagem de reabilitação a nível da resposta do sistema nervoso central, referente a planejamento e
tentativa/execução de processos motores.
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ANÁLISE DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE NOVAS LIGAS DE TITÂNIO PARA O SETOR ORTOPÉDICO POR
SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ELEMENTOS FINITOS DIOGO ALVARENGA GARCIA: diogo.garcia01@unifesp.br
Profa. Dra. DANIELI APARECIDA PEREIRA REIS: danieli.reis@unifesp.br Dr. LEONARDO CONTRI
CAMPANELLI: leoccampa@hotmail.com Campus São José dos Campos Introdução As ligas de titânio Beta
metaestáveis possuem elevado desempenho na aplicação de biomateriais, de modo que garantem ao
implante propriedades físico-químicas favoráveis e segurança pelo fator de biocompatibilidade. Para a
utilização de próteses ortopédicas, há a possibilidade de serem exploradas ligas comerciais, com
elementos estabilizadores diferentes dos habitualmente usados, uma vez que podem possuir módulo de
elasticidade reduzido, na tentativa de se aproximar com o osso e assim evitar o quadro de stress
shielding (remodelamento ósseo). Objetivo O objetivo do presente trabalho foi investigar o
comportamento de ligas de titânio, em especial as ligas recém-desenvolvidas do tipo Beta metaestáveis,
para possível aplicação em implantes ortopédicos. Materiais e Métodos A análise foi baseada em
simulações computacionais de elementos �nitos que forneceram valores de tensão máxima de Von
Mises (?VM) do osso femoral sadio e a média da tensão de Von Mises (?VM) das próteses, os quais foram
correlacionados e obtidos valores da variável de estímulo ao remodelamento ósseo (?) das respectivas
ligas. Além disso, por meio técnicas de seleção de materiais foi possível prospectar possíveis aplicações
destas ligas em próteses femorais comparadas a outras ligas metálicas já empregadas nesta função.
Resultados e Conclusão Inicialmente as especi�cidades das propriedades mecânicas obtidas no
levantamento bibliográ�co puderam ser melhor ilustradas na etapa de seleção de materiais. A utilização
de mapas de Ashby designaram melhor classi�cação, na primeira análise, às ligas Ti-16Nb-10Hf e Ti-
13Nb-13Zr por possuírem a favorável correlação de baixo módulo elástico e baixa densidade, em que a
primeira propriedade possibilita melhor compatibilidade da haste com as células do fêmur. Na análise
principal, que correlacionou o módulo de elasticidade com limite de escoamento das ligas, foram
destacadas as ligas Ti-35Nb-7Zr-5Ta e Ti-29Nb-4,6Zr-13Ta por possuírem módulo elástico mais próximo
ao do osso femoral humano. A simulação computacional por elementos �nitos, possibilitou relacionar a
tensão de Von Mises (?VM) do osso femoral sadio com a tensão de Von Mises (?VM) das próteses, em um
cenário de submissão de cargas representativo do ato de caminhar. Os valores da variável de estímulo
ao remodelamento ósseo (?) destacaram as ligas Ti-29Nb-4,6Zr-13Ta e Ti-35Nb-7Zr-5Ta por possuírem
valores de ? mais próximas a 01, quando é estabelecida melhor compatibilidade com o osso por se
aproximar as tensões por ele suportadas, impedindo assim o remodelamento ósseo.
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Introdução:Atualmente, a detecção precoce de doenças relacionadas ao coração ainda é um desa�o
para a tecnologia, ainda que existam diversos trabalhos na literatura relacionados ao processamento e
classi�cação de sinais de ECG. No presente trabalho foram propostas novas análises de sinais de
eletrocardiograma com e sem anomalias no ritmo cardíaco (como infartos e arritmias). Objetivo: O
objetivo foi aperfeiçoar o algoritmo desenvolvido anteriormente em outra iniciação cientí�ca, para que
esse seja capaz de identi�car o complexo QRS, as ondas P e T, e seus intervalos relacionados para
auxiliar um futuro algoritmo para detecção de anomalias. Metodologia: Os sinais foram obtidos do
banco de dados digital da PhysioNet e processados pelo software Matrix Laboratory (MatLab). As ondas
P e T foram encontradas por meio de intervalos de tempo anteriores e posteriores aos picos R e, em
seguida, foram estabelecidos seus inícios e �ns. Resultados: Após a aplicação do método de análise
desenvolvido, os sinais infartados tiveram anotações feitas por um cardiologista e apresentaram 99% de
acurácia de detecção do pico T e 100% para os picos P. Os valores de acurácia para a detecção dos picos
P e T ainda serão calculados para sinais com arritmia e para sinais normais. Conclusão: Com o
aperfeiçoamento destes novos passos e utilização de novas bases é esperado que seja possível auxiliar
no diagnóstico precoce de doenças cardíacas e episódios de mudança de ritmo.
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PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

A destinação incorreta dos resíduos farmacêuticos de uso domiciliar ocorre principalmente através do
descarte de medicamentos em pias, vasos sanitários e lixo comum. Esses resíduos, quando atingem a
rede de esgoto, que chega aos mares com restos, polui e causa impactos ao meio ambiente. Os efeitos
dos resíduos de fármacos no ambiente ainda necessitam de mais informações, mas há pesquisas que
comprovam consequências no metabolismo e no comportamento de organismos aquáticos. Os danos
provocados poderiam ser evitados com a destinação correta desses medicamentos. O instrumento que
permite a melhor destinação do tipo de resíduo abordado é a Logística Reversa, que consiste na coleta e
restituição do resíduo ao setor empresarial para que seja realizada a destinação ambientalmente segura.
O objetivo deste trabalho é analisar o sistema de Logística Reversa de medicamentos domiciliares no
Brasil. A metodologia deste trabalho é a análise qualitativa e exploratória da literatura sobre o tema nas
áreas de Logística, Economia e Ciências Ambientais. A natureza exploratória se justi�ca, pois há uma
escassa produção cientí�ca que abrange a Logística Reversa de medicamentos considerando as novas
legislações que regulamentam o tema. Espera-se obter maior compreensão sobre o assunto,
entendendo as estratégias adotadas pelo setor de medicamentos.



Página 255Página 255

ANÁLISE DE UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POT-IN-POT

LEANDRO SANTOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

RICARDO ALEXANDRE GALDINO DA SILVA - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ PAGANOTTI - ORIENTADOR(A)

RAIANNY DE OLIVEIRA MARCIANO - DISCENTE

ANA PAULA PATRIARCA XAVIER - ORIENTADOR(A)

CESAR CELESTINO DE SOUZA E SILVA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-QUÍMICA

Refrigeradores Pot-in-Pot são dispositivos que funcionam através da evaporação de um �uído por uma
parede porosa de cerâmica. Estes refrigeradores podem ser usados para conservação de alimentos em
regiões com acesso limitado à eletricidade. No entanto, poucos estudos cientí�cos foram realizados para
entender o funcionamento destes dispositivos. Neste trabalho foram utilizados três �uidos para avaliar o
processo de refrigeração: água, soluções comerciais de etanol 46º e 70º. Estas soluções foram analisadas
utilizando-se três refrigeradores idênticos operando simultaneamente. Cada um destes foi umedecido
com um �uido diferente e a temperatura da parede interna e externa foi medida utilizando-se
termopares do tipo k. Para avaliar o impacto da troca de �uidos, foi considerada a diferença de
temperatura estabelecida entre o interior do refrigerador e o ambiente, bem como a diferença de
temperatura entre a parede externa e o ambiente. Os dados coletados indicam que as maiores
diferenças de temperatura foram estabelecidas pelo etanol 70º, no entanto este apresentou efeito
refrigerante durante um tempo menor do que os outros �uídos utilizados. Assim, os resultados
mostraram que de acordo com a diferença de temperatura estabelecida e o tempo do efeito refrigerante
o melhor �uído para a operação nos refrigeradores Pot-in-Pot é o etanol 46º.
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Introdução: A enxaqueca é um dos tipos mais comuns de cefaleia primária e atinge cerca de 15% da
população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença tem início
muitas vezes na infância e é percebida principalmente na puberdade, sendo descrita por acometer mais
indivíduos do sexo feminino. É caracterizada pela presença de alterações neurológicas, gastrointestinais
e autonômicas, impactando signi�cativamente a vida do paciente. Os fatores de risco para a enxaqueca
estão presentes muitas vezes no estilo de vida do indivíduo, como a alteração do padrão de sono, o
consumo de cafeína, a obesidade, o uso exagerado de medicamentos e a ingestão de bebidas alcoólicas.
O álcool é descrito como um grande desencadeador da cefaleia, sendo que algumas hipóteses são
baseadas no seu poder de vasodilatação e no desencadeamento da depressão alastrante cortical, visto o
potente efeito neuroplástico que essa substância pode apresentar. Objetivos: Analisar se há relação
entre o consumo de álcool e as crises de enxaqueca crônica, levando-se em conta fatores do estilo de
vida do indivíduo, como a prática de atividade física, o consumo de cafeína e o padrão de sono. Materiais
e Métodos: Vem sendo selecionados 50 indivíduos no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do
Hospital São Paulo atendidos entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021 no Ambulatório de Neurologia
na subespecialidade de Cefaleia, divididos em grupo controle (n = 25) e grupo álcool (n = 25). Os
participantes devem ter entre 20 e 55 anos e possuir o diagnóstico de enxaqueca crônica. As variáveis
coletadas foram: sexo, idade, etnia, pro�ssão, grau de instrução, estado civil, hipótese diagnóstica, idade
do início dos sintomas, frequência da dor, medicamentos utilizados no tratamento, histórico familiar,
padrão de consumo de álcool e cafeína, padrão de sono e a prática de atividade física. Resultados
prévios: Até o momento foram coletados 48 pacientes do sexo feminino. Os resultados iniciais dos dados
sociodemográ�cos indicaram uma média de idade equivalente à 35,74 ± 8,91 no grupo álcool (média de
idade no grupo controle é de 33,2 ± 6,5). Indivíduos do grupo álcool se mostraram majoritariamente da
etnia parda, com ensino superior completo e com estado civil solteiro. Já indivíduos do grupo controle se
mostraram em sua maioria da etnia branca, com ensino médio completo e estado civil casado. Com
relação à pro�ssão, ambos os grupos mostraram uma grande heterogeneidade, porém a pro�ssão mais
encontrada no grupo álcool foi de prendas domésticas e no grupo controle foi de técnica e auxiliar em
enfermagem. Conclusão: A partir dos nossos dados sociodemográ�cos observamos uma maior
predominância do sexo feminino, condizendo com os achados da literatura. Ademais, os indivíduos do
grupo álcool são predominantemente solteiros e com maior grau de escolaridade.
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A maior parte da energia elétrica produzida no mundo provém de fontes não-renováveis de energia
como o carvão, óleo e gás, que contribuem para o aumento da poluição atmosférica e do aquecimento
global e após o Acordo de Paris, a demanda por fontes de energia renováveis aumentou drasticamente
e, com isso, novos estudos tornaram-se necessários. O Ciclo de Rankine Orgânico (CRO) é uma
tecnologia promissora que converte calor de baixa e média temperatura (como a energia solar, a energia
geotérmica, a combustão de biomassa, e o calor residual de processos industriais) em energia elétrica ,
entretanto, os �uidos de trabalho que são normalmente utilizados como os HFCs
(hidrocloro�uorcarbonos) apresentam elevado GWP (?Global Warming Potential? ? Potencial para o
Aquecimento Global) e contribuem para o para o aumento do aquecimento global. A partir disso, esse
trabalho tem o propósito de analisar o desempenho do Ciclo de Rankine Orgânico utilizando os �uidos
de trabalho, HFO-1234yf e o HCFO-1233zd(e) que apresentam baixo GWP e ODP nulo (?Ozone Depletion
Potential? ? Potencial para a Destruição da Camada de Ozônio) para minimizar o impacto ambiental, nas
condições subcríticas e transcríticas. Para avaliar o desempenho do CRO em diferentes condições
operacionais foram realizadas simulações computacionais utilizando o simulador livre DWSIM. As
pressões de operação do evaporador foram de 1 MPa e 2 MPa nas condições subcríticas e de 6 MPa para
a condição transcrítica. O grau de superaquecimento do vapor na saída do evaporador variou de 5 ºC à
50 ºC. A temperatura de operação do condensador foi �xada em 30 ºC, e o líquido que sai do
condensador está no estado de líquido saturado. Com os resultados obtidos, calculou-se a e�ciência
térmica do ciclo e o BWR (?Back Work Ratio?), que representa a fração de energia gerada no ciclo que é
consumida pela bomba. Os resultados obtidos mostraram que na condição transcrítica apresentou os
maiores de e�ciência térmica e bwr, porém devido ao alto custo de manutenção dos equipamentos para
manter a operação em alta pressão e temperatura, ela não é a opção mais viável. Outrossim, pode-se
observar que o �uido HFCO-1233zd(e) apresentou resultados em função da e�ciência térmica e bwr,
superior ao do HFO-1234yf. As temperaturas ótimas do vapor de HFCO-1233zd(e) na saída do
evaporador foram calculadas, obtendo-se uma e�ciência de 12%, 15% e 19% com bwr de 3%, 4% e 7%
nas respectivas pressões, 1 MPa, 2 MPa e 6 MPa, para as respectivas temperaturas ótimas de 111,06 ºC,
167,40 ºC e 282,66 ºC.
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Resumo: O forame magno (FM) atraiu extenso interesse dos pro�ssionais de anatomia comparada,
antropologia, biologia evolutiva e ciências clínicas por ser uma das estruturas cranianas importantes
para a estimativa do sexo, pois além de ser uma região �sicamente resistente, apresenta diferenças em
relação ao seu tamanho de acordo com o sexo. Entretanto, a maioria dos estudos sobre a estrutura do
FM em humanos que avaliou sua morfologia utilizaram descritores ambíguos e subjetivos para detalhar
a forma foraminal sendo, portanto, difíceis de reproduzir. Todavia, uma técnica mais recente utiliza o
método de morfometria geométrica (MG) para estudar as relações de tamanho e forma de estruturas
usando coordenadas geométricas cartesianas em vez de variáveis lineares, super�ciais ou volumétricas.
A MG tem sido de grande valor em muitos estudos biológicos, mas tem sido pouco utilizada para
examinar crânios humanos brasileiros, tampouco o FM. Assim, esse método seria de grande valia para
descrever características morfológicas do FM de crânios sub-adultos e de adultos, que ainda não são
bem compreendidas, assim como o processo de diferenciação e desenvolvimento do dimor�smo etário.
Ademais, a possibilidade destas características estarem relacionadas à ancestralidade faz com que seja
fundamental explorar essa questão, principalmente em uma população diversa e miscigenada como a
brasileira. Logo, o objetivo do presente estudo foi identi�car a existência de dimor�smo sexual e etário
em FMs de crânios humanos secos brasileiros. Material e métodos: O estudo foi realizado em 250
crânios humanos de sexo e idades conhecidas da população brasileira divididos em um grupo com 61
crânios sub-adultos e um outro grupo com 189 crânios adultos. Ambos os grupos foram divididos em
três subgrupos de acordo com a faixa etária. Fotografamos as superfícies dos FMs com procedimentos
padronizados consistentes. Oito pontos de referência (Landmarks ? LM) foram registrados, respeitando
critérios anatômicos e embriológicos. A coleta de dados de coordenadas referentes a pontos de
referência foi realizada pelo software TpsDig?. Em seguida foram feitas as análises com o software
MorphoJ?. Foi realizada a Análise Generalizada de Procrustes (AGP) que removeu diferenças de tamanho
e orientação das coordenadas de referência originais. Em seguida, foi gerada a matriz de covariância e
para identi�car os principais componentes de variação procedeu-se uma Análise de Componentes
Principais (ACP). A forma e o tamanho do centroide do FM entre os sexos foram comparados e obtidos
com a ANOVA aplicada às coordenadas de forma dos pontos cranianos. A análise de variáveis canônicas
(AVC) foi então usada para maximizar as diferenças entre os grupos. Os valores das distâncias de
Procrustes e os valores de p foram obtidos do CVA. Resultados: O primeiro componente principal PC1
descreveu 54,647% da variabilidade total, o segundo componente principal PC2 descreveu 8,869% da
variabilidade total, enquanto os primeiros seis componentes principais juntos descreveram 95% da
variabilidade total. A maior variabilidade entre os FM masculinos e femininos estava localizada nos
pontos laterais e nas sincondroses intraocipitais posteriores alargando o FM. A análise funcional
discriminante da forma e tamanho do FM foi possível com 68,85% de precisão para crânios masculinos e
62,69% para crânios femininos (p = 0,040 com 1000 repetições). Já a análise de regressão mostrou uma
maior separação entre os subgrupos sub-adultos e uma sobreposição dos subgrupos adultos indicando
que tamanho do centroide do FM teve um efeito (12,6766%) estatisticamente signi�cativo na forma (p
<0,0001 após 10.000 repetições). Conclusão: A GM se revelou útil na análise do dimor�smo sexual e
etário do FM e mostrou diferenças estatisticamente signi�cativas. A acurácia da determinação do
dimor�smo sexual foi maior para o sexo masculino. Com relação ao dimor�smo etário não se observa
alteração da forma de FMs de crânios com vida intrauterina mesmo com o aumento do tamanho,
enquanto os FMs de crânios adultos indicam grande variação na forma do FM sem alterar o seu
tamanho.
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Introdução Devido à pandemia causada pelo COVID-19, os hospitais brasileiros foram orientados a
interromper a realização de procedimentos eletivos, o que resultou no cancelamento de um grande
número de cirurgias de ombro. Além disso, tal contexto prejudicou também a reabilitação de pacientes
que passaram por cirurgia nesse período. O efeito disso na saúde física e mental dos pacientes é
desconhecido. Objetivo Nesse contexto, o presente estudo buscou avaliar, em virtude da pandemia por
COVID-19, os efeitos do retardo do tratamento e dos procedimentos de reabilitação em termos de dor,
qualidade de vida, função motora e estresse psicossocial nos pacientes da Disciplina de Medicina
Esportiva do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal de São Paulo (DOT-
UNIFESP) com patologias do ombro, que tiveram suas cirurgias adiadas ou canceladas. Materiais e
métodos Para avaliar tais critérios, os pacientes foram submetidos a responder um formulário que
reúne questionários já validados para a avaliação da dor e comprometimento físico (SPADI) e do aspecto
psicossocial dos pacientes (PHQ-9). Após a coleta dos dados, estatísticas descritivas foram calculadas
para todas as características da amostra. Os níveis médios de dor, bem como as pontuações do SPADI e
do PHQ-9 foram analisados. Resultados parciais Vinte e cinco pacientes (14 homens e 11 mulheres)
completaram o questionário e foram incluídos. Do total, 72% ainda aguardavam a realização da cirurgia
e nesse grupo observou-se que o nível médio de dor e incapacidade pela pontuação do SPADI aumentou
18,3% entre a data de cancelamento da cirurgia e o momento da pesquisa. Uma pontuação média do
PHQ-9 de 9,1 foi encontrada após o cancelamento. Escores do PHQ-9 de 10 ou mais, que podem indicar
um transtorno depressivo moderado, foram encontrados em 16% dos pacientes, e 24% apresentaram
escores de 15 pontos ou mais, que podem indicar um transtorno depressivo moderadamente grave. Dos
pacientes que haviam realizado suas cirurgias até o momento da pesquisa, apenas 28,5% informaram
que seu processo de reabilitação foi prejudicado pela pandemia. Conclusão Dos resultados parciais
obtidos, podemos inferir que o cancelamento e adiamento de cirurgias ortopédicas eletivas de ombro
causaram níveis de dor maiores do que aqueles no momento em que a cirurgia foi agendada. Além
disso, observou-se que uma parcela expressiva dos pacientes apresenta algum grau de transtorno
depressivo induzido pelo cancelamento da cirurgia no contexto da pandemia. Apesar desses resultados,
até o momento, não está claro se o adiamento da cirurgia levará a um resultado funcional inferior no
pós-operatório. Além disso, acredita-se que o processo de reabilitação dos pacientes que passaram por
suas cirurgias não foi tão prejudicado devido ao maior controle da pandemia no Brasil no momento em
que a pesquisa foi realizada.
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ANÁLISE DO IMPACTO DO TRATAMENTO COM ÓLEO DE PEIXE NA REGULAÇÃO EPIGENÉTIA DO TECIDO
ADIPOSO PERIRENAL DE CAMUNDONGOS OBESOS. VICTOR T. G. PLATA1, ROBERTA D C. C. SÁ1, JUSSARA
J. SIMÃO1, MAYSA M. CRUZ1, VIVIANE S. SILVA1, ANDRESSA F. SOUZA2 MARIA I. C. A.VALE1,2 LUCIA M. A.
CORREA1,2. E-mail:victorgplata@gmail.com, rdccunha@gmail.com, jussara.simao@unifesp.br
maysamariana@gmail.com, ss.vivi95@gmail.com, andressafransousa@gmail.com,
lucia.correa@unifesp.br, alonso.vale@unifesp.br 1:Programa de Pós-Graduação de Biologia Química,
Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo ? UNIFESP 2: Instituto de
Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Campus
Diadema O tecido adiposo (TA) é responsável por diversas funções no metabolismo, incluindo o
armazenamento de gordura, através da formação de gotas lipídicas dentro dos adipócitos, assim como a
manutenção da homeostase energética, através da secreção de adipocinas. A obesidade está associada
à diversas mudanças na morfologia e no metabolismo dos TAs subcutâneo e visceral. Essas mudanças
causam alterações na expressão de genes envolvidos nos processos de adipogênese, termogênese e
lipogênese. Diversas enzimas são responsáveis por modi�cações de histonas que podem silenciar ou
ativar a expressão gênica, e a obesidade pode afetar estas modi�cações. A enzima Ezh2 metila a lisina 27
da histona 3 (H3K27) silenciando a expressão gênica, enquanto Kdm6a e Kdm6b desmetilam H3K27,
permitindo que Ep300 e Crebbp acetilem essa mesma lisina, promovendo a transcrição gênica . O TA
perirenal, considerado um tecido visceral, recobre os rins e auxilia no suporte mecânico e na regulação
de suas funções. O tratamento com óleo de peixe (OP) reverte parcialmente os efeitos da obesidade na
expressão gênica em diversos TA viscerais, porém o impacto do OP em TA perirenal ainda não foi
esclarecido. Assim, o presente estudo visa avaliar as mudanças causadas por uma dieta hiperlipídica
(DHL) na expressão gênica no TA perirenal de camundongos, e o impacto do tratamento com OP nessas
mudanças, utilizando PCR em Tempo Real (RT-PCR). Camundongos C57Bl/6j machos foram submetidos à
DHL durante 16 semanas. Durante as primeiras 8 semanas, os camundongos foram divididos em 2
grupos: dieta controle (CO) , e dieta hiperlipídica (obeso OB). No segundo período (9ª a 16ª semana), o
grupo OB foi separado em OB e OB OP. O grupo OB OP recebeu OP via gavagem na concentração de 5:1
DHA:EPA(~50ml), enquanto os grupos CO e OB receberam gavagem de água �ltrada 3x por semana,
durante 8 semanas. Nossos resultados iniciais mostraram que os genes Leptina e Kdm6b tiveram sua
expressão aumentada no TA perirenal de camundongos que tiveram uma dieta hiperlipídica por 16
semanas, e o tratamento com OP reverteu o nível de expressão desses genes à niveis semelhantes ao
grupo controle. Nossos resultados irão ajudar a elucidar as alterações na expressão gênica do TA
perirenal relacionadas à ingestão de uma dieta hiperlipídica e ao tratamento com OP, e compreender
melhor disfunções metabólicas que resultam da obesidade e o potencial do OP em seu tratamento.
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo número:
2581080420 Palavras chave: epigenética, óleo de peixe, expressão gênica, obesidade, tecido adiposo
perirenal.
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No material didático de matemática fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo aos
professores dos anos iniciais do ensino fundamental, há pouca descrição da temática sobre letramento
matemático. O relatório de 2018 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), aponta o
Brasil entre 72º e 74º lugar em matemática, considerando que, ao todo, foram analisados 79 países . No
PISA 2018, o letramento matemático foi avaliado como domínio secundário, apesar de analisado um
menor número de estudantes e de itens, à medida que seu nível de letramento matemático aumenta,
esse estudante está construindo aptidão em desenvolver o potencial no que tange às habilidades
fundamentais da Matemática. Contudo, o PISA apresenta de�nições ou padrões de alfabetização
matemática com objetivo de uma análise comparativa entre os países membros, cuja realidade de
mundo é distinta. Apesar da de�nição transcultural sobre Letramento Matemático idealizada pelo PISA,
o contexto das situações nas declarações de problema da avaliação não asseguram que sejam reais para
todos alunos avaliados, uma vez que a visão de mundo, parte do princípio da vivência desse aluno
dentro do seu contexto social, cultural e econômico e referindo-se ao indivíduo como um cidadão
informado, os problemas são, por exemplo, extraídas do contexto de poluição, segurança no trânsito ou
crescimento populacional. O objetivo deste trabalho é caracterizar o letramento matemático nos
materiais didáticos de matemática, fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, aos
professores dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, além de apurar as orientações destinados aos
professores sobre como o conteúdo matemático no material didático pode contribuir com a prática
social do letramento matemático. A pesquisa será descritiva em relação aos objetivos, de abordagem
qualitativa, e utilizar-se-á a pesquisa documental como principal procedimento metodológico. São
esperados que nos materiais didáticos haja pouco conteúdo que forneçam subsídios sólidos e
consistentes para prática social do letramento matemático bem como de um discurso narrativo dirigido
aos docentes em volto na subjetividade.
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Introdução: A dependência química é um problema de âmbito mundial sendo o álcool a droga mais
comumente utilizada. O Córtex Pré-Frontal (CPF) é uma estrutura envolvida nos processos de
planejamento e tomada de decisão em comportamentos recompensadores, e sabe-se que o mesmo
projeta-se para a coluna rostrolateral da substância cinzenta periaquedutal, a qual através de projeções
para o sistema orexinérgico, envolve-se no controle de comportamentos de recompensa, como a busca
por substâncias. Objetivos: Avaliar o padrão de ativação neuronal em áreas envolvidas com o sistema
orexinérgico durante a ingestão crônica e intermitente de álcool, bem como em períodos de abstinência
aguda e prolongada. Material e métodos: Foram utilizados 60 animais, divididos em grupo controle (n=6),
grupo álcool (n=18), grupo abstinência aguda (n=18) e grupo abstinência prolongada (n=18). Com
exceção do grupo controle, os animais foram submetidos à ingestão oral crônica e intermitente por 45
dias de solução alcoólica, em 20 sessões, alternando-se duas garrafas de água ou uma delas com
solução alcóolica 20% água, por 24 horas. Após esse período, o grupo abstinência aguda e prolongada,
foram submetidos a períodos de abstinência de 24 horas e 21 dias, respectivamente. Serão realizadas
análises imunohistoquímicas para dupla marcação de ?FosB, glutamato e CRF nas áreas da substância
cinzenta periaquedutal, hipotálamo lateral, núcleo paraventricular do hipotálamo, amígdala e área
tegmental ventral, na qual também será realizada análise para marcação de dopamina. Resultados:
Espera-se acrescentar ao conhecimento neuro�siológico que envolve a participação do sistema
orexinérgico durante o consumo crônico e intermitente de álcool, bem como nos processos de
abstinência aguda e prolongada
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Introdução: Long non-coding RNAs (lncRNAs) são uma classe de RNAs que não codi�cam proteínas
(ncRNAs). Estudos já demonstraram a importância dos ncRNAs na modulação da expressão dos genes,
podendo ser considerados importante peça da maquinaria epigenética. O melanoma é responsável por
cerca de 80% das mortes em pacientes com câncer de pele, sendo o mais letal. Isto porque apresenta
alta probabilidade de metastizar e é muito resistente aos tratamentos. Nosso laboratório desenvolveu
um modelo de progressão linear do melanoma a partir da linhagem murina de melanócitos não
tumorigênicos, melan-a, a qual foi submetida a vários ciclos de desadesão e adesão, resultando na
transformação maligna e originando linhagens celulares progressivamente mais agressivas. Com este
modelo podemos estudar o melanoma em vários estágios de sua progressão. Para esse trabalho,
utilizamos quatro linhagens celulares, melan-a (melanócitos), 4C (melanócitos pré-malignos), 4C11-
(células de melanoma indiferenciadas e pouco proliferativas, não metastáticas) e 4C11 (células de
melanoma diferenciadas, altamente proliferativas e metastáticas), as quais foram analisadas por RNA-
seq quanto ao per�l de expressão de lncRNAs. Análises preliminares considerando proximidade a
lncRNAs e padrão de expressão foram realizadas e, com isso, foram selecionados 69 genes
diferencialmente expressos no modelo que possuem sua expressão gênica potencialmente relacionada
à expressão do lncRNA vizinho. Objetivo: Nesse projeto, analisaremos um conjunto de lncRNAs que
podem ter correlação com genes vizinhos, diferencialmente expressos no modelo. O objetivo é
identi�car o papel dos lncRNAs, as correlações com os genes vizinhos, e determinar sua in�uência no
comportamento das células de melanoma. Além disso, analisaremos a proximidade de lncRNAs com
miRNAs. Este estudo poderá revelar lncRNAs importantes para a biologia do melanoma, além de
possivelmente indicar seu uso como biomarcador de prognóstico. Materiais e métodos: Cultura Celular ,
expressão gênica (RT-PCR e RT-qPCR), ensaios de migração celular (Wound Healing e Transwell), ensaio
de proliferação celular (clonogenicidade e MTT), crescimento tumoral in vivo. Resultados: A partir dos 69
genes diferencialmente expressos identi�cados inicialmente como vizinhos a lncRNAs também
diferencialmente expressos, analisamos in sílico a correlação entre a expressão destes genes e a
sobrevida de pacientes com melanoma, utilizando dados de duas coortes de melanoma (TCGA e Leeds) e
uma busca na literatura sobre os genes. A partir desta análise, selecionamos os lncRNAs identi�cados na
assinatura de metástase que tinham genes vizinhos com valor prognóstico (lncRNAs
ENSMUSG00000093482 e NONMMUG066597). Validamos a expressão desses dois lncRNAs nas
linhagens celulares do modelo de melanoma e posteriormente desenhamos um siRNA para o lncRNA
ENSMUSG00000093482, o qual nomeamos de Slamon, para realizar seu silenciamento na linhagem
metastática 4C11 . Outro tipo de abordagem realizada foi a análise de possível interação dos lncRNAs
com miRNAs. Dos lncRNAs diferencialmente expressos na assinatura de metástase, identi�camos o
lncRNA GNAS-AS1 próximo ao miR-298, down-regulado nas células 4C11 e com papel supressor no
melanoma segundo dados do nosso grupo. A superexpressão dos lncRNAs NONMMUG066597 e GNAS-
AS1, down-regulados na linhagem celular 4C11 , está sendo iniciada. Células de melanoma knockdown
ou com superexpressão do lncRNA serão avaliadas inicialmente quanto à proliferação, migração celular
e crescimento tumoral in vivo. Apoio: FAPESP e CAPES.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO

DO BEM-ESTAR

Título: ANÁLISE DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO
AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE). Introdução: A Bacia Hidrográ�ca do Alto Tietê (BAT) localizada na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), tem alta relevância regional e nacional, recebe grande pressão
antrópica, sendo alvo de preocupações pelos seus aspectos sociais, econômicos, e também pela
segurança hídrica da região. Nesse sentido, desa�os relacionados à gestão e ao planejamento, incluindo
temas como disponibilidade hídrica, adensamento populacional, situação de cabeceira, dependência das
bacias vizinhas, diálogo com a população local e investimentos, foram considerados na elaboração do
Plano de Bacia do Alto Tietê (2018). A análise contida nos Planos de Bacia Hidrográ�ca (PBH), apesar de
extremamente importantes no estabelecimento de metas e estimativas futuras de planejamento,
necessita também de integração com o contexto ambiental, alinhando conceitos e interligando
estratégias com impactos cumulativos, processo que possível através do instrumento de gestão
ambiental denominado AAE - Avaliação Ambiental Estratégica. Objetivo: A presente pesquisa busca
analisar o Plano de Bacia do Alto Tietê (2018) através da Avaliação Ambiental Estratégica. Materiais e
Método: Um levantamento bibliográ�co acerca da AAE, em conjunto com a análise criteriosa do Plano de
Bacia Hidrográ�ca (PBH-AT, 2018) foram realizados. Após o estudo teórico, a pesquisa inicia a
implementação da metodologia proposta por Partidário (2009), cujas etapas envolvem o levantamento
de informações, a determinação dos fatores críticos de decisão, a elaboração de questionário, a
identi�cação de impactos ambientais positivos e negativos e a elaboração de medidas de mitigação e
monitoramento. O questionário será encaminhado aos membros do Comitê de Bacia do Alto Tietê
avaliando a relevância atribuída aos fatores críticos de decisão previamente formulados no trabalho. Os
resultados serão analisados e será elaborado o segundo questionário, para que os membros opinem
sobre os pontos frágeis e fortes, incertezas e oportunidades, seguindo o método SWOT. Após a
identi�cação dos principais impactos ambientais e oportunidades, serão apontadas alternativas na
análise da sustentabilidade da bacia hidrográ�ca, através da AAE, e as propostas de monitoramento.
Resultados Prévios: O presente projeto segue em andamento, onde a identi�cação das problemáticas
socioambientais da bacia hidrográ�ca do Alto Tietê, bem como a elaboração dos principais fatores
críticos de decisão e a revisão sistemática da Avaliação Ambiental Estratégica caracterizam etapas até
então concluídas. Conclusão: O uso da AAE e os benefícios obtidos quando interligada a planos de
gestão serão apresentados e divulgados neste projeto como forma de fortalecimento da governança,
responsabilidade e aprendizagem política na gestão das águas.



Página 265Página 265

ANÁLISE DO PORTAL UNIFESP EM NÚMEROS COMO INSTRUMENTO DE
MAPEAMENTO DOS INDICADORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS SÃO

PAULO

MARCELO BAPTISTA DE FREITAS - TUTOR

MARCELO MARIANO DA SILVA - TUTOR

MARIA PAULA BORGES BENEVIDES - PETIANO

RAQUEL SANTOS MARQUES DE CARVALHO - TUTOR

LETICIA ALVES BATISTA - PETIANO

EVELYN SANTANA BENYHE - PETIANO

CAROLINE SOUZA LIMA - PETIANO

KIYOCHI OGAWA JUNIOR - PETIANO

ANALMIRIA DE FRANÇA SILVA - PETIANO

ISABELLA BEATRIZ DATRINO - PETIANO

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PET Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: GESTÃO E APOIO A DECISÃO

ANÁLISE DO PORTAL UNIFESP EM NÚMEROS COMO INSTRUMENTO DE MAPEAMENTO DOS
INDICADORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS SÃO PAULO ANALMIRIA DE FRANÇA SILVA -
DISCENTE - afsilva17@unifesp.br CAROLINE SOUZA LIMA - DISCENTE - cslima@unifesp.br EVELYN
SANTANA BENYHE ? DISCENTE - benyhe@unifesp.br ISABELLA BEATRIZ DATRINO ? DISCENTE -
datrino@unifesp.br KIYOCHI OGAWA JUNIOR - DISCENTE - ko.junior15@unifesp.br LETÍCIA ALVES
BATISTA - leticia.alves01@unifesp.br MARIA PAULA BORGES BENEVIDES - maria.paula11@unifesp.br
MARCELO MARIANO DA SILVA - COLABORADOR - marcelo.mariano@unifesp.br RAQUEL SANTOS
MARQUES DE CARVALHO - CO-TUTORA - marques.carvalho@unifesp.br MARCELO BAPTISTA DE FREITAS -
TUTOR - mfreitas@unifesp.br Palavras-chave: indicadores, graduação, dados estratégicos, portal online,
universidade. A Unifesp, por meio do Escritório de Dados Estratégicos Institucionais[1-2], disponibiliza
uma plataforma com indicadores dos cursos de graduação que podem ser acessados no portal de
acesso público "Unifesp em Números"[3-5] (https://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/graduacao). Este
portal faz parte da política de transparência de dados estratégicos da Universidade e contribui para a
tomada de decisões, construção de políticas e de relatórios de gestão, comunicação de resultados e
visão do futuro. OBJETIVO: Considerando que o grupo PET Tecnologias em Saúde tem dentre as
diretrizes do Programa de Educação Tutorial, o apoio aos cursos de graduação, foi realizada uma análise
dos dados deste portal, veri�cando o potencial dessa ferramenta na perspectiva dos cursos de
graduação do Campus São Paulo, sua usabilidade e a consistência das informações fornecidas.
METODOLOGIA: As diferentes categorias dos indicadores fornecidos automaticamente pela plataforma
(matriculados, ingressantes e concluintes), em conjunto com as informações de sexo, cor, situação
acadêmica, forma de ingresso e cotas dos estudantes de graduação dos cursos do Campus SP, foram
analisadas utilizando as ferramentas online e também com outros programas, a partir da extração
manual dos dados brutos. Esses dados foram exportados para o programa RStudio e para a planilha do
LibreO�ce, permitindo uma análise comparativa com as informações fornecidas automaticamente pela
ferramenta online da plataforma. A avaliação dos indicadores dos estudantes ao longo de alguns anos
também foi realizada. RESULTADOS: A plataforma permite a análise em tempo real e de forma interativa
das diferentes categorias e indicadores dos alunos, para os diversos cursos de graduação. É possível
�ltrar informações de acordo com o campus ou o nome do curso, forma de ingresso na graduação (por
exemplo pelo SISU ou tranferência interna/externa), e situação acadêmica dos estudantes (por exemplo,
formados, desistentes, em curso, informações sobre trancamentos, transferências etc.). Possibilita ainda
quanti�car o ingresso de cotistas e informações de variáveis nominais de cor e sexo. Todos os dados
podem ser exportados analiticamente com informações dos estudantes, identi�cados pelo número da
matrícula. O cruzamento de dados de matriculados, ingressantes e concluintes revelou algumas
divergências entre os números obtidos na análise manual e os apresentados de forma interativa,
diretamente na plataforma, em razão da repetição de informações dos estudantes na plataforma.
CONCLUSÃO: A plataforma é uma importante ferramenta para a consulta pública dos indicadores da
graduação pela sociedade e também para o planejamento dos cursos e gestão acadêmica. A plataforma
demonstrou potencial para a realização de análises e estudos com diversas �nalidades, como o
monitoramento da evasão nos cursos de graduação, a avaliação das políticas de cotas, quantidade de
ingressantes através do SISU, tempo que os alunos permanecem na instituição, entre outros. Porém,



para o uso interativo da plataforma, sem a necessidade de exportar dados ou empregar programas de
análise externos, o problema das informações em duplicidade dos estudantes precisa ser solucionado.
Sugere-se também que os dados das três categorias (matriculados, ingressantes e concluintes) sejam
cruzados e compatibilizados pelo número de matrícula em uma única base de dados, evitando
redundâncias, para então serem disponibilizados para análise interativa na plataforma. REFERÊNCIAS: 1.
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo. Resolução 178, de 13 de novembro de 2019. 2. UNIFESP -
Universidade Federal de São Paulo. Portaria Reitoria n° 3087 de 02 de outubro de 2015. 3. UNIFESP -
Universidade Federal de São Paulo. Números e indicadores Unifesp. Dados Graduação, 2022. 4. UNIFESP
- Universidade Federal de São Paulo. Pró-Reitoria de Graduação. Graduação em Números, 2022. 5.
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo. Dados brutos graduação 2005 a 2017, 2022.
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ANÁLISE DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO.

VITORIA BEATRIZ ROCHA BENEDITO - DISCENTE

ANDRÉ LUIZ VIEIRA DIAS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Esta pesquisa compõe uma parte do projeto maior do SoU_Ciência/UNIFESP, intitulado ?
Análise do per�l, desempenho e trajetória acadêmica de estudantes: políticas de cotas e expansão da
educação superior? que tem como objetivo traçar e analisar a trajetória estudantil na educação superior.
Considera-se necessário compreender se há responsabilidade estatal no que diz respeito à garantia de
direitos na educação de nível superior, trazendo à tona a problemática da escassez na destinação de
recursos relativos às políticas de permanência estudantil. Objetivo: Desta maneira, o objetivo principal
desta parte da pesquisa consiste em compreender e analisar como o apoio e a assistência estudantil é
estabelecida no ambiente acadêmico de ensino superior e como contribuem para a permanência e
conclusão dos estudantes nas universidades federais brasileiras. Em especí�co, busca-se compreender o
caso da implementação do Programa de Bolsa Permanência (PBP) na Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e como este programa federal tem afetado a trajetória dos estudantes dentro desta
Universidade. Materiais e Método: Para isso, num primeiro momento, será realizada uma análise
sistemática da literatura especí�ca sobre o tema (artigos, dissertações e teses), relacionando as
informações coletadas para a compreensão do que é a assistência estudantil e o Programa de Bolsa
Permanência, sua implementação, êxitos, insucessos e desa�os no Brasil. No segundo momento, se fará
uma análise quantitativa que relaciona as taxas de permanência e evasão dos bene�ciários do Programa
de Bolsa Permanência e não bene�ciários desta política educacional: a intenção é comparar os
resultados obtidos nos períodos pré e pós-corte orçamentário (2013-2015 e 2016-2020,
respectivamente). Em um terceiro momento, pretende-se fazer uma análise de percepção com as
pessoas que participam da existência do Programa de Bolsa Permanência (estudantes bene�ciários,
administração da Unifesp, pro�ssionais docentes e técnicos-administrativos). Resultados e Conclusões:
Os resultados parciais com o contato com a bibliogra�a sobre o tema nos leva a considerar que, além de
descrever o percurso histórico da assistência estudantil no Brasil, a literatura destaca fases distintas da
implementação desta política pública no país; a disputa pela compreensão do tipo ideal de assistência,
inclusive, sob diferentes perspectivas �losó�cas; seu caráter como ação a�rmativa; a necessidade de
elaboração de políticas educacionais adequadas aos novos per�s de estudantes; e a escassez de
pesquisas que apresentem dados quantitativos e qualitativos sobre a trajetória acadêmica, em nível
superior, dos estudantes que dispõem do direito à esta assistência estudantil.
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA RESISTÊNCIA À INSULINA CENTRAL SOBRE O
METABOLISMO DE GLICOSE HEPÁTICO EM MODELO ANIMAL DA DOENÇA DE

ALZHEIMER

LUCIANA CHAGAS CAPERUTO - ORIENTADOR(A)

SUZETE MARIA CERUTTI - CO-AUTOR(A)

BRUNO FIORELINI PEREIRA - COORIENTADOR(A)

MILENA FERREIRA SILVA - CO-AUTOR(A)

KARINE DAMACENO DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

LUCAS HUMBERTO ZIMMERMANN BELAUNDE - DISCENTE

BEATRIZ SANTANA LIMA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução. O Diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico amplamente estudado e que aparenta
se relacionar com outras doenças que alteram o metabolismo energético. Uma destas doenças é a
doença de Alzheimer (DA), já que foi observado que pacientes diabéticos poderiam desenvolver um
quadro de amnésia e demência muito característicos, relacionando problemas no metabolismo de
órgãos periféricos com o Sistema Nervoso Central (SNC). No entanto, não há muito conhecimento sobre
o caminho oposto, com relação à in�uência da DA no metabolismo de órgãos periféricos como, por
exemplo, o fígado. Objetivo. O objetivo deste trabalho é veri�car se as alterações no SNC a partir de um
modelo de DA são capazes de modi�car o metabolismo de glicose no fígado. Material e Métodos. Foi
utilizado um modelo de DA, com administração de streptozotocina (STZ) de maneira
intracerebroventricular (i.c.v.) através de cirurgia estereotáxica em ratos machos Wistar jovens (3 meses)
e de meia-idade (12 meses). Os animais foram divididos em 4 grupos: Controle-Jovem (CTL-J), Controle-
Meia-idade (CTL-MI), STZ-Jovem (STZ-J) e STZ-Meia-idade (STZ-MI). Todos foram pesados e tiveram o seu
comprimento nasoanal medido, calculando-se o Índice de Lee. Seguiu-se com a eutanásia dos animais,
onde foram coletadas as amostras teciduais e sanguíneas. O fígado dos indivíduos foi coletado e pesado.
Antes da eutanásia, os animais tiveram as suas glicemias medidas e foram submetidos aos testes de
tolerância à glicose oral (oGTT) e de tolerância à insulina intraperitoneal (pITT). Resultados Parciais. Foi
observado que o envelhecimento contribuiu para o ganho de peso e aumento de tamanho, enquanto
que a STZ reduziu o peso dos animais de meia-idade. Não foram observadas alterações no Índice de Lee
e na glicemia de jejum em nenhum dos grupos. Os resultados do ipITT mostraram que a STZ tornou os
animais jovens resistentes à insulina (CTL-J = 3,77 ± 0,38; STZ-J = 2,13 ± 0,5; p = 0,0317) e os animais de
meia-idade permaneceram resistentes à insulina, somando-se aos efeitos do envelhecimento nestes
indivíduos (CTL-MI = 1,04 ± 0,23; STZ-MI = 2,41 ± 0,59; p = 0,2013). O oGTT indicou que apenas os animais
de meia-idade tratados com a STZ desenvolveram intolerância à glicose (CTL-MI = 18222 ± 1012; STZ-MI =
22099 ± 1076; p = 0,04). Observou-se que somente o envelhecimento reduziu o peso relativo do fígado
dos animais de meia-idade em relação aos animais jovens. Também foi observado que o envelhecimento
em conjunto com a STZ reduziram de maneira intermediária o peso absoluto do fígado. Conclusão
Parcial. Até o momento, foi possível caracterizar melhor o metabolismo de glicose periférico a partir de
um modelo de DA, uma vez que já foram observadas alterações na massa corporal dos animais de meia-
idade, o desenvolvimento de intolerância à glicose e resistência à insulina nos animais de meia-idade.
Além disso, ainda foi possível observar que os animais jovens desenvolveram resistência à insulina. Os
experimentos moleculares e as análises histológicas que serão realizados ainda têm muito a acrescentar
para a melhor compreensão destas aparentes relações entre as duas doenças.
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ANÁLISE DOS MATERIAIS DIDÁTICOS DIRIGIDOS AO EJA, COM OS TEMAS
RELACIONADOS À NEUROCIÊNCIA, A PARTIR DAS IDEIAS DE PAULO FREIRE.

SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO - ORIENTADOR(A)

CAMILA DE DOMENICIS SILVA ONUKI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

CAMILA DE DOMENICIS SILVA ONUKI ? Discente SIMONE ALVES DE ASSIS MAROTANO ? Orientador(a)
camila.domenicis@gmail.com; simone.martorano@unifesp.br Universidade Federal de São Paulo,
UNIFESP. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que permite a possibilidade
de pessoas que, não concluíram o ensino fundamental e/ou o médio regular em idade apropriada,
retomarem seus estudos e concluírem em menos tempo. Os materiais didáticos, que são desenvolvidos
para a EJA, teriam que ter em comum a abordagem temática. Isso é justi�cado pela necessidade de se
contextualizar o conhecimento para que esse se aproxime do cotidiano do aluno e tenha assim mais
signi�cado para ele. Levando-se em consideração o conceito de abordagem temática de Paulo Freire,
nessa pesquisa será feita uma análise do Caderno de Ciências do Aluno proporcionado pelo Estado de
São Paulo e pelo Município de Diadema que apresentam propostas de ensino para esse público, onde
procura-se veri�car se neste material existe coerência entre a realidade do aluno e a proposta da EJA. Os
temas escolhidos para essa busca serão aqueles relacionados a Neurociência. Para a análise dos
materiais didáticos serão utilizadas três categorias elaboradas a partir dos documentos o�ciais com
orientação para o ensino da EJA, dos pressupostos da metodologia de Paulo Freire e ferramentas da
Neurociência. Esperamos assim veri�car se existe uma coerência entre o material didático elaborado
para a EJA e as ideias de Paulo Freire. Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Material Didático,
Neurociência, Ensino fundamental
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ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DA NORMA IEC 60601-2-24 PARA AVALIAÇÃO DE UMA
BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA COMERCIAL: ESTUDO DO SETUP

EXPERIMENTAL

TATIANA SOUSA CUNHA - ORIENTADOR(A)

FERNANDA SILVA TENORIO - ORIENTADOR(A)

LUIZ EDUARDO GALVAO MARTINS - ORIENTADOR(A)

GLÓRIA STHEFANY PEREIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 150 - Tecnologias em Sáude-2 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: BIOENGENHARIA

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é uma doença metabólica, na qual o organismo apresenta de�ciência
na produção de insulina ou ação, resultando em hiperglicemia. A única opção terapêutica para o
diabetes tipo 1 é a insulinoterapia, e a bomba de infusão contínua de insulina (BII) pode ser utilizada
para infusão do hormônio. A BII é um aparelho eletromédico que injeta micro doses de insulina de
maneira contínua no tecido subcutâneo, contribuindo para a redução dos eventos hipoglicêmicos, das
hipoglicemias assintomáticas e das complicações crônicas decorrentes da doença. A metodologia
padrão, utilizada para avaliação de dispositivos de infusão, segue as recomendações descritas na norma
IEC 60601-2-24. Porém, dados da literatura mostram que esse método apresenta limitações, uma vez
que os resultados alcançados sob as mesmas condições (mesmo dispositivo, setup e insumos) podem
apresentar variações signi�cativas. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi analisar o
funcionamento de uma bomba de infusão de insulina comercial, a partir de dois setups experimentais,
utilizando como base a norma IEC 60601-2-24 e otimizações do sistema de avaliação. MATERIAIS E
MÉTODOS: Dois setups experimentais foram estabelecidos: (A) setup contendo os básicos conforme
descrito na norma IEC 60601-2-24 (n=3 ensaios completos/25 horas cada) e (B) setup otimizado,
contendo os itens básicos da norma IEC e itens personalizados para minimizar variações da balança,
modelados (Software Fusion 360) e impressos na impressora 3D (Sethi AiP3) (n=3 ensaios completos/25
horas cada). Para realização dos ensaios, foi utilizada programação �xa de 1UI/h, por 25 horas para
análise basal. O �uido utilizado para os ensaios in vitro foi solução �siológica (ConCare 0,90%, densidade
1g/ml e pH 6,0), além de uma balança de alta precisão (Modelo: Shimadzu AUY220, com capacidade de
220g e precisão de 0,1mg). RESULTADOS: De acordo com os resultados obtidos, a infusão basal do
dispositivo comercial avaliado no setup A, apresentou um erro médio de 3-8% e uma porcentagem de 3-
9% dos dados fora do desvio de acurácia de ±5%. Para o setup B, o erro médio de 5-6%, com 2-17% dos
dados fora do desvio de ±5%. CONCLUSÃO: Foi observada discreta melhora apenas com relação ao erro
médio, no setup B, reforçando necessidade de adaptação, aprimoramento e/ou desenvolvimento de
novas metodologias para avaliação de sistemas de infusão.
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ANÁLISE ECONOMÉTRICA DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES EM
RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO

RENATO CESAR SATO - ORIENTADOR(A)

JENNIFER ELIS PIRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

ANÁLISE ECONOMÉTRICA DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM
CARTÃO DE CRÉDITO JENNIFER PIRES ? aluna ? jennifer.pires@unifesp.br Prof. Dr. RENATO CESAR SATO ?
orientador ? rcsato@unifesp.br Introdução ? Em cenários cada vez mais competitivos, o processo de
inovação é um fator estratégico necessário para a manutenção da base de clientes. No setor �nanceiro,
os modelos de negócios passam a ser cada vez mais dinâmicos e pautados na experiência do
consumidor. Neste sentido, entender o que in�uencia os hábitos dos consumidores passa a ser um
grande diferencial no mercado �nanceiro. Objetivo - O objetivo deste trabalho é realizar um estudo
econométrico que represente o comportamento de consumidores em relação a suas despesas com
cartão de crédito. Dessa forma, essa pesquisa busca entender quais variáveis econômicas podem estar
relacionadas com o aumento ou diminuição de despesas com cartão de crédito. Especi�camente será
realizado uma abordagem inferencial a partir do modelo proposto. Materiais e Método - As informações
utilizadas para este estudo são oriundas de um conjunto de dados de cartão de crédito publicado
juntamente ao livro Econometric Analysis de William Greene (2002) e retirado do site
https://www.kaggle.com/dansbecker/aer-credit-card-data. A amostra empregada neste trabalho contém
1.318 observações e 5 variáveis sendo elas: idade, renda, proporção das despesas mensais com cartão
de crédito em relação à renda anual e número de contas ativas. Elas foram escolhidas para representar
o comportamento do consumidor em relação a suas despesas de consumo. Primeiramente foi
construído o modelo análise de regressão linear múltipla (MLR), considerando considerado como
variável dependente as despesas médias mensais com cartão de crédito e as variáveis independentes a
idade, renda, proporção das despesas e o número de contas de crédito ativas. Em seguida foram
realizados testes para comprovar a e�ciência do modelo e por último foi realizada a inferência para
determinar a signi�cância do modelo. Para a análise e criação de algoritmo foi utilizada a linguagem de
programação Python, com auxílio das principais bibliotecas disponíveis para sua implementação.
Resultado ? O modelo proposto, sugere que as despesas do cartão de crédito dos consumidores podem
ser explicadas por renda e proporção de despesa em relação à renda anual, indicando que pessoas com
maiores rendimentos têm maiores despesas e vice-versa. Contudo, as variáveis idade e ativação do
cartão de crédito não foram consideradas explicativas, evidenciando que muitas vezes os cartões são
solicitados por outros motivos além da utilização do crédito, o que demandaria um estudo mais
aprofundado para elucidar essa questão. Conclusão ? Apesar do bom ajuste do modelo neste estudo, foi
possível notar que é preciso realizar testes de estimação e inferência para não haver problemas de
especi�cação. Este trabalho contribuiu para propor um modelo, ainda que simples, para indicar quais os
fatores que estão atrelados ao comportamento dos consumidores em relação a suas despesas com
cartão de crédito. A partir deste resultado é possível identi�car e propor novos modelos de negócio
focados em crédito e na renda dos consumidores.
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ANÁLISE ECONOMICO FINANCEIRO DOS IMPACTOS DO COVID 19 NO DESEMPENHO
DAS EMPRESAS

ROGERIO SCABIM MORANO - ORIENTADOR(A)

JEFFERSON DA SILVA DOHI - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

ENGENHARIAS Sub-Área: COVID-19

A pandemia da Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 foi crucial para o surgimento da nova crise
mundial nos anos 2020-2021. Essa pandemia impactou fortemente organizações de diferentes setores e
múltiplas cadeias de suprimentos, exigindo inovações rápidas em produtos e processos. A avaliação do
desempenho das organizações empresariais pode ser feita através de alguns indicadores econômico-
�nanceiros, os quais são essenciais para uma gestão de qualidade e à tomada de decisões. O objetivo
geral desse estudo foi analisar através de indicadores econômico-�nanceiros os impactos ocasionados
pela pandemia da Covid-19 nas empresas Magazine Luiza, Lojas Americanas e Via Varejo. Para atingir
esse objetivo foi realizada um estudo de múltiplos casos. Esse estudo é justi�cado devido à necessidade
de uma maior discussão sobre as mudanças que a pandemia trouxe para as organizações e como a
inovação em relação aos processos e estruturas adotadas pode ser utilizada como ferramenta
estratégica para atenuar os prejuízos organizacionais durante a pandemia do Covid-19. Os resultados
obtidos permitiram identi�car que a pandemia levou o consumidor a adquirir novos hábitos em suas
compras, como as compras on-line que passaram a fazer parte do cotidiano do consumidor e as
empresas que se adequaram a esse novo cenário se destacaram. Com esse estudo foi concluído que
dentre as três empresas estudadas, a Magazine Luiza é a empresa que melhor contornou a crise
econômica causada pelo novo coronavírus, apresentando melhores índices e conseguiram de forma
estratégica melhorar na medida do possível sua atividade econômica.
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ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS EFEITOS A CURTO E LONGO PRAZO DA
ADMINISTRAÇÃO DE PROPIONATO DE TESTOSTERONA SOBRE O MÚSCULO
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Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

Introdução: A utilização de esteroides androgênicos anabólicos (EAA) tem sido amplamente relatada em
diversos contextos. Observa-se que seu uso tem efeitos em diferentes órgãos e tecidos. No tecido
muscular a administração de EAA, a depender da dosagem e da demanda tecidual, pode desencadear
alterações estruturais e funcionais. De modo geral os estudos analisam o uso concomitante do EAA e
exercícios físicos, levando em conta as diferenças entre as �bras do tipo I e tipo II. Entretanto, não
encontramos estudos que analisem o efeito a curto e longo prazo da administração do EAA sobre a
estrutura e função do músculo esquelético, sem demandas de sobrecarga. Objetivo: O presente estudo
tem como objetivo analisar o efeito curto e longo prazo da administração de propionato de testosterona
sobre a morfologia e função do músculo gastrocnêmio de ratos Wistar. Metodologia: Os ratos Wistar
(n=7 para cada grupo) foram divididos em 7 grupos: CI (controle inicial), CA4 (controle agudo de 4
semanas), TA4 (testosterona agudo de 4 semanas) CC14 (controle crônico de 14 semanas) e TC14
(testosterona crônico de 14 semanas). A administração do hormônio foi realizada por via intraperitoneal
seguindo o parâmetro da relação de 10mg/kgPCa/semana. Todos os grupos foram submetidos a um
teste funcional (TCCM - teste de carga carregada máxima), e todos os animais foram pesados. Após o
TCCM foi realizada a eutanásia dos animais e o músculo gastrocnêmio foi retirado, pesado e preparado
de modo a identi�car os tipos de �bras musculares (tipo I e tipo II). Foram feitas as seguintes análises:
razão do peso do animal com massa do músculo, mensuração da AST (área de secção transversa) das
�bras musculares e capacidade funcional. Os dados foram comparados estatisticamente utilizando a
análise de variância ANOVA One-way com post hoc Tukey, considerando o nível de signi�cância 5%.
Resultados: A razão massa do gastrocnêmio/peso corporal dos grupos CA e TA foi estatisticamente
menor do que o grupo CI (p < 0,05), entretanto foi maior do que CI (p < 0,05) nos grupos CC e TC. Não
houve diferença entre os grupos CA, TA e CC e TC. O uso de testosterona durante 14 semanas provocou
uma diferença estatisticamente signi�cante entre a AST das �bras do tipo I e tipo II, sendo as do tipo I
maiores que a do tipo II. O TCCM demonstrou que não houve mudança estatisticamente signi�cante
entre os grupos. Conclusão: o uso de curto prazo e longo prazo de propionato de testosterona não
interfere na razão massa do gastrocnêmio/peso corporal, entretanto e nem na capacidade de carregar
carga máxima, porém, seu uso prolongado, promove diferença na AST entre as �bras do tipo I e II.
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ANÁLISE IN VITRO DO TEMPO DE AÇÃO DE COMPOSTOS QUINOLÍNICOS E
HIDRAZINOBENZOIMIDAZOL EM CEPA 3D7 DE P. FALCIPARUM

CAIO S. MOURA - DISCENTE

ANNA CAROLINE CAMPOS AGUIAR - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: PARASITOLOGIA

Caio S. Moura1, Guilherme Eduardo de Souza2, Eric dos Santos3, Erica Paloma M. L. Peres1, Yasmin
Annunciato1, Carlos Roque3, Marcos L. G. Dutra1, Rafael V. C. Guido2, Anna Caroline C. Aguiar1 E-mail do
autor: caiosmoura@outlook.com 1.Departamento de Biociências, Universidade Federal de São Paulo ?
Campus Baixada Santista, Santos-SP 2.Instituto de Física de São Carlos, Universidade Federal de São
Paulo, São Carlos-SP 3.Departamento de Química, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas-SP Introdução: A busca de inibidores antiplasmodiais de ação rápida é de grande importância
visando reduzir rapidamente a carga parasitária e, consequentemente, os sintomas relacionados à
doença e a possibilidade de gerar cepas resistentes. Este trabalho avaliou a velocidade de ação de novas
classes químicas o composto DAQ, que é um derivado quinolínico, e os compostos HB00, HB09, HB12,
HB31, que são pertencentes à série química dos hidrazino-benzoimidazóis. Métodos: Os parasitos de P.
falciparum-cepa 3D7 foram cultivados conforme Trager e Jensen. Para a avaliação do tempo de ação
utilizamos o ensaio de microscopia óptica e SYBr Green em paralelo. O experimento foi realizado a um
hematócrito de 2% e parasitemia de 0,5% em estágio de anel. Foram testados compostos nas seguintes
concentrações seriadas: DAQ(1 à 0,072 µM), HB12 e HB31(10 à 0,72 µM), HB00 e HB09(20 à 0,144 µM), a
pirimetamina (PYR) e o artesunato (ART) foram testados como controle(100 à 7,2 nM). Os compostos
foram incubados com os parasitos durante 24, 48 e 72h para avaliação do IC50 por SYBr Green. O ensaio
de microscopia foi realizado visando avaliar a morfologia dos parasitas após um período de 24h de
tratamento com os compostos, seguido do cultivo por mais 48h. A análise dos dados foi feita através do
GraphPad Prism. Resultados: Os valores de IC50 nos tempos 24, 48 e 72h para DAQ, hidrazino-
benzoimidazóis e ART foram similares. DAQ apresentou um valor de IC50 de 0,07, 0,06 e 0,09 para os
tempos 24, 48 e 72h, respectivamente. A relação do IC50 24/72h e 48/72h para DAQ foi de 0,7 ± 1,0 e 0,6
± 1,0, demonstrando que os valores de IC50 nos diferentes tempos de incubação foram similares. Para
os hidrazino-benzoimidazóis os valores de IC50 foram 0,5, 0,3 e 0,3 para 24, 48 e 72h, respectivamente. A
relação 24/72h e 48/72h, foi de 0,95 ± 1,0 e 1,0 ± 1,0 respectivamente. O ART apresentou relação 24/72h
e 48/72h de 1,0 ± 1,0 e 1,4 ± 1,0. Por outro lado, a PYR,que é um antimalárico com mecanismo de ação
lenta, apresentou diferença signi�cativa na relação de IC50 de 24/72h. Além disso, no ensaio de
morfologia não foi possível observar parasitos após o tratamento com os compostos de ação rápida
identi�cados pelo teste de SYBr (hidrazino-benzoimidazóis , DAQ e artesunato). Ao passo que para PYR
aos parasitos permaneceram viáveis na microscopia óptica. Conclusão: Foi possível identi�car duas
novas classes de compostos de ação rápida e com o per�l similar aos antimaláricos ART.
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ANÁLISE MORFOFUNCIONAL DA PAREDE AÓRTICA DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS
À DIETA HIPERSÓDICA

LUCIANO DE FIGUEIREDO BORGES - ORIENTADOR(A)

VANESSA RODRIGUES DE SOUZA - DISCENTE

SILVIA LACCHINI - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

Introdução: As doenças cardiovasculares constituem uma das principais causas de morte no Brasil e no
mundo. O alto consumo de cloreto de sódio (sal) na dieta é um problema relacionado ao
desencadeamento dessas doenças. Experimentos com animais vêm sendo realizados a �m de desvendar
os mecanismos associados ao ?sal? como fator de estresse. Fora veri�cado em estudos anteriores que a
sobrecarga salina com NaCl 1% provocou remodelamento vascular com produção local de substâncias
pró-in�amatórias (Angiotensina II), independentemente da elevação da pressão arterial. Objetivo: Ratos
Wistar machos com 4 semanas de idade foram empregados e acompanhados até a 16ª semana de vida
com objetivo de estudar a organização da matriz extracelular (MEC). Materiais e método: Os animais
foram randomicamente separados em dois grupos experimentais: controle ou sobrecarga salina com
NaCl 1% na água de beber durante doze semanas. Ao �nal do tratamento os animais foram submetidos
à gaiola metabólica e também à avaliação da pressão arterial. A artéria aorta foi coletada e preparada
para análise histológica dos seguintes componentes da MEC: �bras de colágeno (coloração pelo Sírius
Red), proteoglicanos (PGs) e glicosaminoglicanos (GAGs) sulfatados e carboxilados (colorações pelo Azul
de Alcian pH 2,5 e Azul de Toluidina pH 7,0). Resultados: Este modelo de sobrecarga salina não induziu
importantes alterações hemodinâmicas sistêmicas do ponto de vista clínico, mas foi capaz de provocar
alterações na organização dos elementos matriciais. Possivelmente a dieta hipersódica desencadeou
mecanismos regulatórios, que apesar de não alterar drasticamente a quantidade dos elementos da MEC,
provocou alterações na organização dos mesmos. Conclusão: É possível que o desarranjo da MEC seja
resultado da ação de proteases matriciais desencadeada por uma alteração hemodinâmica regulatória
local. Portanto, a redução no consumo de sal é recomendada tendo em vista a manutenção da
histo�siologia cardiovascular, inclusive para indivíduos normotensos. Mais estudos serão necessários
para uma investigação mais criteriosa. Porém, estes indícios encontrados contribuem para a geração de
evidências que visam elucidar os mecanismos associados aos malefícios do excesso de sal na dieta,
colaborando para o delineamento de estratégias preventivas e terapêuticas.
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ANÁLISE MULTIMODAL EM CONTEXTO ESCOLAR NO ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA ENVOLVENDO CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TEA.
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Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

O objetivo desta pesquisa é analisar as interações naturalísticas que acontecem dentro de uma sala de
aula, especi�camente nas aulas de língua estrangeira, envolvendo dois alunos com idade próxima de
oito (8) anos diagnosticados com o Espectro do Autismo (TEA), Lucca e Pablo (pseudônimos). Para isso,
inicialmente, realizou-se a observação das interações e do ambiente interacional de sala de aula desses
estudantes, em seguida, foi feita a gravação em vídeo de todas as interações que aconteciam nas aulas
de espanhol. Sobre a composição do corpus desta pesquisa, foram realizados dois tipos de geração de
dados. O primeiro refere-se ao corpus em ambiente presencial, em que foram distribuídas câmeras para
realizar a captura de todas as interações que aconteciam dentro daquele ambiente. Já para compor o
corpus de forma remota - devido ao distanciamento causado por consequência da pandemia de COVID-
19 - foi utilizada a plataforma de videoconferência Zoom, responsável por promover de forma
simultânea reuniões com mais de um participante. Cabe dizer que tanto nas aulas ministradas de forma
presencial quanto remota, a duração de cada aula era de cinquenta minutos e acontecia uma vez por
semana pelo mesmo professor nas duas turmas. Para a análise dos dados coletados, foi utilizado o
software ELAN 6.2, ferramenta pro�ssional que permite a criação de transcrições em que cada elemento
multimodal pode ser desmembrado em uma linha diferente e vinculado ao vídeo de forma cronológica
(WITTENBURG et al, 2006). Para a transcrição dos dados desta pesquisa, optou-se em utilizar duas
convenções: (i) para os momentos de fala dos participantes, foi usada a convenção Je�erson de
transcrição (1983) e (ii) para analisar as interações corporais, gestuais e faciais, adotamos a convenção
de transcrição de Mondada (2012). Foram analisados até o momento dois excertos em ambientes de
sala de aula presencial e remoto. As análises realizadas englobam as interações de Lucca com seu
professor e os demais estudantes em uma aula destinada à revisão de conteúdo sobre localização
espacial e com Pablo nas aulas ministradas de forma remota envolvendo as interações entre professor e
estudantes em ambiente remoto e presencial.
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ANÁLISE PRELIMINAR DO PERFIL OBSTÉTRICO DAS MULHERES COM BEBÊS
PORTADORES DE GASTROSQUISE
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Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

INTRODUÇÃO: As malformações congênitas fazem parte das doenças identi�cadas ao nascer sendo a
gastrosquise uma delas. É de�nida como um defeito de parede abdominal anterior, paraumbilical,
habitualmente a direita com a protusão de vísceras intra-abdominais, que �utuam livremente no líquido
amniótico durante a vida intrauterina. Os defeitos de parede abdominal vêm mostrando um aumento na
sua prevalência de 4.5 para cada 10.000 nascimentos. Essa anomalia está associada a um longo período
de internação em unidades de terapia intensiva neonatais. OBJETIVO: descrever o per�l obstétrico das
mulheres que pariram bebês portadores de gastrosquise em uma maternidade de referência no
nordeste do Brasil. MATERIAIS E METODOS: Trata-se de um resultado parcial de uma pesquisa
observacional, retrospectivo de natureza descritiva com delineamento transversal e abordagem
quantitativa onde foram analisados os prontuários de todos os recém-nascidos que foram
diagnosticados com o CID:79-3 na declaração de nascido vivo e cadastrado do SINASC de 2014 a 2018.
Após levantamento dos prontuários e con�rmação do diagnóstico foram encontrados 31 casos. Todos os
prontuários foram analisados e os dados coletados foram digitados no programa Redcap para análise e
cruzamentos. RESULTADO: Quanto a idade materna tivemos uma mediana de 18 anos e 6 meses, 53%
são da raça parda, 41,9% tem como situação conjugal a união estável, seguida das solteiras com 35,5%.
6,8% se declararam não-fumantes, (93.5%) não �zeram uso de álcool e nenhuma delas referiu uso de
drogas ílicitas. Quanto a existência de patologias prévias (16,7%) era hipertensa, nenhuma era diabética
e (7,1%) desenvolveu diabetes gestacional. Quanto a história gestacional a grande maioria estava na
primeira gravidez, iniciaram o pré-natal em torno da 10ª semana de gravidez e o diagnóstico da anomalia
em sua maioria ocorreu com 18 semanas. 84,7% realizaram acompanhamento pré-natal no Serviço de
Medicina Materno Fetal da instituição. 85,7% realizou pelo menos duas ultrassonogra�as no serviço
somando-se a dois outros realizados fora da instituição. Quanto ao IMC 37% estavam entre 18,5 e 25, no
entanto essa é uma informação que não está presente em quase 52% dos prontuários. Os partos
ocorreram em sua grande maioria por via abdominal (96,8%) com idade gestacional média de 36
semanas. CONCLUSÕES: Os resultados preliminares dessa pesquisa apresentam uma idade materna
maior que a descrita em estudos anteriores. Demonstrou que as gestantes em sua maioria, conseguiram
atendimento no pré-natal de alto risco com uma programação da equipe assistencial. Infelizmente não
foi possível fazer associações com o IMC devido à falta de informações. Ressalta-se, contudo, que o per�l
das gestantes associado aos desfechos neonatais pode colaborar com a melhoria da assistência a
sobrevida dessa população.
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Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Título: ANÁLISE QUANTITATIVA DE CAFEÍNA E RESVERATROL POR MEIO DE HPLC Autores: LILIAN
ROSÁRIO DA SILVA MONTANHERI (lilian.montanheri@unifesp.br), ROBERTA LIRA CARNEIRO DIAS
(roberta.lira@unifesp.br) , PATRÍCIA SANTOS LOPES (patrícia.lopes@unifesp.br), VÂNIA RODRIGUES LEITE-
SILVA (vania.leite@unifesp.br) e NEWTON ANDREO-FILHO (newton.andreo@unifesp.br) Introdução:
Diversas substâncias são administradas pela via cutânea para efeito local ou sistêmico, entre elas, a
Cafeína (CAF) e o Resveratrol (RVL), no qual assumem uma importância signi�cativa tanto na área
cosmética, quanto na farmacêutica. Objetivo: De�nir uma metodologia para a quanti�cação dos
fármacos em questão, CAF e RVL, por Cromatogra�a Líquida de Alta E�ciência (HPLC ? High Performace
Liquid Chromatography) para futuras análises de formulações tópicas a serem aplicadas sobre a pele, e
respectivos ensaios de liberação in vitro e de permeação ex vivo. Métodos: utilizou-se um sistema
cromatográ�co acoplado ao Detector por Arranjo de Diodos (HPLC/DAD), constituído por uma coluna
cromatográ�ca Agilent Eclipse XDB-C18 (150 x 4,6 mm, 5 µm), com pré-coluna (12,5 x 4,6 mm, 5µm),
mantidas sob temperatura de 30ºC. A fase móvel constitui-se por A (Ácido Fórmico 0,1% em Água) e B
(Ácido Fórmico 0,1% em Acetonitrila), a um �uxo de 1,0 mL/min, nos comprimentos de onda de 275 nm
para a CAF, e 306 nm para o RVL. Foram preparadas soluções nas concentrações de 22,4 µg/mL de CAF e
20,6 µg/mL de RVL, onde, com base na literatura, foram testadas inicialmente, por meio de eluição por
gradiente, para veri�car o tempo de retenção (tR) das substâncias. Veri�cou-se que o tR da CAF era 13,55
min, e o RVL era 46,33 min. Com base nisso, buscou-se a redução do tR, no qual, diminuiu-se a
polaridade da fase móvel, favorecendo o arraste do RVL ao longo da coluna, otimizando o tR do ativo.
De�nido os tR para ambas as substâncias, foram preparadas soluções diversas, na faixa entre 2,7 e
85,6µg/mL para o RVL, e para a CAF utilizou-se soluções na faixa entre 2,6 e 82,4 µg/mL, que foram
injetadas em triplicata, e os valores da área do pico, registrados para a construção da curva analítica.
Resultados: as diversas injeções realizadas, possibilitou que o tR da CAF diminuísse de 13,55 min para
2,53 min, e no caso do RVL, diminuísse de 46,33 min, para 14,60 min, por meio de eluição isocrática
(80:20). Os valores de área obtidos, permitiram a construção das curvas analíticas, com coe�ciente de
determinação (R²) igual a 0,999 para a CAF (y = 51,293x ? 24,535, em ? = 275 nm), e R² = 1,0 para o RVL (y
= 153,81x ? 58,54, em ? = 306 nm). Conclusão: o método inicialmente desenvolvido mostra-se promissor
para a quanti�cação conjunta dos fármacos de interesse nas formulações a serem desenvolvidas e
ensaios de caracterização. Palavras-chave: cafeína, resveratrol e HPLC.
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ANÁLISE RELAXOMÉTRICA DE ESTRUTURAS CEREBRAIS EM IRM DE ANIMAIS
SUBMETIDOS A MODELOS DE EPILEPSIA

EDUARDO BARROS DA COSTA - DISCENTE

ROBERSON SARAIVA POLLI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PIBITI Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

A epilepsia é um distúrbio cerebral que afeta dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a
mais comum a Epilepsia do Lobo Temporal (ELT), e é causada pela predisposição do cérebro em gerar
convulsões epilépticas. Essas convulsões são produzidas por descargas anormais de neurônios e seu
desenvolvimento envolve desde fatores genéticos até fatores ambientais. A ação das convulsões pode
gerar um número de alterações no cérebro do paciente, como in�amações, diminuição de volume e
alteração da estrutura �siológica de estruturas como hipocampo e tálamo. Neste sentido, a análise de
Imagens de Ressonância Magnética Nuclear (IRM) é uma importante ferramenta uma vez que é uma
forma não-invasiva de se obter as imagens cerebrais, possibilitando identi�car mudanças nas
características dessas estruturas causadas por patologias, como a Epilepsia. Dentre as características
que podem ser medidas por IRM destaca-se o tempo de relaxação T2, que é capaz de indicar alterações
patológicas como alterações estruturais, perfusão sanguínea e in�amação. Nesse contexto, visando o
estudo dessa doença de melhor maneira, e por ser possível reproduzir doenças humanas em animais,
torna-se muito interessante o uso de modelos animais experimentais, como ratos e camundongos, visto
que há baixa variabilidade dentro de suas espécies quando comparado à variabilidade humana. No caso
da epilepsia, há vários modelos animais destacando-se os modelos da Pilocarpina e do Ácido Caínico.
Estes modelos, embora possuam agentes de ação diferentes, provocam o denominado Status
Epilepticus que é uma crise prolongada ou várias crises sequenciais. Uma vez que este estado seja
mantido por algum tempo, os animais podem apresentar crises espontâneas recorrentes, tornando
desta forma o animal epiléptico. Esse projeto tem como objetivo analisar Imagens de RMN de animais
submetidos a esses dois modelos e analisar por relaxometria diversas estruturas dos cérebros desses
animais em diferentes tempos de medida: 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses de vida epiléptica.
Foram utilizadas imagens que se assemelham pela biogra�a a cortes de 0,2mm e -3,8mm, tomando
como referencial o bregma, para desenhar manualmente as regiões de interesse (ROI). Uma vez
desenhada essas estruturas utilizando o software ImageJ, são calculados os valores de T2, computado e
analisado separadamente, animal a animal. As regiões escolhidas foram obtidas bilateralmente
referentes as estruturas: hipocampo, tálamo, córtex somatossensorial primário, amigdala, córtex
piriforme, córtex cingulado e caudado putamem. Nesse projeto, já foram escolhidas as imagens com os
cortes de interesse, e também foram desenhadas as ROIs. No momento os dados estão sendo
computados para a posterior comparação dos grupos experimentais.
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ANÁLISE SOBRE A HISTÓRIA DAS LIGAÇÕES QUÍMICAS

SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO - ORIENTADOR(A)

LUANNA MADALENA LIMA CELESTINO - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O referente projeto de trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como proposta realizar uma análise
sobre a história das ligações químicas com intuito de identi�car como este assunto é abordado, na
atualidade, em revistas e congressos da área de ensino de Química, considerando materiais no período
de até cinco anos atrás. Ligação química é um dos princípios fundamentais para a compreensão da
química, visto que, a partir da mesma foi possível entender melhor outros conceitos da área. Gilbert
Lewis é indicado nos livros didáticos como o primeiro a propor uma teoria sobre ligação química que
explicou a interação dos átomos resultando em formações de compostos dando início a era da química
moderna, contudo, antes dele outros químicos propuseram ideias sobre as ligações químicas e isso,
geralmente, não aparece nos livros didáticos. Silva (2008) defende que o uso a História da Ciência no
ensino pode trazer diversos benefícios, como: aproximar estudantes que não se acham capazes de ser
cientistas (pois possuam uma visão dogmática da mesma), tornar as aulas mais estimulantes e críticas,
contribuir para uma melhor compreensão dos conteúdos cientí�cos, desenvolver a capacidade crítica,
entre outros. Portanto, acreditamos ser importante conhecer como a história do desenvolvimento das
ligações Químicas tem sido apresentada nesses materiais. Como exemplo de materiais que serão
analisados podemos citar os artigos da revista Química nova na escola, e trabalhos de congressos como
o ENEQ- encontro Nacional de Ensino de Química dos últimos cinco anos. Assim acreditamos que esse
trabalho, ao analisar os materiais que abordam a história das ligações químicas aprofundará em como a
mesma está sendo apresentada ao público desse material, que são licenciandos e professores de
Química. Ademais, espera-se desenvolver uma pesquisa produtiva e com um bom desempenho.
Referencias: SILVA, C. P.; FIGUEIRÔA, S. F. M.; NEWERLA, V. B.; MENDES, M. I. P. Subsídios para o uso da
história das ciências no ensino: exemplos extraídos das geociências. Ciência & Educação, v. 14, n. 3, p.
497-517, 2008.
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ANÁLISES DA COMPOSIÇÃO DE EXTRATOS ORGÂNICOS OBTIDOS DE
STREPTOMYCES SP.

CAROLINA FORESTIERI COELHO - DISCENTE

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Introdução: Um vasto número de microrganismos vem contribuindo no desenvolvimento de processos
biotecnológicos, devido à sua inerente habilidade à produção de metabólitos secundários bioativos,
incluindo-se fármacos e enzimas. Actinomicetos, principalmente os a�liados ao gênero Streptomyces sp.,
têm se destacado pela crescente produção de compostos bioativos e são caracterizados como
microrganismos capazes de sobreviver em condições atípicas, como elevadas temperaturas e escassez
de água. Objetivo: A presente proposta de estudo tem como objetivo a avaliação de actinomicetos
quanto à produção de compostos bioativos, analisando-se a composição dos mesmos por métodos
espectroscópicos. Materiais e Métodos: Foram realizadas análises de MIC (Concentração Mínima
Inibitória) para avaliar os extratos obtidos e veri�car sua atividade microbicida. Os extratos orgânicos
foram analisados por CG-EM (Cromatogra�a Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas) e CLAE
(Cromatogra�a Líquida de Alta E�ciência) para a identi�cação dos compostos produzidos. A partir do
isolado Streptmomyces sp. AC 166, realizamos a análise do transcriptoma, seguindo-se à utilização da
ferramenta PATRIC, para a avaliação do conteúdo proteico e identi�cação de suas categorias funcionais.
Resultados: As análises de MIC do extrato orgânico obtido a partir do isolado AC166 apresentou
atividade microbicida sobre os patógenos avaliados: E. coli, S. aureus, Candida albicans e Pseudomonas
aeruginosa. A análise do transcriptoma permitiu a identi�cação das características funcionais que podem
estar atreladas à habilidades do AC 166, incluindo-se possível habilidade à produção de genes de
resistência antibiótica. As análises espectrométricas foram realizadas e os resultados obtidos
encontram-se em avaliação. Perspectivas Futuras: Pretende-se realizar o cruzamento dos dados obtidos
a partir das análises do transcriptoma, com os resultados a serem coletados por meio das
caracterizações das moléculas que compõem os extratos orgânicos provindos dos cultivos do isolado
AC166, de maneira a veri�car sobre os potenciais bioativos que podem ser produzidos por tal linhagem
de Streptomyces sp.



Página 281Página 281

ANÁLISES DE TENDÊNCIA DA COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO

FREDERICO JOSÉ RIBEIRO PELOGIA - DISCENTE

HENRIQUE MOHALLEM PAIVA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: COVID-19

Introdução: A modelagem matemática e computacional de uma epidemia contribui para a compreensão
da dinâmica de transmissão da doença e proporciona previsões de curto prazo que são essenciais no
suporte à tomada de decisões das autoridades de saúde. Além de auxiliar no combate a pandemias em
andamento, como a de COVID-19, avanços nesse campo de pesquisa proporcionam uma maior robustez
para o enfrentamento de possíveis futuras epidemias. Objetivo: O projeto de pesquisa busca utilizar um
modelo computacional para descrever a evolução temporal dos dados de COVID-19 no estado de São
Paulo. O presente trabalho apresentará as características do modelo computacional utilizado e do
processo de ajuste de seus parâmetros. Materiais e Métodos: O projeto de pesquisa utiliza o modelo de
crescimento de Richards e descreve os dados reais através de uma soma de funções sigmóides
assimétricas. Para realizar o ajuste dos parâmetros do modelo, utiliza-se um algoritmo de otimização
sequencial quadrática (SQP). Os dados da COVID-19 no estado de São Paulo, que estão sendo utilizados
no estudo, foram extraídos do repositório da Fundação SEADE. Resultados: O presente trabalho
apresenta os resultados parciais obtidos e os discute a partir da análise do ajuste do modelo sobre os
dados reais da doença no estado.
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ANÁLISES ELETROQUÍMICAS DAS LIGAS A BASE DE COBRE E SUA AÇÃO BIOCIDA EM
MICRORGANISMOS

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

MAYARA HITOMI ROSA SUENAGA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: MICROBIOLOGIA

Tendo em vista o cenário atual da pandemia relacionada à COVID-19, em que superfícies que fossem
expostas ao vírus, poderiam tornar-se veículos de transmissão, pensou-se acerca da importância do
desenvolvimento de estudos que contribuíssem à prevenção da doença. Pensamos em materiais que
pudessem atuar via a inativação da replicação viral, imediatamente após o contato com superfícies
potencialmente contaminadas, incluindo-se ambientes urbanos e clínicos. O cobre tem características
biocidas descritas em registros que datam milênios de anos. Por conta de suas propriedades e em
pesquisa colaborativa junto à empresa Termomecanica S.A, o presente estudo tem como objetivo
analisar materiais compostos a partir das ligas de cobre, denominadas como Alpacas, as quais possuem
diferentes proporções de Cobre (Cu), Níquel (Ni) e Zinco (Zn), sempre apresentando concentração
majoritária do elemento cobre. Análises eletroquímicas, físico-químicas, metalográ�cas e
espectroscópicas de todas as ligas serão realizadas, de maneira a obter-se o máximo de interação entre
os metais, aliando-se à atratividade com relação à aparência, além de resistência à intempéries de
maneira que possam ser aplicadas em diferentes contextos urbanos e industriais. Análises para a
veri�cação da atividade biocida das ligas a serem sintetizadas, sobre diferentes patógenos, utilizando-se
metodologias já bem consolidadas por nosso grupo de pesquisas também serão realizadas. Com tudo
isso, espera-se obter resultados experimentais favoráveis, os quais possam contribuir ao combate à
propagação de diferentes patógenos humanos, tais como o SARS-CoV-2, além de outros microrganismos
potencialmente causadores de doenças.
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ANÁLISES HISTÓRICAS DOS ANÚNCIOS DO JORNAL "THE TIMES OF NIGERIA" (1914-
1918)

PATRICIA TEIXEIRA SANTOS - ORIENTADOR(A)

PRISCILLA MARQUES CAMPOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Essa apresentação conta com resultados preliminares da investigação do Mestrado Acadêmico em
História da Á�ca, vinculado ao Núcleo de Estudos em História da Á�ca Contemporânea
(NEHAC/UNIFESP). A fonte utilizada nessa pesquisa foram as edições do jornal "The Times of Nigeria", da
cidade de Lagos na África Ocidental, entre os anos de 1914-1918. Irei apresentar no congresso um
recorte da fonte, pois ela possui três caminhos metodológicos: um trabalho de análise do periódico em
si, dos anúncios e propagandas e também das materias da redação; estaremos atentas nessa
apresentação nos tipos de produtos que eram comercializados. Foram presentes nas edições do jornal a
venda de passagens para a Inglaterra, anúncios de roupas ocidentais, horóscopo por correspondência,
produtos de drogaria etc. As questões que venho trabalhando evidenciam que o jornal era voltado para
um público letrado da elite do Protetorado da Nigéria, visto que eram poucas as escolas de inglês e o
jornal foi escrito nesta língua. Por outro lado, identi�camos a inserção de Lagos no comércio
internacional de mercadorias industrializadas do império britânico. Nesse sentido, essa pesquisa
contribui para o campo da História Social de África e na dimensão crítica do jornalismo da época.



Página 284Página 284

ANÁLISES PARCIAIS DA PESQUISA 'AS MARCAS DE DENÚNCIA E RESISTÊNCIA NA
ESCRITA DE EDUARDO GALEANO EM NOSOTROS DECIMOS NO: CRÓNICAS 1963-

1988'

GRACIELA ALICIA FOGLIA - ORIENTADOR(A)

JARBAS IZIDIO DOS SANTOS FILHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Esta pesquisa estuda as marcas de denúncia e resistência na escrita de intervenção de Eduardo Galeno,
na obra Nosotros decimos no: crónicas 1963-1988, em defesa dos perseguidos políticos. Baseamos o
histórico referente à militância política do escritor na Revista de la Biblioteca Nacional del Uruguay 14:
Galeano (2019). Fundamentamos o conteúdo teórico-literário do gênero crônica na sua descrição geral
em autores como Davi Arrigucci, Flora Bender e Ilka Laurito, nos seus tipos existentes em Afrânio
Coutinho e na sua estrutura formal em Jorge de Sá. Para isso, estamos em processo de análise de um
recorte de 16 crônicas contidas no livro, realizando os seguintes passos: (1) contextualizar a obra e vida
do autor, descrevendo sua trajetória de militância política; (2) identi�car em cada crônica a
predominância tipológica; (3) analisar na estrutura da crônica, os traços de denúncia e resistência na
escrita de Galeano; (4) concluir a pesquisa para mostrar que a luta política é sustentada por uma escrita
que se remete à denúncia e resistência. Até o momento, se observou que para tratar de temas como o
autoritarismo, a repressão política e a desigualdade social, o autor recorre predominantemente às
crônicas comentário e informação, para esclarecer ao seu leitor sobre os acontecimentos sociais e
políticos de maneira mais pessoal (crônica-comentário) e menos pessoal (crônica-informação). Por essa
razão, a denúncia e a resistência estão muito presentes na estrutura formal, já que a militância de
esquerda do cronista faz da sua escrita um movimento de oposição às ditaduras civis-militares.
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ANÁLISES PERCEPTIVO-AUDITIVA E ACÚSTICA DE VOZES DE INDIVÍDUOS
VOCALMENTE SAUDÁVEIS GRAVADAS EM DIFERENTES SMARTPHONES E

CONDIÇÕES DE REGISTRO

ROSIANE KIMIKO YAMASAKI ODAGIMA - ORIENTADOR(A)

NOEMI GRIGOLETTO DE BIASE - CO-AUTOR(A)

MARIA CHRISTINA BUSSAMARA CASMERIDES - CO-AUTOR(A)

BRUNA RAINHO ROCHA - CO-AUTOR(A)

MARINA TABORDA ENGLERT - CO-AUTOR(A)

VITORIA DE SOUZA DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: O aperfeiçoamento da funcionalidade dos smartphones e a facilidade de manuseio do
aplicativo Whatsapp tornaram a gravação de voz um recurso comum para os usuários. Graças ao avanço
da tecnologia digital, que proporcionou melhora expressiva da qualidade de áudio, o uso de
smartphones para aplicações clínicas tem ganhado interesse cientí�co. Objetivo: Comparar o grau geral
de desvio vocal (G), a qualidade de gravação (QG) e as medidas acústicas da voz de indivíduos
vocalmente saudáveis gravados em diferentes smartphones e condições de registro, tendo como
referência a gravação realizada diretamente no computador em cabine acústica. Método: Pesquisa
aprovada pelo CEP, número 5.054.726. Participaram da pesquisa 30 indivíduos, 20 mulheres e 10
homens, de 18 a 30 anos. Dos participantes, 15 utilizaram celular IOS e 15 Android. Foram coletadas três
gravações de voz de cada participante: 1. Voz gravada diretamente no computador com microfone
headset e em cabine acústica, condição A (gravação de referência); 2. Voz gravada pelo Whatsapp do
smartphone do participante em cabine acústica, condição B; e 3. Voz gravada pelo Whatsapp do
smartphone do participante em sua residência, condição C. As tarefas de fala gravadas foram as vogais
sustentadas /a/ e ?é? e a contagem de 1 a 11. Os parâmetros da análise perceptivo-auditiva foram o G da
escala GRBAS e a QG, avaliada numa escala numérica de 5 pontos. A amostra vocal consistiu em 90
vozes (20 mulheres e 10 homens x 3 gravações) acrescida de 10% de repetição para concordância intra-
avaliador. A análise perceptivo-auditiva foi realizada por 3 fonoaudiólogas especialistas em voz. A análise
acústica foi realizada por meio do programa VoxMetria (média da f0, jitter PPQ, shimmer EPQ,
irregularidade, proporção GNE e HNR) e do Praat (medida multiparamétrica AVQI). Resultados: A análise
inferencial de comparação e o teste post hoc mostraram que os valores do parâmetro G não diferiram
signi�cantemente entre as três condições de registro, p>0,05. Já os valores da QG foram
signi�cantemente maiores na condição A do que nas condições B (p=0,002) e C (p<0,001). Ao considerar
o sistema operacional, os valores da QG foram signi�cantemente maiores na condição A do que nas
condições B (p=0,006) e C (p<0,001) no IOS; já no sistema Android, os valores da QG diferiram
signi�cantemente apenas entre as condições A e C (p=0,024). Na extração de medidas acústicas, em
função das condições de gravação, houve diferença signi�cante nos valores de shimmer (p<0,001),
irregularidade (p<0,001), GNE (p<0,001), HNR (p=0,003) e AVQI (p=0,002). As medidas de f0 e de jitter não
diferiram nem em função das condições de registro, p=0,540 e de p=0,319, nem do sistema operacional,
p=0,282 e 0,422, respectivamente. Conclusões: As condições de gravação não in�uenciaram a análise
perceptivo-auditiva do parâmetro G. A QG do sistema operacional Android das vozes gravadas em
cabine acústica mostrou-se semelhante à gravação de referência. Entretanto, a QG do sistema IOS
diferiu. Todas as medidas acústicas foram afetadas pelas condições de gravação, à exceção da f0 e do
jitter, que se mostraram mais robustas que os demais parâmetros acústicos.
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ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E FATORES
DE RISCO ASSOCIADOS

RODRIGO MENDES - CO-AUTOR(A)

JOÃO VICTOR DOMICIANO MARTINS - DISCENTE

HENRIQUE JORGE GUEDES NETO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
EPIDEMIOLOGIA

Introdução: O aneurisma da aorta abdominal (AAA) é uma doença cardiovascular que se de�ne como
uma dilatação focal e persistente da porção abdominal da aorta de 50% ou mais do que o diâmetro dos
segmentos adjacentes da artéria, que envolva todas as três camadas murais (íntima, média e adventícia).
A progressão da dilatação aneurismática está intimamente ligada a rotura e, por consequência, maior
mortalidade. Este estudo caso-controle tem como objetivo avaliar como o sexo, diabetes mellitus,
hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo e ex-tabagismo in�uenciam na maior expansão do
diâmetro do saco aneurismático, além de correlacionar uma maior dilatação com sintomatologia e
mortalidade pós-operatória. Ademais, avaliar o per�l clínico do paciente portador de AAA, bem como os
per�s dos pacientes ambulatoriais e de pronto-socorro. Objetivos: Quanti�car e analisar a relevância de
fatores de risco para o desenvolvimento de aneurisma de aorta abdominal (AAA) indicados à remoção
cirúrgica e correlacioná-los com comorbidades pré-existentes. Ademais, analisar as complicações e
repercussões decorrentes do procedimento cirúrgico através da análise dos prontuários de pacientes
atendidos pelo departamento de Cirurgia Vascular do Hospital São Paulo. Materiais e métodos: O estudo
é um coorte retrospectivo para estabelecer relações quantitativas entre fatores de risco e AAA. Foram
analisados os prontuários de pacientes portadores de AAA com indicação cirúrgica atendidos no Hospital
São Paulo entre janeiro de 2007 e janeiro de 2021. A partir dessa análise, foi realizada uma tabela no
excel para, posteriormente, fazer uma análise estatísticas acerca dos dados obtidos. Além disso, os
pacientes foram agrupados conforme os fatores de risco sexo, tabagismo, comorbidades mais
comumente avaliadas, diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipdemia (DLP)
para a análise do diâmetro médio dos grupos pelo teste t de student através do programa SPSS. Além
disso, foi avaliada a presença de sintomatologia e mortalidade em relação a progressão aneurismática.
Resultados: O fator tabagismo atual quando comparado a não tabagistas e ex-tabagistas in�uenciou de
forma estatisticamente relevante a expansão média do AAA, porém o mesmo não foi observado quando
analisado os fatores sexo, HAS, ausência de DM, IAM, DRC e AVC. Entretanto, HAS e ausência de DM se
mostraram relacionados a uma maior quantidade de valores de diâmetros do saco aneurismático altos
de forma discrepante ? o que indica uma relação com a expansão aneurismática, porém não tão clara
quanto a demonstrada pelo fator tabagismo. DLP, entretanto, se mostrou um fator protetor à
progressão aneurismática e isto se deve, muito provavelmente, ao efeito das estatinas (classe de
fármacos empregada no tratamento de DLP). Ademais, acerca dos dados epidemiológicos gerais, os
pacientes são, em sua maioria, homens, aposentados, procedentes de São Paulo, com média de idade
de 69 anos, não diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos e já fumaram alguma vez na vida. O tratamento
mais utilizado nesse período foi o procedimento endovascular, que demonstrou ter uma menor taxa de
mortalidade quando comparado à cirurgia aberta. A sintomatologia se mostrou intimamente ligada à
expansão aneurismática, assim como a mortalidade pós-operatória.
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ANNABEL LEE MÚLTIPLA: A (RE)CONFIGURAÇÃO DA PERSONAGEM FEMININA DE
POE NA OBRA DE CASSANDRA CLARE

RENATA PHILIPPOV - ORIENTADOR(A)

ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

A trilogia best-seller de fantasia urbana Os Artifícios das Trevas da autora Cassandra Clare (2016) tem
por espinha dorsal o poema ?Annabel Lee? (1849), de Edgar Allan Poe. Annabel ganha vida na nova obra
sob o nome Annabel Blackthorn e percorrerá as diversas obras de Poe, além de aspectos fabulosos
acerca da biogra�a do autor. Ao escolher uma personagem especí�ca para adaptar diversos aspectos de
uma obra, Cassandra Clare acaba tornando-a ao mesmo tempo múltipla e una, logo, Annabel Lee
encarnará características de outras personagens femininas do autor, quer sejam as de temperamento
angélico, quer sejam as �guras vampirescas. Assim, em nossa pesquisa de Iniciação Cientí�ca voluntária,
recém �nalizada, analisou-se a adaptação narrativa do poema de Poe, e a (re)�guração de sua
personagem feminina nessa trilogia. Objetivou-se compreender na trilogia referida como se dá a
adaptação do poema e que forma toma a personagem feminina do autor norte-americano transportada
do século XIX e re�gurada na literatura contemporânea best-seller. A análise de corpus foi feita
inicialmente a partir de aporte teórico sobre adaptação e con�guração de personagem; para tanto,
foram consultadas as obras Uma Teoria da Adaptação, de Hutcheon (2013); A Personagem de Ficção, de
Candido (2014); A Personagem, de Brait (1985); e Dicionário de Estudos Narrativos, de Reis (2018).
Posteriormente, foram consultados textos que fazem parte da fortuna crítica da obra de Edgar Allan Poe,
ou que de alguma forma dialogassem com o recorte pretendido. A partir de análise calcada nos
pressupostos teóricos da teoria da adaptação, enxergou-se na trilogia de Cassandra Clare o
engajamento textual extensivo com o poema de Edgar Allan Poe. A adaptação do poema se dá em vários
níveis: primariamente ele espelha integralmente a história de amor dos personagens Malcolm Fade e
Annabel Blackthorn, até a morte desta. De forma mais residual, notou-se a presença de outros textos de
Edgar Allan Poe entremeados à obra, bem como aspectos que conectam sua biogra�a aos elementos
sobrenaturais presentes na trilogia. No que concerne ao eixo teórico con�guração da personagem,
veri�cou-se que embora o poema ?Annabel Lee? seja a espinha dorsal da trilogia, não se trata de uma
das personagens angelicais de Poe que encontramos em sua volta. O processo de retornar da morte
através de necromancia transforma a angelical e apaixonada Annabel em uma �gura que oscila para o
diabólico, muito mais próxima de personagens como Madeleine Usher, Morella ou Ligeia. Os elementos
que apontam para a mudança de caráter na personagem re�gurada despontam já nos títulos dos
volumes que a referenciam: ?Dama da Meia-Noite? e ?Rainha do Ar e da Escuridão?.
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ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS PARA O TRATAMENTO DE COMPORTAMENTO
AGRESSIVO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

DANIELA OLIVEIRA DE MELO - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: O transtorno do espectro do autismo (TEA) refere-se a uma série de condições
caracterizadas por algum grau de comprometimento no desenvolvimento da linguagem, interação social
e processos de comunicação. Atinge cerca de 52 milhões de indivíduos mundialmente. O
comportamento agressivo engloba irritabilidade e automutilação, com impacto na qualidade de vida dos
indivíduos com TEA, sendo uma causa importante de hospitalização psiquiátrica. Objetivo: Identi�car e
analisar as evidências cientí�cas sobre os antipsicóticos atípicos risperidona e aripiprazol no tratamento
do comportamento agressivo de pacientes com TEA. Materiais e Métodos: Foram conduzidas revisões
sistemáticas sobre o uso de risperidona e aripiprazol no tratamento do comportamento agressivo no
TEA. As buscas em literatura foram realizadas nas bases MEDLINE (via PubMed), Cochrane Library,
EMBASE e Epistemonikos, além do website Opengrey e da plataforma de preprints Medrxiv. A
elegibilidade ocorreu em duas etapas (título/resumo e texto completo), em duplicata, considerando
elegíveis ensaios clínicos randomizados (ECRs) e controlados que avaliassem e�cácia e segurança dos
fármacos para a indicação de interesse. Foram analisados os resultados dos estudos incluídos para os
desfechos de alteração de escore na escala Aberrant Behavior Checklist-Irritability (ABC-I) e de eventos
adversos sobre peso corporal e prolactina. Ainda, foi avaliada a qualidade do conjunto de evidências de
cada uma das revisões por Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
Resultados: Todos os estudos preconizaram crianças e adolescentes com TEA. Destes, sete ECRs
avaliaram e�cácia e segurança da risperidona comparando-a a placebo. Os dados indicaram uma
mudança de escore da ABC-I no grupo do fármaco (diferença de média ponderada (DMP) de -8,31;
intervalo de con�ança de 95% (IC95) [-11,45; -5,17]; certeza baixa da evidência), que foi maior que ao do
placebo. Em relação à segurança, o grupo da intervenção apresentou ganho de peso maior a curto (DMP
1,75; IC95 [1,24; 2,26] e a longo prazos (DMP de 1,57; IC95 [0,38; 2,76] e maior alteração no nível sérico
de prolactina (DMP 27,42; IC95 [20,99; 33.86]) ? certezas de evidência baixas. Para aripiprazol, cinco ECRs
foram incluídos, sendo que três o compararam a placebo e dois à risperidona. Para a primeira
comparação, o fármaco apresentou maiores redução na pontuação da escala ABC-I (DMP -5,57; IC95
[-7,92; -3,21]) e ganho de peso (DMP 1,02; IC95 [0,54;1,50]) e menor alteração do nível sérico de
prolactina (DMP -9,19; IC95 [-13,83; -4,55]) ? certezas de evidência moderadas. Já comparado à
risperidona, o aripiprazol não mostrou diferença clinicamente relevante na melhora de sinais/sintomas
do comportamento agressivo pela ABC-I ? certeza de evidência baixa. Dos 5 ECRs, somente um avaliou
os eventos adversos de interesse, com certeza de evidência muito baixa: maior ganho de peso com
risperidona no início do estudo, mas sem manutenção signi�cativa dessa diferença após 12 semanas; e
melhor mudança do nível médio de prolactina para aripiprazol após uso (de 9,3 para 2,8 ng/mL) em
relação à risperidona (de 9,8 para 40,4 ng/mL). Conclusão: Risperidona e aripiprazol tiveram resultados
apresentando melhora clínica do comportamento agressivo no TEA, apesar da baixa ou muito baixa
qualidade metodológica dos estudos. Sobre segurança, a risperidona indicou aumentos importantes do
nível sérico de prolactina. Financiamento: Termo de Execução Descentralizada (TED) de Recursos nº
127/2020 do MINISTÉRIO DA SAÚDE e UNIFESP, processo UNIFESP nº 23089.120605/2020-41.



Página 289Página 289

ANTONIO FERRIGNO E A DIVULGAÇÃO DO CAFÉ BRASILEIRO

ELAINE CRISTINA DIAS - ORIENTADOR(A)

STEFANIE CLARICE RAMOS MOYSÉS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: Desde a segunda metade do século XIX, os produtores de café brasileiros passaram a
promover o produto em questão devido aos sinais da iminente crise cafeeira tanto no mercado interno,
quanto externo. Um dos métodos para a divulgação do produto ocorreu através da organização e
participação em exposições temáticas, como a Exposição Industrial Nacional de Café, inaugurada em
1881, e o envio de obras sobre a produção do café brasileiro para exposições internacionais, como a
Exposição de Saint Louis, Missouri, EUA (1904). Os donos de fazendas de café formaram um grupo de
relevantes clientes para os artistas atuantes no período, pois �guravam como importantes mecenas ao
encomendarem, em especial, pinturas de paisagem representando suas propriedades. As obras, uma
vez expostas e elogiadas pelo público e pela crítica, tinham como principais �ns a difusão das posses,
angariando aos mecenas de tais vistas novos títulos de nobreza, e também a propaganda do café em si.
No �nal do século XIX, o fazendeiro Manoel Ernesto da Conceição, o Conde da Serra Negra (1850-1935), e
Eduardo da Silva Prates, o Conde Prates (1860-1928), foram dois dos produtores brasileiros que
investiram na divulgação do café através de pinturas encomendadas, no caso, do artista italiano Antonio
Ferrigno (1863-1940). Objetivo: Esta comunicação tem por objetivo apresentar parte do projeto de
pesquisa de mestrado atualmente em curso no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da
Universidade Federal de São Paulo (intitulado Antonio Ferrigno e o Ciclo do Café nas pinturas do Museu
Paulista, sob orientação da Profa. Dra. Elaine Dias), onde estão sendo analisadas as seis obras de
Antonio Ferrigno, atualmente pertencentes ao acervo do Museu Paulista: A Florada, A Colheita, O
Lavadouro, O Terreiro, O Bene�ciamento, e Café. Materiais e Método: Estão sendo levantadas obras
sobre a temática, documentos, artigos publicados na imprensa e referências bibliográ�cas para análise.
O método principal está baseado na comparação entre as imagens, contrapondo aquelas de mesmo
tema ou de temas semelhantes aos gêneros da pintura de paisagem e das fazendas de café. Resultados
e Conclusões: Ferrigno chegou ao Brasil em 1893, estabelecendo-se em São Paulo após uma pequena
passagem pelo Rio de Janeiro, onde expôs obras suas e de seus colegas italianos. Desde os primeiros
contatos com o público brasileiro, o artista conseguiu angariar críticas positivas a respeito de seu
trabalho, com poucas ressalvas acerca de sua técnica. Destacam-se, entre suas produções, paisagens
urbanas da capital paulista, marinhas, cenas de gênero, e as plantações de café paulista da Fazenda
Victória e Fazenda Santa Gertrudes. A produção desses dois projetos fez com que Ferrigno obtivesse
reconhecimento para além do ambiente artístico paulista, uma vez que suas obras foram levadas para a
Europa e EUA, representando o produto e a produção de café brasileira.
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APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE FECHO PARA ÓRTESE PRODUZIDA POR
MANUFATURA ADITIVA PARA IMOBILIZAÇÃO DO QUADRIL
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Introdução: A Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ) é uma alteração na articulação do fêmur e
quadril que pode causar diminuição na mobilidade e alteração no comprimento dos membros inferiores.
O tratamento dessa patologia em bebês acima de quatro meses é feito por imobilização da articulação
coxofemoral com gesso. Porém diversas complicações e traumas podem ser associados ao uso do
gesso. Uma órtese de quadril feita com uso da tecnologia de manufatura aditiva foi desenvolvida na
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 2019, para substituir o uso do gesso no tratamento de
DDQ. Uma das partes fundamentais da órtese é o sistema de fechos, pois ela precisa �car fechada
durante todo o tratamento. O último modelo de órtese desenvolvido apresentou problemas quanto à
estabilidade e segurança de uso. Objetivo: Desenvolver um novo sistema de fechos para a órtese de
quadril da Unifesp considerando a viabilidade técnica, funcionalidade, praticidade, custo, estabilidade e
segurança. Metodologia: Vários modelos 3D de fechos foram adquiridos na plataforma
https://www.thingiverse.com. Uma matriz de decisão foi criada para analisar a viabilidade de três tipos
de fechos pelos critérios de custo, segurança, desempenho e con�abilidade. Três protótipos foram
manufaturados em uma impressora 3D desktop GTMax3D Core A3 utilizando o �lamento polimérico
acrilonitrila butadieno estireno (ABS). Os protótipos foram submetidos a uma análise estrutural pelo
Método dos Elementos Finitos (FEM) no software Fusion 360 separados e inseridos na órtese. As
simulações foram realizadas considerando a atuação de carregamentos de 100 N, 250 N e 500 N.
Resultados: A matriz de decisão indicou o protótipo 3 com o mais adequado. Nas simulações com o
fecho isolado, o protótipo 1 apresentou falhas apenas com o carregamento de 500 N, o protótipo 2 foi o
menos resistente e sofreu ruptura ao receber o carregamento de 100 N ele também apresentou falhas
estruturais, e o protótipo 3 apresentou o melhor desempenho estrutural sem falha. Na simulação
realizada com os fechos na órtese, o modelo 3 também apresentou o melhor desempenho. O protótipo
do fecho 3 representa um custo de R$2,28, esse foi também o protótipo em que foi requerido menos
suporte devido ao seu design triangular. Esse protótipo tem um sistema de alavanca que permite com
facilidade abrir e fechar a órtese. Na próxima fase da pesquisa serão realizados testes em voluntários.
Conclusão: Um sistema de fechos que promova segurança, praticidade e conforto em uma órtese de
quadril é muito importante para que as atividades dos cuidadores sejam facilitadas e promova o bem-
estar do bebê. O protótipo 3 de fecho escolhido apresentou melhor desempenho e resistência com base
nos testes estruturais realizados.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

O Barbatimão (Stryphnodendron adstringens) é uma árvore encontrada no Cerrado brasileiro que
apresenta diversos compostos bioativos em sua casca sendo largamente empregada como anti-
in�amatório, analgésico e antisséptico. Este trabalho teve como objetivo em sua primeira etapa obter
extratos a partir das cascas de barbatimão, empregando as técnicas de extração por Soxhlet e
percolação em leite �xo. Os extratos obtidos foram avaliados em termos de rendimento global (%) e teor
de fenólicos totais (TPC) pelo método colorimétrico de Folin-Denis. As extrações em Soxhlet foram
realizadas com etanol e metanol por 6 horas. As extrações percolação em leite �xo foram realizadas em
cinéticas avaliando o efeito da proporção do solvente água em etanol (0, 50 e 100% de etanol, m/m),
temperatura (40, 55 e 70 ºC) e tempo de extração (5, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 min) no rendimento global e
no TPC. A diferença entre os métodos de extração foi avaliada pelo teste de Tukey ao nível de
signi�cância de 5%. A melhor condição em termos de TPC foi submetida à percolação assistida por
ultrassom (PEU). Nas extrações com Soxhlet, o etanol apresentou maior rendimento global (38,69 ±
0,06%). Porém, em termos de TPC as extrações com etanol e metanol foram estatisticamente iguais, com
316 ± 15 mg/g amostra seca (AS) e 342 ± 14 mg/g AS, respectivamente. Em relação à extração por
percolação em leito �xo, a condição de melhor performance em fenólicos totais (485 ± 10 mg/g AS) foi
empregando 50% etanol (m/m) na temperatura de 55°C em 90 min de extração, com rendimento global
de 51 ± 5%. Nas extrações por PEU na condição otimizada obteve-se um TPC de 345 ± 36 mg/ g AS, com
rendimento global de 38,49 ± 3,58%. Os resultados mostraram menor rendimento nas extrações por
Soxhlet em relação à percolação em leito �xo para todas as cinéticas efetuadas. Além disso, elevadas
temperaturas e misturas alcóolicas foram mais vantajosas na obtenção de maiores TPC. De acordo com
os resultados de rendimento global e TPC, o tempo de percolação necessário para esgotamento
completo da matéria-prima nas extrações foi de 90 min. A associação do ultrassom com a percolação
(PEU) não se mostrou vantajosa em termos de recuperação dos compostos bioativos. Os resultados
deste estudo mostraram a técnica de extração por percolação como um método acessível, barato e
verde na recuperação de compostos bioativos da casca do Barbatimão.
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INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS INTELIGENTES

Introdução A manutenção preditiva trata do acompanhamento periódico de equipamentos ou
máquinas, através de dados coletados por meio de medições em campo como temperatura, vibração,
termogra�a, etc. Este tipo de manutenção prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas
prevenindo falhas por meio do monitoramento dos equipamentos em funcionamento, trazendo vários
benefícios, como prever a necessidade de manutenção de um equipamento, reduzir paradas de
emergência, aumentar a vida útil e o tempo de disponibilidade dos equipamentos. Algoritmos de
aprendizado de máquina podem aprender novas informações e detectar padrões com o tempo. Objetivo
Dentro deste contexto, o objetivo deste projeto é estudar, comparar e implementar técnicas de
aprendizado de máquina voltadas para a manutenção preventiva em diferentes áreas, avaliando a
aplicabilidade dos algoritmos. Materiais e Método Em especial, são estudadas as redes Long Short Term
Memory, Gated Recurrent Unit, Convolutional Neural Networks e NeuralProphet em datasets
relacionados à manutenção e monitoramento de dispositivos e equipamentos em diferentes indústrias
disponíveis publicamente e realizando comparações de desempenho. Resultados e Conclusão
Resultados parciais mostram que fatores como os hiperparâmetros das redes e número de amostras em
cada passo para redes recorrentes in�uenciam o valor obtido de medidas de desempenho, incluindo
medidas de erro e coe�cientes de adequação do modelo aos dados. Ajustes nestes fatores devem ser
feitos para buscar resultados mais adequados para o uso em cenários reais.
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APLICAÇÃO DE ELETRODOS NANOESTRUTURADOS DE TIO2 MODIFICADOS COM
SNO2 NA DEGRADAÇÃO FOTOELETROCATALÍTICA DE CONTAMINANTES EM ÁGUAS

RESIDUAIS

MARIA LUCIA SCHUMACHER ROCHA - CO-AUTOR(A)

CHRISTIANE DE ARRUDA RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

KRISCIA POMPOLINO SANTINONI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Introdução: O pesticida Carbendazim é um fungicida utilizado em larga escala no combate à doenças em
cultivos vegetais, entretanto é um contaminante com potencial carcinogênico que está presente nos
reservatórios hídricos. O tratamento de e�uentes provenientes do processo industrial é de alto
interesse, pois permite a diminuição da contaminação de mananciais e possibilita o reuso da água no
processo industrial. O semicondutor de dióxido de titânio TiO2 é muito indicado para reações redox por
ter alto poder à corrosão, estabilidade química, atoxicidade, fotosensibilidade e alta atividade
fotocatalítica, contudo sua energia de band gap (3,2 eV) não favorece a absorção de energia em
comprimento de onda na região do visível, além de possuir uma alta taxa de recombinação do par
elétron/lacuna. No entanto a sua combinação com o dióxido de estanho SnO2 proporciona uma
diminuição da taxa de recombinação dessas cargas e aumenta a e�ciência dos processos fotocatalíticos,
devido a formação da heterojunção entre os semicondutores TiO2-SnO2. Objetivo: Diante da
problemática apresentada, o trabalho tem por objetivo estudar a degradação desse defensivo agrícola
por Processos Oxidativos Avançados (POA), tais como a fotocatálise e a fotoeletrocatálise heterogênea.
Materiais e métodos: Neste trabalho a síntese do eletrodo foi feita a partir da anodização do titânio para
a obtenção de uma camada nanotubular de TiO2 empregando uma solução de HF 0,3% durante 2h sob
o potencial de 20V seguida de tratamento térmico a 450°C para cristalização do óxido. Na sequência
foram feitos ensaios de eletrodeposição de Sn utilizando uma solução contendo 4,5 mM de SnCl2 e 12,5
mM de Na3C6H5O7, potencial de ? 0,75 V vs. Ag/AgCl e tempo de deposição de 80 s, visando uma
deposição homogênea na superfície e nas paredes dos nanotubos. Posteriormente, o Sn metálico foi
convertido em Sn/SnO2 via tratamento térmico a 500ºC durante 2h. Três técnicas de degradação do
fungicida foram comparadas: fotólise (FT), fotocatálise (FTC) e fotoeletrocatálise (FEC). Todos os ensaios
foram realizados sob iluminação UV-Vis utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80W durante
1h. Foi realizado um estudo de potencial para a realização da FEC, sendo o de 0,6V o de melhor
desempenho ao se considerar o custo-benefício entre tempo e gasto energético. Dentre elas, a FEC do
NT/TiO2-SnO2 apresentou melhor resultado, degradando o agrotóxico em menor tempo, de acordo com
as análises realizadas por UV-Vis e por HPLC, além de uma maior mineralização em torno de 43%. Os
resultados desse trabalho concluíram que a decoração com nanopartículas de SnO2 produz uma
otimização do eletrodo devido a formação da heterojunção entre os dois semicondutores, frente ao
eletrodo NT/TiO2. Infere-se ainda que os processos oxidativos avançados representam um conjunto de
técnicas e�caz na degradação do pesticida, pois propiciam uma alta mineralização e a formação de
possíveis subprodutos com valor agregado.
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APLICAÇÃO DE FLUXO ÓTICO NA ESTIMATIVA DE MOVIMENTO DE NUVENS A
PARTIR DE IMAGENS DE SATÉLITE

FERNANDO RAMOS MARTINS - ORIENTADOR(A)

ANDRE LUIZ VIZINE PEREIRA - DISCENTE CO-AUTOR

LUCAS RAMOS DE PRETTO - PARTICIPANTE EXTERNO

RODRIGO DE SOUZA XAVIER - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Introdução Fontes de energia economicamente viáveis e tecnologicamente con�áveis são requisitos para
qualquer país que busca sustentar um desenvolvimento socioeconômico contínuo. No entanto, fontes
de energia convencionais, como os combustíveis fósseis, podem esconder impactos sociais e ambientais
relativamente altos no longo prazo. De fato, a in�uência do consumo de energia pela humanidade é
apontada como uma das causas do aquecimento do planeta numa taxa sem precedentes nos últimos
dois mil anos. Fontes renováveis como eólica e solar exercerão um papel fundamental no enfrentamento
da crise climática, atendendo a demanda crescente de países em desenvolvimento como o Brasil, onde a
energia hidrelétrica já está próxima da saturação. Ao se falar sobre energia solar são comuns as críticas
referentes ao seu alto custo e intermitência, mas os preços de módulos fotovoltaicos vêm apresentando
uma queda contínua nos últimos anos, tornando esta tecnologia competitiva. A intermitência diurna tem
como causa a variação de nebulosidade, assim, a estimativa de Vetores de Movimento de Nuvem, ou
Cloud Motion Vectors (CMV) surge como ferramenta de previsão de quantidade de radiação solar
incidente em superfície. O cálculo de CMV utiliza duas imagens consecutivas de satélite para estimar a
posição futura de nuvens, em prazos que se estendem de 2-6 horas. Objetivo Esta pesquisa teve como
objetivo desenvolver um modelo de previsão de curto prazo de radiação solar incidente em superfície
utilizando imagens consecutivas de satélite lançando mão de algoritmo baseado em metodologia de
�uxo ótico. Materiais e Método Foram utilizadas imagens do canal visível (banda 2) do satélite GOES-16
de dimensões 2x2 graus sob regiões brasileiras climaticamente distintas ? Brasília (DF), Cachoeira
Paulista (SP), Petrolina (PE) e São Martinho da Serra (RS) ? em datas representativas de cada estação do
ano. Antes do cálculo do �uxo ótico entre as imagens, foi necessário caracterizar por agrupamento
(clusters) as situações de céu claro, encoberto e parcialmente coberto e determinar a cobertura efetiva
de nuvens. Foi utilizado o método Farnebäck como algoritmo de �uxo ótico. O método está disponível na
biblioteca OpenCV em linguagem Python. A estimativa de CMV foi realizada para horizontes de até duas
horas. A avaliação de semelhança entre imagens reais e previstas foi feita a partir da metodologia
proposta por Costanza (1989), que de�ne o quão similar é o padrão presente em duas imagens.
Resultados e Conclusão Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo de �uxo ótico aplicado em
diferentes regiões e épocas do ano é capaz de prever satisfatoriamente a posição futura de nuvens. Mas
esta capacidade possui limitações associadas à abordagem estatística, de modo que processos de
formação e dissipação de nuvens não podem ser previstos. Como consequência, as previsões realizadas
em atmosferas instáveis, como durante o verão, apresentam as maiores diferenças entre imagens
previstas e reais. Por outro lado, sistemas que sofrem poucas mudanças ao longo do tempo, como
frentes, e condições atmosféricas sem convecção intensa podem ser previstos com maior precisão
durante toda a janela de previsão.
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APLICAÇÕES DE IDENTIDADE AUTO SOBERANA EM EDUCAÇÃO

ARLINDO FLAVIO DA CONCEICAO - ORIENTADOR(A)

BRUNO MACIEL ROTONDARO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PIBITI Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 

Sub-Área: SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Identidade autossoberana é uma nova tecnologia que descentraliza as identidades, assim, tornando
desnecessários os silos de informação. Neste projeto uma carteira estudantil auto soberana será criada
utilizando as tecnologias Hyperledger Aries (https://www.hyperledger.org/use/aries), Indy
(https://www.hyperledger.org/use/hyperledger-indy) e a carteira Trinsic (https://trinsic.id/). Propõe-se
também criar um sistema de login utilizando essas identidades como credenciais. Em um mundo no qual
identidades digitais constituem-se em logins e senhas, caso houver alguma falha de segurança, todos os
seus dados poderão ser acessados. Para evitar esse problema, foi proposta a identidade autossoberana,
pois nela, seus documentos e credenciais não dependem de outras pessoas, dependem apenas de si
mesmo, porque todos os seus dados e identidades estarão guardadas em sua carteira virtual. Os
principais objetivos deste projeto são: ? Instalar a infraestrutura Indy; ? Escrever os agentes Aries; ? Criar
um agente de autenticação web; ? Avaliação de desempenho da solução; ? Testes utilizando a rede
Sovrin, uma rede blockchain pública para identidades autossoberanas para testar o uso de uma rede
pública; ? Preparar uma demonstração utilizando a carteira Trinsic; ? Integração da plataforma no site da
Unifesp como forma alternativa de login e base para outros serviços
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APLICATIVO PARA TRIAGEM DE JOVENS COM TRANSTORNOS POR USO DE DROGAS
E APLICAÇÃO DE INTERVENÇÃO BREVE GUIADA

DENISE DE MICHELI AVALLONE - COORIENTADOR(A)

MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA FORMIGONI - ORIENTADOR(A)

ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CO-AUTOR(A)

PAULO BANDIERA PAIVA - CO-AUTOR(A)

ADRIANA GOMES ALVES - PARTICIPANTE EXTERNO

MATHEUS SABINO SOUZA - PARTICIPANTE EXTERNO

RICHARD ALECSANDER REICHERT - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: PESQUISA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: Transtornos relacionados ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas psicoativas
constituem uma relevante preocupação de saúde pública em nível mundial, sendo associados a uma
série de prejuízos à saúde física e psicológica dos indivíduos, além de signi�cativos impactos nas
relações sociofamiliares e problemas socioeconômicos. Objetivos: A �m de contribuir com estratégias
inovadoras de intervenção que apresentem bons indicadores de adesão, efetividade e relação custo-
benefício, este projeto tem por objetivos (1) realizar a adaptação transcultural, validação e versão on-line
do instrumento de triagem DUDIT-E (Drug Use Disorders Identi�cation Test ? Extended) e (2) desenvolver
um aplicativo para uso em dispositivos móveis incorporando ao instrumento orientações para aplicação
de intervenção breve (IB) e encaminhamento de adolescentes e adultos jovens com problemas
relacionados ao uso de substâncias. Método: Trata-se de um projeto interdisciplinar e multicêntrico,
realizado no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo em parceria com
pesquisadores do Departamento de Informática em Saúde (DIS/UNIFESP), da Universidade do Vale do
Itajaí (UNIVALI) e da Uppsala University (Suécia), integrando conhecimentos de áreas da saúde e da
ciência da computação. O DUDIT-E foi traduzido e adaptado para o português, submetido ao processo
de retrotradução, aprovado pela autora da escala original, e encontra-se em fase de validação. Este
instrumento avalia os padrões de consumo de diferentes tipos de substâncias psicoativas, as percepções
positivas e negativas do usuário sobre seu uso de drogas e seu nível de motivação e prontidão para
mudança de comportamento, possibilitando assim a avaliação dos aspectos psicológicos e
comportamentais relacionadas ao consumo de drogas, bem como o planejamento de intervenções
personalizadas. O aplicativo foi denominado TrIE-AD (Triagem, Intervenção e Encaminhamento de
usuários com problemas associados ao uso de Álcool e outras Drogas) e se encontra em
desenvolvimento utilizando-se de processos e técnicas de engenharia de software. A ferramenta
incorpora a versão digital do DUDIT-E; orientações para a aplicação do protocolo de IB com base nos
princípios da terapia cognitivo-comportamental (FRAMES: Feedback (devolutiva), Responsability
(responsabilidade), Advice (recomendações), Menu of options (menu de opções), Empathy (postura
empática do pro�ssional de saúde) e Self-e�cacy (crença na autoe�cácia do usuário); links para
encaminhamento para serviços especializados, indicado para casos sugestivos de dependência; e links
para materiais complementares para capacitação dos pro�ssionais. Para a aplicação do protocolo de IB,
o aplicativo usa uma sequência de telas com os conteúdos: pré-aplicação, com orientações gerais
(avaliação, acolhimento, empatia, respeito e compromisso por parte dos pro�ssionais de saúde);
devolutiva personalizada sobre o padrão de uso de substâncias e os aspectos positivos e negativos
relacionados; diálogos sobre possíveis riscos associados ao padrão atual de consumo; dicas de redução
de danos; identi�cação de situações de risco; treinamento de estratégias de enfrentamento; promoção
de autocon�ança; e agendamento de retorno. Conclusão: A disponibilização do aplicativo para a rede de
saúde deverá contribuir para a implementação de estratégias de identi�cação e intervenção precoce
para redução dos problemas associados ao uso de drogas entre jovens. Financiamento do projeto de
pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (2021/00926-7); Associação
Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP 041/2019); e Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e
Tecnológico (CNPq) (315769/2018-1 e 302841/2021-0). Número do parecer de aprovação no Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIFESP: 4.683.113
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APLICATIVOS DE SERVIÇO DE DELIVERY PARA COMIDA EM SÃO PAULO:
DIFERENCIAIS QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DO CONSUMIDOR

REGINA DA SILVA DE CAMARGO BARROS - ORIENTADOR(A)

RAÍSSA CARDOSO NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

O consumo de alimentos fora do lar juntamente com a necessidade de ter uma comida pronta e rápida
contribuíram com os avanços da internet, os quais têm incentivado consumidores ao uso do chamado
Food Delivery, ou seja, compras online através de aplicativos de entrega de comida. Devido ao aumento
na demanda pelo uso de aplicativos, esse setor tornou-se competitivo e ao mesmo tempo, sedento de
inovação para que o consumidor possa escolher entre uma empresa ou outra. Este artigo têm como
intuito apresentar os diferenciais nos aplicativos de delivery que possam ser preponderantes na escolha
do consumidor, os quais foram identi�cados através de dados secundários e pesquisa documental
seguida por uma análise qualitativa. Os resultados indicam que embora a inovação seja um importante
fator na escolha do consumidor de food delivery, há outros quesitos que também possuem importância,
tais como a loja virtual, conveniência, con�ança, promoção e a satisfação.
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APOIO À APRENDIZAGEM NA UC DE ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I E II
OFERTADAS PELO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

LILIAN BERTON - COORDENADOR(A)

EDUARDO VERISSIMO FACCIO - MONITOR

VICTOR HUGO GODOI PEDROTA - MONITOR

MAYCON ANDRÉ MATEUS DE SANTANA - MONITOR

GABRIEL REALE MARQUES DE OLIVEIRA - MONITOR

GUSTAVO SILVEIRA RIBEIRO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: MONITORIA Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS COMPUTACIONAIS

O presente projeto foi desenvolvido para a alocação de recursos humanos destinados a auxiliar o
processo de ensino-aprendizagem das Unidades Curriculares (UC) de Algoritmo e Estrutura de Dados I e
II (AED I e II) ministradas no ICT-UNIFESP. Uma vez que a citada UC, tradicionalmente, apresenta baixa
taxa de aprovação, este projeto foi criado com o principal objetivo de auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem da mesma, principalmente por meio da participação dos monitores na realização de
plantões de dúvidas. No período 2021-2022 participaram do projeto 1 monitor bolsista e 4 voluntários.
Em fevereiro de 2022, com o término das aulas da graduação, foram aplicados questionários para os
alunos, docentes e monitores via formulário online e anônimo, a �m de avaliar a monitoria durante o
semestre. Alunos matriculados em diferentes turmas participaram do questionário, a grande maioria
(66%) procurou atendimento várias vezes ao longo do semestre e o atendimento dos monitores foi
avaliado positivamente por 89% dos participantes. As dúvidas dos alunos foram variadas sobre diversas
atividades da UC tanto teóricas como práticas. Cerca de 81,5% dos alunos tiveram suas dúvidas
totalmente sanadas e 18,5% parcialmente sanadas. 92,5% dos participantes consideram a monitoria de
extrema importância (nota 5). Muitos alunos indicaram a necessidade de mais monitores. Os docentes
atendidos pelos monitores em 2021 estiveram satisfeitos com os monitores que acompanharam suas
aulas. A experiência dos monitores também foi avaliada positivamente. Uma consideração importante
dos monitores foi que muitas das dúvidas dos alunos se referem a conceitos básicos e referentes a
programação. Os monitores foram importantes para reforçar esses conhecimentos e sanar as dúvidas.
De modo geral, a monitoria em AED foi bastante proveitosa para todos os envolvidos (docentes,
monitores e alunos).
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APOIO SOCIAL E DEPRESSÃO EM PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO
MÉDICO DE ESPECIALIDADE DO IDOSO

THAIS FERNANDA VIEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Depressão é um transtorno mental que afeta mais de 264 milhões de pessoas, de todas as
idades, no mundo todo. Uma a cada cinco pessoas já vivenciou ou irá vivenciar um episódio em algum
momento da sua vida. O apoio social tem uma longa história como a chave para a mitigação da
depressão. Uma rede de apoio social geralmente pode tornar a pessoa mais resiliente aos estressores
diários, protegendo-a da depressão. O isolamento social dos idosos tanto com relação à família quanto
aos amigos está associado a maiores níveis de sintomas de depressão e angústia psicológica. Quanto
menor o apoio social do idoso, maior é seu estresse psicológico. Objetivo: avaliar o apoio social, rastrear
a depressão e avaliar a associação do apoio social com a depressão e com as variáveis
sociodemográ�cas. Método: Trata-se de um estudo transversal e analítico, realizado no Ambulatório
Médico de Especialidades do Idoso (AMEI) na região Sudeste de São Paulo. O processo utilizado para
selecionar os indivíduos incluídos na amostra foi por conveniência, no período de fevereiro de 2019 a
julho de 2021, compondo, assim, a amostra �nal de 133 pessoas idosas. Análise: Utilizou-se análise
descritiva para as caracterizações sociodemográ�cas, clínicas e sobre ter cuidador e rede de apoio social.
Para as variáveis contínuas calculou-se média, desvio padrão, mediana, máximo e mínimo e para
variáveis categóricas frequência e porcentual. A �m de veri�car a associação entre as escalas de apoio
social com as variáveis sociodemográ�cas categóricas foram usados o teste exato de Fisher ou o qui-
quadrado. Resultados: A idade média dos participantes do estudo foi de 74,2 anos, a maioria era mulher
(97; 72,9%); casada (47; 35,3%), cor branca (94; 70,7%), com acompanhante para a consulta (72; 54,1%),
sem cuidador (105; 78,9%), utilizava ônibus ou metrô para chegar ao AME Idoso (77; 58,0%), aposentadas
ou pensionistas (99;74,5%), com quatro anos de estudos (42; 31,6%), com renda de até um salário
mínimo (41; 30,8%), as comorbidades mais prevalentes foram hipertensão arterial sistêmica (98; 73,6%),
diabetes mellitus (51; 38,3%) e dislipidemia DLP (42; 31,5%). Os entrevistados apresentaram em sua
maioria quadro psicológico normal 72 (54,1%), seguido de quadro de depressão leve 52 (39,1%) e grave 9
(6,7%). Observa-se que em todos os domínios da escala de apoio social a maior parte dos entrevistados
teve percepção de apoio alto. Conclusão: Evidenciou-se que a maior frequência de pessoas idosas com
quadro psicológico normal eram aquelas com maior frequência de percepção de apoio alto nos
domínios emocional e interação social positiva. Ao evidenciar e conhecer o per�l sociodemográ�co dos
idosos frequentadores do serviço especializado no cuidado ao idoso pode-se propor uma maior ofertar
de atividades e espaços que favoreçam a convivência entre os próprios idosos e a equipe de saúde para
fortalecer laços, proporcionar diversão, conversas e distrações entre outras atividades de lazer podendo
assim diminuir a solidão e até mesmo a depressão destes idosos e favorecer o planejamento do cuidado
prestado pelo enfermeiro e pela equipe multipro�ssional em sua integralidade.
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APORTE POLÍNICO EM DIFERENTES NÍVEIS ALTIMÉTRICOS EM EXTREMOS SAZONAIS
DA PORÇÃO SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: AVALIAÇÃO E

PROPOSTA DE MODELO DE DISPERSÃO

ANA LUISA VIETTI BITENCOURT - ORIENTADOR(A)

NILTON MANUEL EVORA DO ROSARIO - COORIENTADOR(A)

CARLOS HENRIQUE BERNARDI PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

APORTE POLÍNICO EM DIFERENTES NÍVEIS ALTIMÉTRICOS EM EXTREMOS SAZONAIS DA PORÇÃO SUL DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: AVALIAÇÃO E PROPOSTA DE MODELO DE DISPERSÃO PEREIRA,
C.H.B. a; BITENCOURT, A.L.V. b e ROSÁRIO, N.M.E. c a, b Laboratório de Paleoecologia e Ecologia da
Paisagem. Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas. Universidade Federal de São
Paulo ? Diadema/SP. c Laboratório de Clima e Poluição do Ar. Instituto de Ciências Ambientais, Químicas
e Farmacêuticas. Universidade Federal de São Paulo ? Diadema/SP. RESUMO Introdução: Chuva polínica
é o processo de precipitação dos grãos de pólen e seus dados fornecem parâmetros importantes para
estudos de reconstituição paleoambiental e ambiental tendo como base a relação pólen-vegetação-
clima. Por suas características os grãos de pólens são considerados bons ?proxi data? para estudos de
reconstituição paleoambiental, paleoecológicos, paleovegetacionais, paleoclimáticos e palino�ora
neotropical. Além disso, o estudo de chuvas polínicas fornece importantes dados para a dinâmica de
comunidades vegetais de uma região, dispersão polínica, no contexto de partículas biológicas em
estudos atmosféricos e de polinoses (doenças alérgicas). Objetivo: O estudo, inédito no Brasil, visa
estudar o aporte polínico e a relação com as áreas fontes vegetacionais e correntes atmosféricas locais e
de longas distâncias através de per�lagem altimétrica de 30 m de altitude, situado na torre do Parque de
Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo (CienTec). Visa avaliar os mecanismos de dispersão
que in�uenciam as condições de transporte e deposição de grão de pólens considerando, em especial,
aqueles de origem andina, a exemplo da família Betulaceae, buscando propor um modelo de dispersão
polínica, além de veri�car a relação com as condições climáticas em extremos sazonais (verão e inverno).
Metodologia: Coleta realizada com coletores arti�ciais tipo ?Old�eld? em três níveis altimétricos (solo,
15m e 30m) a partir da torre do RADAR do Parque Cientec (IAG-USP), localizado no Parque Estadual
Fontes do Ipiranga-PEFI, na porção sul da Região Metropolitana de São Paulo no período de um ano,
correspondente ao início do inverno de 2017 e o �nal do outono de 2018, tendo sido considerados para
o presente estudo os extremos sazonais (inverno e verão). O processamento das amostras foi realizado
no Laboratório de Paleoecologia e Ecologia da Paisagem da UNIFESP. As análises quali/quantitativa dos
dados palinológicos estão sendo realizadas por microscopia ótica utilizando-se o microscópio Nikon E-
200. A caracterização climática sazonal e a avaliação das correntes aéreas será feita através dos dados
meteorológicos da Estação Meteorológica do IAG-USP e do modelo Hybrid Single Particle Lagrangian
Integrated Trajectory Model-HYSPLIT de análise de retro-trajetórias. Resultados esperados: A análise
integrada entre as respostas polínicas e os dados atmosféricos permitirá elaborar um modelo de
dispersão polínica local e regional que integre a contribuição de áreas de fontes próximas e remotas,
considerando períodos de sazonalidade e relações clima/pólen/vegetação. Palavras-chave: Chuva
polínica; Per�lamento Altimétrico; Dispersão anemó�la; Modelo de dispersão polínica.
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APREENSÃO DA TEORIA SOCIAL CRÍTICA: ONTOLOGIA, TRABALHO E DIALÉTICA.

CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD - MONITOR

CLAUDIA MARIA FRANCA MAZZEI NOGUEIRA - COORDENADOR(A)

JULIANA GOMES PAIXÃO RODRIGUES SILVA - MONITOR

CELSO PEREIRA DA SILVA NETO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Introdução: A proposta do projeto de monitoria ocorre da necessidade de melhoria da formação
discente do curso de Serviço Social, uma vez que possibilita estreitar o diálogo entre os/as docentes e
discentes. A partir da construção pedagógica das disciplinas entre a docente e os/as monitores/as, o
projeto visa estimular a iniciação à docência aos monitores/as, elaborando e participando do projeto
pedagógico de formação institucional. Para este projeto, foram colocadas duas Unidades Curriculares
que atravessam a formação do/a discente e exercício do trabalho pro�ssional dos/as Assistentes Sociais,
uma vez que o debate sobre parte do eixo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, está
intrinsecamente ligado e estruturam a formação dos/as futuras pro�ssionais. Objetivo: O objetivo deste
projeto é propiciar um espaço de diálogo, escuta, debate e formação acadêmica aos discentes das
disciplinas, o que com o ensino remoto consigna a qualidade da formação acadêmica. Aos partícipes do
projeto de monitoria está condicionada a vivência de parte dos processos inerentes à prática docente,
tendo em vista que esta experiência complementar é de suma importância para a formação acadêmica,
aprofundando seus conhecimentos no conteúdo dos módulos, bem como, aguçar suas afeições pela
docência. Materiais e método: A pandemia da covid-19 impôs o distanciamento social e a necessidade da
utilização de instrumentos de informação e comunicação como forma de mediação para a consolidação
do ensino da disciplina. Além das plataformas digitais terem sido instrumentos de condução, foram
realizadas algumas estratégias pedagógicas de ensino-aprendizagem, como por exemplo plantões de
dúvidas, debate em sala de aula e diálogos individuais. Resultados e conclusão: A formulação da
disciplina pela docente e monitoria, possibilitou à turma se apropriar do conteúdo para formação crítica,
o que consolida o trabalho dos/as monitores/as como destacado na avaliação da equipe como
fundamental para compreensão do debate. Compreendendo que a formação acadêmica está inserida
no tripé ensino-pesquisa-extensão, a formação dos/as monitores/as garante a efetivação de parte deste
tripé, ao possibilitar a inserção do estudante na vivência do ensino sob a perspectiva da ação-re�exão-
ação. Portanto, promovendo a iniciação à docência e garantindo a imersão do processo pedagógico e
garantindo maior interação e diálogo docente e discente.
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APRENDENDO BIOLOGIA NA UNIFESP: CONTRIBUIÇÕES DURANTE O PERÍODO DA
PANDEMIA

ANA MARIA SANTOS GOUW - COORDENADOR(A)

NATACHA FERREIRA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O projeto de extensão Aprendendo Biologia na Unifesp faz parte do programa Cientista por um dia, que
vem sendo realizado na Unifesp desde 2017, buscando proporcionar para estudantes da educação
básica e do curso de licenciatura em ciências experiências que irão contribuir para o seu processo
formativo. Para os/as estudantes das escolas, é uma oportunidade de um contato mais próximo com a
universidade, além de incentivá-los a ingressar no ensino superior. Para os alunos de graduação, é uma
experiência de vivenciar atividades de ensino-aprendizagem, proporcionando uma interação mais
próxima com a educação básica. As atividades do projeto aconteciam com frequência em um dos
laboratórios da Unifesp, com diversos experimentos de Biologia preparados pelos alunos de graduação.
Porém, com o início da pandemia, essas atividades presenciais foram suspensas e adaptações foram
feitas: os encontros passaram a acontecer de forma virtual, por meio da plataforma google meet, com
novos recursos e experimentos buscando manter a essência do projeto. Portanto, o presente trabalho
buscou compreender as adaptações feitas no projeto de extensão Aprendendo Biologia na Unifesp
durante a pandemia do COVID-19 e suas contribuições para a formação, tanto de estudantes de
educação básica, quanto para os licenciandos da Unifesp. Das adaptações feitas no projeto, destacamos
a reformulação do site, a produção de vídeos com atividades experimentais, a criação de um canal no
Youtube, a produção de Podcasts, a reformulação das atividades experimentais já existentes e o
desenvolvimento de novas atividades com o intuito de otimizar a realização durante os encontros
síncronos. Em 2021, o projeto promoveu 20 encontros virtuais e híbridos com escolas de educação
básica, onde participaram 219 estudantes e 11 professores, oriundos de 10 escolas públicas e privadas
da região de Diadema. Também, através das atividades de curricularização da extensão, 43 estudantes
de UCs de graduação participaram das atividades do projeto. Assim, percebemos que a participação dos
estudantes de graduação possibilitou vivências na pro�ssão, enriquecendo de forma signi�cativa a
formação dos futuros professores de ciências. Já a participação dos estudantes da educação básica
permitiu que eles participassem de atividades de Biologia distintas das comumente realizadas na escola
e pudessem conhecer a Unifesp enquanto instituição de ensino superior.
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APRENDENDO QUÍMICA NA UNIFESP: A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS

SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO - COLABORADOR(A)

BRENDA REGINA BONDEZAN PEREIRA - DISCENTE

THIAGO ANTUNES SOUZA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

1. Introdução: As normativas de curricularização da extensão em unidades curriculares dos cursos de
graduação da Universidade Federal de São Paulo da Resolução nº 139 de 11 de outubro de 2017
predizem a carga horária de no mínimo 10% do total de créditos curriculares para a graduação em
projetos e programas de extensão universitária. 2. Objetivos: Visando atendê-la, o projeto extensionista ?
Aprendendo Química na Unifesp? tem por objetivo promover a interação de estudantes universitários do
curso de Licenciatura em Ciências, trajetória de Química com estudantes de educação básica em
situações de aprendizagem no laboratório de Química da Unifesp. 3. Materiais e métodos: Para tal, são
convidados alunos das escolas públicas do município de Diadema para participarem de atividades
experimentais investigativas que são planejadas pelos licenciandos durante as disciplinas de Práticas
Pedagógicas de Química I (PPQI) e Práticas Pedagógicas de Química II (PPQII). Visando manter o
funcionamento de suas atividades durante a pandemia de COVID-19, o projeto foi readequado para ser
desenvolvido de forma remota em duas frentes: i) divulgação do material produzido pelos licenciandos
em site para consulta livre e ii) substituição das visitas presenciais por encontros remotos para aulas
experimentais via Google Meet. 4. Resultados: Assim, foi desenvolvido um site para o programa com o
intuito de divulgar as atividades extensionistas produzidas por estudantes de graduação. Além dos �ns
de divulgação cientí�ca, este material é utilizado como base para o desenvolvimento das atividades
experimentais. É relevante destacar que o programa possui um caráter interdisciplinar mobilizando
conceitos das áreas de Biologia, Física e Química, mas que para �ns de recorte, trazemos as produções
relacionadas à trajetória formativa da Química. Durante a PPQI foram desenvolvidos experimentos
relacionados aos conceitos de Misturas homogêneas e heterogêneas; Oxirredução; Ácidos e Bases;
Propriedades químicas e físicas das substâncias; Forças Intermoleculares; Moléculas de Proteína e
Transformações Químicas gravados em formato de vídeo e reproduzidos ou adaptados durante os
encontros remotos. Na PPQII os licenciandos de produziram em parceria com os professores de
educação básica, podcasts (arquivos de áudio) que articulassem um conteúdo da Química à
desmiti�cação de uma notícia falsa relacionada à Pandemia de COVID-19. Além da produção conjunta
com os professores de educação básica, esses podcasts foram divulgados pelos próprios professores em
suas atividades na escola que atuavam. Ainda durante o ano de 2021, contamos 306 participações: por
meio dos 20 encontros por Google Meet para atividades experimentais com 9 escolas públicas e 1
privada, das quais participaram 219 alunos da educação básica, 11 professores, 3 monitores e 43
graduandos das unidades de Prática Pedagógica de Biologia, Física e Química. 5. Conclusões: Por meio
da prática extensionista foi possível propiciar uma interação dialógica entre a universidade e a escola de
educação básica, possibilitando um ambiente de troca de saberes, onde as práticas experimentais
investigativas propiciaram aos estudantes, professores e licenciandos a compreensão de dinâmicas
diferentes das comumente utilizadas em seus trajetos formativos.
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APRENDENDO SEMIOLOGIA - O PAPEL DA MONITORIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
DE COVID-19

SUELY STEINSCHREIBER ROIZENBLATT - COORDENADOR(A)

VITOR GABRIEL LOPES DA SILVA - MONITOR

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO FERREIRA FELICIANO - MONITOR

PAULO SERGIO MASSABKI - COORDENADOR(A)

VICTOR ALEXANDRE DOS SANTOS VALSECCHI - MONITOR

LUCAS MARTINS BRESEGHELO - MONITOR

LETÍCIA TORRES DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO,

AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: O Programa de Monitoria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é um dos
programas institucionais da Pró-Reitoria de Graduação da Unifesp e visa contribuir para a melhoria dos
cursos de graduação, promovendo maior cooperação entre corpo discente e docente. A Monitoria de
Semiologia do Adulto (MSA), criada em 2019 e vinculada à Disciplina de Clínica Médica da Escola Paulista
de Medicina da Unifesp, situa-se dentro do contexto pedagógico da Unidade Curricular (UC) de
Semiologia do Adulto. Esta UC ocorre durante todo o primeiro semestre letivo para os estudantes do 3º
ano do curso de medicina. A MSA ocorre concomitantemente à UC de Semiologia do Adulto e também se
estende ao semestre seguinte, visando complementar o aprendizado, disponibilizando os monitores aos
alunos que encontram-se em atividades de estágio prático nas UCs do segundo semestre, em que a
Semiologia é colocada em prática, e podem surgir dúvidas e necessidades de complementar o
aprendizado. Considerando que a Semiologia é uma das bases para a formação de um pro�ssional
médico de excelência, a MSA busca apoiar os estudantes na aquisição de conhecimentos em Semiologia
Médica, oferecendo-lhes diversos meios para isso, incluindo ferramentas digitais, desde o início da
pandemia de SARS-CoV-2. OBJETIVO: Difundir, aprofundar e consolidar conhecimentos em Semiologia
Médica dentre os estudantes do 3° ano de Medicina da EPM/UNIFESP; consolidar os conceitos teórico-
práticos aprendidos em sala de aula; promover o treinamento das técnicas semiológicas em diferentes
cenários do contexto hospitalar; possibilitar que os alunos esclareçam suas dúvidas com mais agilidade,
presencialmente ou por meios remotos. MATERIAIS E MÉTODOS: Cinco estudantes que já concluíram a
UC ?Semiologia do Adulto? foram selecionados para atuar na MSA em 2022. Diante do atual cenário
epidemiológico, com a redução do número de internações por COVID-19, as atividades serão
majoritariamente presenciais, sendo divididas entre atendimentos e atividades teóricas. Nos
atendimentos, o monitor acompanha o aluno em alguma enfermaria do Hospital São Paulo (Hospital
Universitário da Unifesp) e o auxilia na interação com o paciente, na coleta da anamnese e na execução
do exame físico, seguindo as normas de biossegurança para enfrentamento da COVID-19. As atividades
teóricas contemplam a correção da anamnese escrita pelo aluno e discussão do caso estudado. O
ambiente virtual pode vir a ser usado como suporte para atividades teóricas caso convenha. Além disso,
podem ser desenvolvidas atividades em grupos de alunos, como discussão de casos clínicos,
apresentação de seminários e o�cinas práticas, a �m de sanar dúvidas que sejam comuns e recorrentes
entre os alunos da UC. Após o término da UC, um questionário via Google Forms® será aplicado aos
estudantes participantes visando a analisar a percepção sobre o impacto que as atividades da Monitoria
tiveram no aprendizado. Os dados serão compilados e avaliados em seus per�s quali e quantitativo e
também serão comparados com os dados dos anos anteriores da MSA. RESULTADOS: Entre 13 de abril e
16 de julho de 2021, foram disponibilizados 124 períodos, por meio de uma planilha compartilhada, para
agendamento de Monitoria. Dentro desses períodos, foram realizados 49 atendimentos (individuais ou
em dupla) de estudantes, dos quais 26 foram atendimentos práticos nos cenários do Hospital São Paulo,
de acordo com as normas de biossegurança relativas à COVID-19. Espera-se que a Monitoria de
Semiologia do Adulto (MSA) consiga ampliar e aprofundar o conhecimento teórico e prático dos
estudantes, mesmo com as limitações impostas pela pandemia de COVID-19. Palavras-chave: semiologia;
aprendizado semiológico; monitoria; COVID-19, propedêutica.
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APRENDER JUNTES PARA ENSINAR COLABORATIVAMENTE: TECENDO FORMAÇÕES
DOCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA

SYLVIA HELENA SOUZA DA SILVA BATISTA - ORIENTADOR(A)

GEOVANNIA MENDONCA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: este trabalho integra a pesquisa de doutorado ?Formação e Docência em tempos de
políticas indutoras: as experiências no PRÓ SAÚDE e PET SAÚDE? (CEP, parecer parecer nº
3.801.594/2020). Assume-se como âncoras teóricas a formação docente em saúde em contextos
formativos fundamentados na educação interpro�ssional em saúde, reconhecendo que a docência
constitui-se em prática social historicamente situada, em diálogos com as propostas de Paulo Freire, com
ênfase no diálogo, circulo dos saberes, colaboração e a pedagogia da pergunta. Com esta compreensão,
emerge com vigor os impactos trazidos pela pandemia COVID19 Objetivo: o recorte aqui privilegiado
objetiva descrever e apresentar os movimentos analíticos iniciais de três diferentes iniciativas de
formação docente em meio a pandemia COVID19: experiência no Programa de Aperfeiçoamento
Docente (PAD) em uma unidade curricular desenvolvida no formato de atividades domiciliares
emergenciais (ADEs); a disciplina eletiva ?LabDOC - Aprender e Ensinar em Contextos de Educação
Interpro�ssionaL" e Minicurso de Extensão Paulo Freire e a formação em saúde: diálogo e círculo de
saberes na educação interpro�ssional (desenvolvido no âmbito do evento #PauloFreire100Anos:
transformação social e cultura digital). Material e Métodos: na perspectiva da metodologia qualitativa,
desenvolveu-se estas experiências triangulando (1) análise documental dos planos de ensino, (2) as
notas do diário de campo produzido pela autora doutoranda e (3) registros das avaliações realizadas
pelos e pelas participantes. Os dados produzidos foram analisados a partir da análise de conteúdo,do
tipo temática. Resultados: (1) o estágio PAD foi realizado no módulo Subjetividade, Corpo e Estigma (40h)
do Eixo O Ser Humano e sua Inserção Social (Instituto Saúde e Sociedade/Campus Baixada Santista), no
primeiro semestre de 2021, envolvendo graduandos e graduandas do terceiro termo, três professoras e
quatro doutorandas: um grupo interpro�ssional e interdisciplinar. (2) a disciplina eletiva foi realizada no
âmbito do programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde, abrangendo um trio de coordenação e 14
pós-graduandos/as, de diferentes programas de Pós-Graduação, compondo 30 horas de duração,
desenvolvida totalmente em ambiente virtual de aprendizagem (AVA). (3) o minicurso, com 30 horas de
duração, abrangeu participantes tanto da comunidade Unifesp como colegas de outras instituições de
ensino, e foi integralmente desenvolvido em AVA, envolvendo uma dupla de coordenação e 08
participantes. Conclusões: as experiências de formação docente mostram-se ampliadas quando
desenvolvidas na perspectiva de aprendizagens colaborativas em contextos de educação
interpro�ssional. As propostas formativas analisadas abriram trilhas inventivas, co-autorais,
colaborativas e transformadoras, con�gurando um diálogo fecundo entre desenvolvimento docente,
educação interpro�ssional e Paulo Freire. Evidencia-se a necessidade de aprofundamento analítico sobre
de comunicação, relações de poder, metodologias participativas e críticas, diálogo e compromisso com a
formação para um cuidado integral.
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APRENDER SOBRE O BRINCAR E APRENDER A BRINCAR: A FORMAÇÃO LÚDICA DOS
MONITORES (PROJETO DE MONITORIA)

CLAUDIA PANIZZOLO - COORDENADOR(A)

DANIELA FINCO - DOCENTE

CELIA REGINA BATISTA SERRAO - DOCENTE

FRANCISCA GLEYCE NUNES MENEZES - MONITOR

SARAH SOARES MORAIS - MONITOR

BRUNA HIBRAIN ROCHA DAMIÃO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

O presente trabalho se insere como uma das ações do ?Projeto de Monitoria Política Pública e Gestão da
Educação Infantil, Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, Brincar e Educação: teorias,
experiências e pesquisas? e foi desenvolvido no âmbito do Laboratório de Brinquedos e Materiais para a
Educação Infantil - LABEI, da área de Educação Infantil, do curso de Pedagogia , do Departamento de
Educação da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas - EFLCH da Universidade Federal de São
Paulo-UNIFESP. Em todas as unidades curriculares deste projeto de monitoria o brincar da/na Infância
ganha centralidade e é estudado em diferentes perspectivas teóricas bem como se faz presente no
ordenamento legal. Estudar o brincar das crianças ganha centralidade na formação inicial do estudante
de Pedagogia por ser a brincadeira uma linguagem importante das crianças e estar no epicentro das
propostas curriculares a ser desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil. O objetivo deste
trabalho é apresentar uma das ações desenvolvidas no âmbito da Monitoria, em parceria com o Grupo
de Estudos e Pesquisas: Infância Cultura e História- GEPICH de promover o estudo e a formação inicial
do Pedagogo e a formação continuada do professor da Educação Infantil, por meio da oferta de
palestras voltadas ao brincar. A proposta foi planejada pelas monitoras sob a supervisão da professora
orientadora do Projeto de Monitoria. Ao longo do projeto foram diversos os procedimentos
metodológicos adotados. Após reuniões de estudo dos integrantes da monitoria foram de�nidas as
temáticas ?Formação docente e o lúdico: o brincar e os brinquedos na aprendizagem das crianças?; ?
Brinquedoteca Virtual e a Democratização do Lúdico?; ?O brincar na Pedagogia da escuta? e realizados
os convites aos professores convidados. Os encontros foram cadastrados e a participação realizada
mediante inscrição. O processo de avaliação foi gradual e democrático, realizado a cada encontro, entre
coordenadora e monitoras e por meio de um formulário avaliativo preenchido pelos participantes. Como
resultado o Projeto de Monitoria ofereceu oportunidades formativas para as monitoras, para a
compreensão da cultura lúdica, da formação lúdica, das estratégias para a observação e registro das
brincadeiras, por meio da ressigni�cação de saberes e oportunidades re�exivas sobre esta temática
central às unidades curriculares deste Projeto. Como conclusão é possível a�rmar que a experiência
formativa de planejar, ofertar, participar e mediar os encontros contribuiu para a formação acadêmica
geral das monitoras, mas também para a formação especí�ca voltada ao brincar.
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APRENDIZAGEM DA SAÚDE SOCIOAMBIENTAL: UM ESTUDO A PARTIR DE
NARRATIVAS EM CONTEXTOS FORMATIVOS INTERPROFISSIONAIS

SILVIA MARIA TAGE THOMAZ - COORIENTADOR(A)

SYLVIA HELENA SOUZA DA SILVA BATISTA - ORIENTADOR(A)

RAFAELA RODRIGUES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A saúde socioambiental enquanto estudo das condicionantes ambientais que podem ser
determinantes nos processos saúde-doença, foi introduzida transversalmente no módulo de Encontros e
Produção de Narrativas (EPN), do eixo Trabalho em Saúde, do Instituto Saúde e Sociedade (ISS), no
campus Baixada Santista, entre os anos de 2017 e 2019. Foram realizados encontros narrativos de
discentes dos seis cursos do ISS com moradores de territórios que foram adversamente impactados por
um acidente ampliado na área portuária de Santos, e com trabalhadores de uma indústria química de
Cubatão, na Região Metropolitana da Baixada Santista. Objetivo: O presente estudo visa analisar a
introdução da Saúde Socioambiental na formação em saúde e de que forma emerge nas narrativas.
Método: Foi realizada a Análise de Discurso de narrativas de discentes que participaram do módulo de
EPN nos anos de 2017 e 2019 e que receberam conteúdos de saúde socioambiental. Resultados: O
conceito-análise Questão Socioambiental, relacionado à re�exão discente e/ou de seus narradores
articulando a questão ambiental nos processos saúde-doença, está presente nos enunciados narrativos,
de forma que, as duplas e trios de discentes trazem, nas transcriações das histórias de vida que
passaram a conhecer, enviesadas pelas percepções dos narradores, em co-autoria com eles, como
acontecem os processos saúde-doença relacionados aos casos acompanhados, os casos ambientais que
permeiam os encontros narrativos. Conclusão: Narrativas elaboradas na perspectiva da saúde
socioambiental indicam que há potencialidade da inserção da tríade saúde, ambiente e sociedade em
módulos formativos que promovem o encontro com quem demanda cuidado em saúde e que
possibilitam transversalizar temas, conteúdos interdisciplinares.



Página 308Página 308

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO PROGRAMA DE
ENSINO INTEGRAL DE DIADEMA

SERGIO STOCO - ORIENTADOR(A)

RICARDO MACIEL LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: Em 2019, uma nova gestão assumiu o governo de São Paulo com um anúncio ambicioso,
tornar o estado ?a principal referência de educação pública no Brasil, equiparando-se aos melhores
sistemas educacionais do mundo?. O Plano Estratégico 2019-2022 Educação Para o Século XXI propunha
uma série de medidas, entre as quais se destaca a expansão de escolas de tempo integral, para
melhorar os índices educacionais da unidade federativa mais rica do Brasil. Objetivo: Analisar os
resultados obtidos nas avaliações SAEB e SARESP, no componente curricular de matemática, das escolas
de Diadema que aderiram ao Programa de Ensino Integral. Método: A pesquisa se desenvolverá a partir
da observação da implementação do Programa de Ensino Integral nas escolas de Diadema, captando a
interpretação que a comunidade escolar faz desse processo.
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APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAPES - 2021

PALOMA VIDAL - COORDENADOR(A)

THIAGO HENRIQUE DA SILVA - DISCENTE

BEATRIZ RODRIGUES MACHADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Apresentaremos as atividades em torno da escrita realizadas em 2021 no âmbito do projeto de extensão
"Laboratórios de Práticas de Escrita", coordenado pela professora Paloma Vidal, realizando uma balanço
das experiências adquiridas até o presente momento.
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APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PARA FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

PRISCILA PIZZI HERRERO MARINS - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO

PERMANENTE EM SAÚDE

APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FARMÁCIAS DE
MANIPULAÇÃO PRISCILA PIZZI HERRERO MARINS. Farmacêutica, discente do Programa de Pós-
Graduação em Ensino em Ciências da Saúde ? Centro de Desenvolvimento no Ensino Superior em Saúde
- CEDESS, UNIFESP. E-mail: phpri2013@gmail.com ANA ROJAS ACOSTA. Orientadora. Professora
Associada. Docente do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Ensino das Ciências em Saúde do
Centro de Desenvolvimento no Ensino Superior em Saúde - CEDESS- UNIFESP. E-mail:
ana.rojas@unifesp.br O papel da educação na saúde caracteriza-se como primordial no desenvolvimento
do pro�ssional desta área, assim como estratégias de ensino são fundamentais para o seu
aprimoramento ao longo de sua carreira. Uma preocupação constante das atividades de vigilância
sanitária se refere à garantia da segurança, e�cácia e qualidade de produtos e serviços sujeitos ao
controle sanitário, inclusive os relacionados às Boas Práticas de Manipulação em Farmácias. Nesse
sentido, o interesse pelo objeto de pesquisa re�ete a importância da educação permanente em saúde
dos pro�ssionais responsáveis pela �scalização de farmácias de manipulação em São Paulo, através da
categorização de não conformidades identi�cadas pelos inspetores responsáveis por este tipo de
auditoria. Como objetivo tem-se: aprimorar os instrumentos de trabalho dos inspetores da Vigilância
Sanitária como contribuição à Educação Permanente nos processos de inspeção em Farmácias de
Manipulação. Complementado com os objetivos especí�cos de: a) Elaborar diagnostico situacional de
inspeções e autuações de maior incidência no processo de inspeção em farmácias de manipulação
(pesquisa exploratória - dados secundários); b) Analisar a legislação vigente e os instrumentos de
trabalho disponíveis no processo de inspeção em farmácias de manipulação (análise comparativa com
os instrumentos da indústria farmacêutica e a farmácia de manipulação); c) Produzir um protótipo de
Procedimento Operacional Padrão- POP contemplando a categorização de Não Conformidades
(discussão e analise de dados); e d) Validar o protótipo da Pesquisa (Grupo Focal). Pesquisa de cunho
qualitativa, de natureza aplicada, método dialético, exploratória, a partir do uso da metodologia de
Grupo Focal, como fonte de dados primários que deve ser realizada em pelo menos duas sessões, no
formato virtual, junto a inspetores especializados em Boas Práticas de Manipulação em Farmácias
(BPMF), com experiência superior a seis anos na função até o ano de 2019. Após sistematização dos
insumos de fontes secundárias e primárias será realizada a organização e análise de conteúdo. Os
resultados esperados e conclusões compreendem: Desenvolver ferramenta de apoio técnico
denominado Procedimento Operacional Padrão (POP), tendo em vista a educação permanente em
saúde, a �m de contribuir com o trabalho desempenhado pelos �scais de farmácias de manipulação, ao
classi�car as não conformidades evidenciadas em inspeções por categorias de risco. Poderá servir como
um modelo a ser disponibilizado a todas as demais Vigilâncias Sanitárias do município de São Paulo,
inclusive às constituintes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) do país.
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APROPRIAÇÃO E MONTAGEM: AS FOTOGRAFIAS DE SOFIA BORGES DAS
ESCULTURAS DE EDGAR DEGAS NO MASP

ORIENTADOR(A) - VIRGINIA GIL ARAUJO

AUTOR(A) - BRUNA MOZINI GODOY

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E

CULTURA

A pesquisa estuda as fotogra�as realizadas pela artista brasileira So�a Borges (1984) das esculturas do
artista francês Edgar Degas (1834-1917) para a exposição ?Degas: Dança, política e sociedade?,
apresentada no MASP no �nal do ano de 2020. São examinados os retratos realizados a partir do corpo
como linguagem, notadamente da obra ?Bailarina de catorze anos?, única escultura exibida em vida pelo
artista francês. Agregamos o olhar de uma artista mulher para outros corpos femininos, fazendo com
que as mulheres saiam de uma condição passiva, de representadas, para uma postura igualmente ativa,
de criadoras e protagonistas. O objetivo da pesquisa consiste em analisar tais imagens a partir do
diálogo entre as obras de um artista francês do século XIX e a produção de uma fotógrafa
contemporânea, através da abordagem de questões sociais, de gênero e da apropriação de trabalhos da
História da Arte. Também é estudada a circulação das imagens fotográ�cas na era virtual, com o
compartilhamento pelo público, impulsionando novos diálogos para além do espaço expositivo. Os
materiais e método utilizados consistiram em buscas realizadas precipuamente através dos meios
digitais, como o sítio eletrônico do MASP, o portifólio da artista brasileira e artigos em revistas
acadêmicas online. O catálogo da exposição compreendeu um dos principais materiais consultados, com
textos de diversos especialistas na obra de Edgar Degas, criando novas camadas de entendimento para
os questionamentos elaborados. Realizamos as análises a partir das obras dos teóricos da fotogra�a:
Walter Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes, Philippe Dubois, Rosalind Krauss e Georges Didi-
Huberman, com destaque para as historiadoras da arte Annateresa Fabris e Norma Broude, esta última
é professora emérita da American University, em Washington, D.C., e estudiosa da obra de Edgar Degas.
As fotogra�as de So�a Borges concedem uma nova perspectiva para a análise de obras tão icônicas da
História da Arte como as esculturas de Edgar Degas. Mediante os estudos acadêmicos que embasam a
presente pesquisa, é possível concluir que o artista francês não era misógino, mas convivia em uma
sociedade em que a misoginia era predominante, bem como persistente hodiernamente na visão clichê
preconceituosa. Edgar Degas e So�a Borges desa�am tais olhares. Estreitar o diálogo entre arte
moderna e arte contemporânea, considerando o contexto e a comparação entre as obras originais e sua
apropriação, nos conduz à re�exão sobre como ambos os artistas podem ter trabalhado a um só tempo
pela mesma causa. Palavras-chave: So�a Borges. Edgar Degas. Fotogra�a. Apropriação. Exposição.
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APROXIMAÇÃO COM O CAMPO DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO
PESQUISADORA E PARTICIPANTE DA PESQUISA

EUNICE NAKAMURA - ORIENTADOR(A)

NAIARA ALVES DE BARROS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

O ponto de partida para a pesquisa de campo aconteceu em um dos Centro de Atenção Psicossocial
Infantojuvenil (CAPSi), localizado em território marcado pela desigualdade social na cidade de Santos-SP,
o CAPSi é um serviço de saúde mental que funciona de porta aberta para o atendimento de crianças e
adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. O objetivo foi compreender os signi�cados
que os territórios têm para os adolescentes que frequentam o serviço, bem como para conhecer mais
profundamente como esses adolescentes, se apropriam dos territórios em seus contextos particulares.
Foi realizada pesquisa qualitativa utilizando o método etnográ�co, com dez adolescentes na faixa etária
de 12 a 17 anos incompletos que estavam em atendimento no CAPSi, no período de junho de 2021 a
dezembro de 2021, inicialmente aconteceu o agendado da apresentação da proposta da pesquisa para
os pro�ssionais do serviço e sugerido a participação da pesquisadora nas atividades que estavam
previstas para acontecer no CAPSi no intuito de conhecer os adolescentes do serviço. Devido o contexto
da COVID 19 no início da pesquisa as ofertas de atendimento do CAPSi como grupo, convivência,
assembleia, o�cinas e atividades extramuros estavam suspensas provisoriamente. Como estratégias a
pesquisadora participou de alguns atendimentos individuais, realizou observação participante e os
pro�ssionais dos serviços foram facilitadores na identi�cação dos adolescentes. Posteriormente com a
retomada das atividades coletivas norteada pelas orientações do protocolo de prevenção COVID 19, foi
possível a participação da pesquisadora nos grupos com adolescentes. Dessa maneira foi estabelecendo
uma relação de con�ança e vínculo com os pro�ssionais do CAPSi, e posteriormente com os
adolescentes e com seus responsáveis. A intervenção se iniciou no CAPSi, e o papel da pesquisadora no
CAPSi por vezes pareceu ser confundido com o papel da pro�ssional de saúde. No entanto, a pesquisa
extrapola os muros do serviço, e avança para o cotidiano e percursos que os adolescentes realizam no
território, no início percebeu-se um estranhamento do adolescente que busca compreender o papel da
pesquisadora, uma linha tênue entre pesquisadora, pro�ssional da saúde e o lugar de proximidade da
vida cotidiana e privada. Esse lugar da pesquisadora na pesquisa vai sendo tecida a vários olhares, pois o
adolescente, os responsáveis pelos adolescentes e os pro�ssionais do CAPSi e a pesquisadora
colaboram neste processo de identidade da pesquisadora no campo de pesquisa. A linguagem e a
maneira de se expressar também foi identi�cado como algo que aproxima ou afasta a pesquisadora dos
adolescentes, sendo algo crucial para facilitar na comunicação e vinculação entre os pares. Em análise
preliminar foi identi�cado algumas categorias para serem aprofundadas: lugares percorridos pelos
adolescentes; o modo de se locomover pelo território; como se dá o cotidiano; as relações sociais e
familiares e as questões da adolescência para os participantes da pesquisa.
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AQUECIMENTO GLOBAL: INTERESSES, AUTOPERCEPÇÃO E CONHECIMENTOS DE
ESTUDANTES DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

CELSO NOBUO KAWANO JUNIOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O aquecimento global resulta da intensi�cação anormal de um fenômeno natural conhecido como efeito
estufa. Diversas atividades humanas, tais como deslocamento de veículos, desmatamento, queimadas,
processos industriais, pecuária, agricultura, entre outras, têm sido relacionadas ao aumento
desenfreado das emissões de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc.),
responsáveis pela elevação da temperatura global. O presente trabalho envolve alunos de um curso de
formação de professores em Ciências, de uma universidade pública, que foram questionados sobre suas
fontes de informação sobre o aquecimento global, a percepção da própria aprendizagem e da
capacidade de ensinar sobre o tema, bem como o seu repertório de conhecimentos relativos ao assunto.
O estudo é quantitativo e, ao todo, 86 estudantes responderam ao questionário da pesquisa; a
participação foi feita de forma anônima e voluntária. Os resultados revelam que os alunos consultam
principalmente artigos cientí�cos e sites especializados em ciência para se manter informados sobre o
aquecimento global, sentem-se preparados para lecionar sobre o tema e possuem uma ampla gama de
conhecimentos referentes ao assunto. Quanto à aprendizagem dos licenciandos, constatou-se que eles
percebem que, ao longo de sua escolaridade (ensinos fundamental, médio e superior), há um aumento
progressivo da presença e abordagem do conteúdo referente ao aquecimento global; isso é
extremamente positivo, pois contribui para o debate social sobre o tema e o estabelecimento de
políticas educacionais relacionadas. Ainda no aspecto aprendizagem, a maior média obtida corresponde
à a�rmação, pelos estudantes, de que aprenderam sobre o aquecimento global sozinhos, por conta
própria; essa expressão se opõe à ideia de educação formal. Assim, supõe-se que esses indivíduos
tenham aprendido, principalmente, de maneira informal, ou seja, adquirido tais conhecimentos através
da experiência cotidiana e das in�uências educativas de seu meio (família, trabalho, lazer e diversas
mídias de massa).
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ARGILOMINERAIS E SÍLICAS MESOPOROSAS ORDENADAS FUNCIONALIZADAS COM
3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO PARA ADSORÇÃO DE ESPÉCIES ANIÔNICAS

POLUENTES

MIRIAN CHIEKO SHINZATO - CO-AUTOR(A)

TEREZA DA SILVA MARTINS - ORIENTADOR(A)

RAFAEL COELHO NOVO TERCEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA INORGÂNICA

RAFAEL COELHO NOVO TERCEIRO (IC)1, MIRIAN CHIEKO SHINZATO (PQ)2 E TEREZA SILVA MARTINS (PG)1
1Laboratório de Materiais Híbridos, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas,
Universidade Federal de São Paulo, Diadema - SP, Brasil. 2Laboratório Multidisciplinar em Mineralogia,
Águas e Solos, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São
Paulo, Diadema - SP, Brasil. INTRODUÇÃO. Sílicas mesoporosas ordenadas (SMO) vêm sendo
amplamente estudadas para diversas aplicações, incluindo a remediação ambiental, principalmente para
tratamento de e�uentes, devido suas propriedades ímpares, como alta área super�cial especí�ca (acima
800 m2 g-1), poros ordenados, com tamanho de poro homogêneo (em torno 10 nm), estabilidade
térmica, química e mecânica e, grupos silanóis na sua superfície que conferem propriedades hidrofílicas
a sílica e possibilitam ser sítios de ligação de moléculas sililantes com diversos grupos funcionais que
podem interagir com diversas espécies orgânica e inorgânicos através de interações eletrostáticas ou
covalentes. Por outro lado, encontram-se os arginominerais como vermiculita
((MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O) e caulinita (Al2Si2O5(OH)4), que apresentam várias características
interessantes para a remediação ambiental, dentre elas, elevadas capacidade de troca iônica, alta área
super�cial especí�ca e baixo custo. OBJETIVOS. Neste contexto, este projeto de pesquisa visa preparar
sílicas mesoporosas ordenadas, tipo SBA-15, com estrutura de mesoporos bidimensional hexagonal,
funcionalizá-las com agentes sililantes e compará-las com os argilominerais vermiculita e caulinita
funcionalizados para adsorção de espécies aniônicas poluentes, tais como os íons cromato (CrO42-), cuja
toxicidade do cromo hexavalente é em torno de 100 vezes mais alta que do cromo trivalente. MATERIAIS
E MÉTODOS. A SBA-15 foi sintetizada usando como direcionador de estrutura o copolímero tribloco
Pluronic? P123 (PEO-PPO-PEO, poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene
glycol, HO(CH2CH2O)20(CH2CH(CH3)O)70(CH2CH2O)20H)), em meio ácido, e tetraetilortossilicato como
fonte de SiO2. A SBA-15 obtida e os argilominerais foram funcionalizados com o agente sililante APTES
(3-aminopropyl)tiethoxysilane) e os materiais resultantes foram caracterizados por várias técnicas físico-
química e testados para adsorção de íons cromatos. RESULTADOS. Os resultados de espalhamento de
raios X a baixo ângulo mostraram que a SBA-15 está bem estruturada, com estrutura de mesoporos
bidimensional hexagonal e morfologia e grupos funcionais (-Si-OH) similares a da sílica reportada na
literatura. Dados obtidos por espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) e análise
térmica (termogravimetria, TG, e calorimetria exploratória diferencial, DSC) mostraram que a sílica e os
argilominerais foram funcionalizados com o APTES. Os testes de adsorção com os ânions cromatos, em
concentração de 10 ppm, ocorreram com os materiais puros e funcionalizados. Os resultados indicaram
que a SBA-15 obteve uma e�ciência em torno de 31% na remoção (0,31mg/g) dos íons cromato e a
caulinita próximo de 14% (0,14mg/g) quando comparadas aos materiais puros. Já a vermiculita não
apresentou e�cácia na adsorção, justi�cado pela estrutura lamelar que di�culta a funcionalização
completa do material.
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AROMATERAPIA ALIADA AO PUERPÉRIO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

MARIANA DE SOUZA BARBOSA - AUTOR(A)

DANIELLE CASTRO JANZEN - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: a aromaterapia consiste no uso de óleos essenciais (OE) como terapêutica para proporcionar
equilíbrio/reabilitação de um indivíduo. Esses OE são extremamente voláteis portanto,dispersam-se
rapidamente no ambiente, são pouco gordurosos e possuem propriedades medicinais. Em 2006 o
Ministério da Saúde aprovou sua utilização no Sistema Único de Saúde. Sua prática é essencial para a
Enfermagem. Objetivo:o presente estudo consisti em uma revisão de literatura sobre como esses óleos
são utilizados no puerpério. Metodologia: Foram realizadas buscas nos Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no PubMed. Aplicando critérios de inclusão e
excluindo textos em outros formatos. Resultados: Os artigos analisados apresentaram e�cácia dessa
terapêutica nos sintomas mais comuns do puerpério acima, mas também �zeram ressalvas sobre
escassas evidências cientí�cas e formais de seu uso. O OE de Lavanda foi o mais utilizado nos estudos.
Conclusão: conclui-se que a Aromaterapia é uma terapêutica e�caz, mas deve-se investir em mais
estudos clínicos para aumentar o nível de conhecimento e estimular a capacitação da enfermagem para
aumentar sua utilização e a autonomia da classe.
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ARQUIVOS E ARQUITETURA: INVESTIGANDO A DOCUMENTAÇÃO SOBRE UM PAÇO
MUNICIPAL NUNCA CONSTRUÍDO

FERNANDO ATIQUE - ORIENTADOR(A)

RAQUEL CRISTINA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

INTRODUÇÃO: A pesquisa de iniciação cientí�ca ?O Edifício Mais Simbólico da Cidade?: uma história do
concurso para o Paço Municipal para São Paulo (1930-1945) se debruça sobre a possibilidade de
desvendar algumas etapas da proposta de construção de uma sede para o poder público municipal
paulistano que, embora tenha chegado até a fase de projeto, nunca foi implantado. OBJETIVO: O
propósito é reunir documentação arquivística dispostas nos arquivos da prefeitura municipal de São
Paulo e também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo ? FAUUSP -,
detentora do acervo da construtora Severo & Villares que ganhou o concurso do Paço Municipal da
Capital ocorrido em 1939. MATERIAIS E MÉTODOS: Pauta-se a pesquisa pela busca, a partir dos sistemas
de arquivamento da municipalidade e da Universidade de São Paulo, de pistas sobre as propostas
apresentadas, atas do concurso, a dinâmica da seleção e outras informações que podem esclarecer: i)
porque houve transferência do lugar que foi determinado como Sede Municipal da Ladeira do Carmo
para o Vale do Anhangabaú; ii) porque a construtora Severo & Villares continuou desenvolvendo esse
projeto; iii) as razões que levaram a prefeitura a nunca conseguir construir essa proposta e iv) porque
também na historiogra�a não conseguimos encontrar explicações mais detalhadas sobre o fato.
RESULTADOS: Até o momento já localizamos a proposta feita pelo escritório Severo & Villares em que o
casamento entre a ideia de paisagem urbana de Prestes Maia se materializa nos desenhos e croquis,
como também encontramos uma prancha inédita no Arquivo Administrativo ? DIARQUI - que revela um
complexo plano pensando e repensando durante os anos 1930-1945. A pesquisa, ainda em
desenvolvimento, aponta para a possibilidade de reavaliação da dinâmica de feitura de edifícios
simbólicos em São Paulo durante o Estado Novo, revelando aspectos de política, sociedade e estética por
meio das decisões tecnocráticas do Prestes Maia.
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ARTE E SONHO: ABORDAGEM PSICANALÍTICA NOS MODOS DE CUIDAR DAS
JUVENTUDES

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - COORDENADOR(A)

JULIANA TEIXEIRA GOMES - DISCENTE

LUíSA SEGALLA DE CARVALHO - DISCENTE

GABRIELA CORREA RAMOS - DISCENTE

TALES AFONSO MUXFELDT AB SABER - COORDENADOR(A)

IGOR OLIVEIRA DA SILVA - DISCENTE

JOAO PEDRO PEROSA RUIZ FERRARI - DISCENTE

BRUNA PORCHAT DE ASSIS BERNARDO - DISCENTE

JULIA SILVESTRE - DISCENTE

MATHEUS GOES DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

LETICIA CAVALCANTI DOS SANTOS - DISCENTE

VICTORIA MARIA CUNHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: O projeto de extensão ?Arte e Sonho: abordagem psicanalítica nos modos de cuidar das
Juventudes? surge, em 2020, a partir da Roda de Conversa sobre Sonhos, um espaço de escuta e
acolhimento das angústias e experiências relacionadas às medidas restritivas de enfrentamento à
pandemia de Covid-19 ofertado aos estudantes da Unifesp - Campus Baixada Santista. Com tamanha
potência dos encontros, decidiu-se criar a extensão, ampliando-se o escopo de suas ações, com a oferta
de o�cinas, seminários, palestras, entre outras ações direcionadas para as comunidades acadêmica e
externa. Objetivo: O projeto visa um modo de tratamento do material onírico que favorece trocas de
experiências entre os integrantes, enfatizando três dimensões: os processos singulares de elaboração de
acontecimentos traumáticos; a percepção de conteúdos comuns que revelam a estrutura sociopolítica
de determinado momento histórico e a criação de novos horizontes políticos. Além disso, articula-se a
experiência onírica à arte, uma vez que ambas expressam algo da singularidade do sujeito e ao mesmo
tempo denunciam as agruras do contexto sócio-político do sonhante. Método e Materiais: Utiliza-se a
plataforma Google Meets para a realização dos encontros quinzenais da Roda, as reuniões mensais do
Grupo de Pesquisa em Psicanálise, Política, Arte e Sociedade (PPAS) e demais eventos oferecidos ao
longo do ano letivo. No que diz respeito ao método utilizado na Roda, no primeiro momento, há o
convite para que um dos participantes narre algum de seus sonhos e tente associar com vivências de
seu cotidiano e o cenário sociopolítico brasileiro. Logo após, os demais participantes são convidados a
compartilhar as próprias associações e, desse modo, a narrativa onírica passa a ser de todos,
estabelecendo um espaço comum no qual é possível a palavra circular. No PPAS, há a leitura prévia dos
textos psicanalíticos relacionados ao estudo dos sonhos e posterior discussão em grupo. A o�cina de
Poesia, Corpo e Escrevivências, com duração de 5 encontros entre maio e julho de 2021, introduziu
conceitos e técnicas da escrita literária, artes corporais e psicanálise, incentivando os participantes a se
expressarem artisticamente a partir das exposições iniciais. Além disso, os extensionistas produzem
conteúdos para redes sociais que articulam a psicanálise com produções artísticas, além de divulgar o
trabalho executado pela extensão. Resultados: Desde o início do projeto, foram coletados 81 sonhos em
40 encontros, discutidos juntamente dos sonhantes e demais participantes com o objetivo de re�etir
sobre os aspectos sociais e políticos encontrados mesmo no estado de vigília, fomentando a elaboração
de projetos de pesquisa, propostas de intervenção e produção de artigos cientí�cos. Ainda, as ações da
extensão consubstanciaram espaços de troca e cuidado mútuo para jovens e adultos, favorecendo a
expressividade, a criatividade e o protagonismo a partir de linguagens oníricas e poéticas. Conclusão: o
contato com diferentes perspectivas e vivências oportunizam aos participantes o aprofundamento crítico
de temas importantes da contemporaneidade enquanto experienciam o exercício do cuidado em grupo,
elaborando angústias e repensando as formas de viver.
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ARTE, SAÚDE E CULTURA: CAPOEIRA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO DE SUJEITOS
EM USO PREJUDICIAL DE MÚLTIPLAS SUBSTÂNCIAS

FLAVIA LIBERMAN CALDAS - ORIENTADOR(A)

STEFANIA VALLADO ALVES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

O campo de Álcool e Outras Drogas vive no momento atual tensões políticas que ameaçam o cuidado
em liberdade de sujeitos que fazem uso de múltiplas substâncias. Em termos da Política Nacional de
Saúde Mental, o Ministério da Saúde no ano de 2002 regulamenta o acompanhamento de usuários de
substâncias psicoativas no Brasil no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), através de Portarias que
estabeleceram um modelo de saúde mental aberto e de base comunitária, tendo como referência os
Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD). Diante do atual cenário político e das tensões
nesse campo, os trabalhadores devem criar novas formas de promover saúde, tendo os pressupostos da
Reforma Psiquiátrica Brasileira como eixos norteadores da prática de cuidado. A interface entre arte,
saúde e cultura possibilita abordagens que sejam contextualizadas com a realidade dos sujeitos, modos
de estar em relação com o outro, assim como conhecer a si. Está pesquisa teve como objetivo geral
identi�car as repercussões da prática de capoeira, como estratégia de cuidado e promoção da saúde
para usuários de múltiplas substâncias, através de grupos que ocorreram em um Caps AD. A pesquisa
ocorreu de forma qualitativa e de estudo retrospectivo, tendo o método da cartogra�a como caminho
para esse percurso/pesquisa. A análise de dados está ocorrendo a partir da re�exão da pesquisadora
após revisitar os registros dos diários de bordo realizados durante os términos dos grupos, assim como,
utilização das fotogra�as para ativar a memória dos momentos vivenciados durante o grupo. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa e está em processo de �nalização da análise de dados e
conclusão da pesquisa. Pretende-se ampliar a discussão acerca da prática de capoeira como estratégia
de cuidado e produção da saúde.
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ARTES DECORATIVAS E MULHERES ARTISTAS: TRAJETÓRIAS E POSSIBILIDADES

MARINA SOLER JORGE - ORIENTADOR(A)

PAOLA DA SILVA PASCOAL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

A pesquisa busca entender a trajetória de mulheres artistas atuantes no campo das artes decorativas na
passagem do século XIX para o século XX no Brasil. Com foco nas trajetórias individuais e coletivas
busca-se entender os caminhos e oportunidades criados por essas mulheres no desenvolvimento de
suas carreiras artísticas. O motivo que torna esta pesquisa relevante é ter como ponto principal a função
e a importâncias dessas mulheres artistas, num segmento considerado à sua época muitas vezes
inferiores, entender os mecanismos de ação e suas atuações como sujeitos que mesmo frente as
imposições escolheram as suas próprias trajetórias.
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ARTES VISUAIS E LITERATURA EM ARTICULAÇÃO COM A PRODUÇÃO ONÍRICA DE
UNIVERSITÁRIOS EM TEMPOS PANDÊMICOS

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

PEDRO AINIS MALISCHESQUI PAEGLE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

Introdução: Vivemos um momento traumático diante da ruptura do cotidiano instaurado pela pandemia
de COVID-19 e pelo agravamento das crises econômica e política brasileira. Dentro desse contexto,
algumas pessoas estão experimentando transformações em suas atividades rotineiras que podem ter
alterado o ritmo do sono e, assim, os sonhos podem surgir não apenas como uma tentativa de
elaboração de acontecimentos traumáticos, mas também podem funcionar como sismógrafos do
contexto sociopolítico registrando no interior da subjetividade oscilações advindas do contexto
sociopolítico que invadem o espaço psíquico. Além do sonho, a arte também possui essa possibilidade
de registro e de elaboração de experiências cotidianas e de situações de catástrofes. Desse modo, tanto
a produção onírica, quanto a manifestação artística potencializam a dimensão política, pois seus
registros conseguem dar forma e vazão para o indizível, podendo produzir re�exões e elaborações,
tanto no consciente quanto no inconsciente, sobre as situações vividas. Muitas vezes, ambas também
nos convocam à transgressão e à transformação daquilo que está estabelecido e instituído. Objetivo:
Este projeto visa mapear as narrativas oníricas dos estudantes, do campus Baixada Santista da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que participaram dos encontros da ?Roda de Conversa
sobre Sonhos? no período de setembro de 2020 a março de 2022, de modo a considerar o contexto
sociopolítico no qual foram produzidas, como também as associações que foram partilhadas na roda, de
modo a estabelecer homologia com obras de arte. Materiais e Método: Trata-se de pesquisa qualitativa
do tipo exploratória em suas articulações com a psicanálise, principalmente a Teoria dos Sonhos e os
textos sobre arte e psicanálise. A análise dos dados produzidos levará em consideração as aproximações
entre a linguagem do sonho e das artes, principalmente as artes visuais e a literatura. Essas narrativas e
suas associações estão registradas em vídeos gravados dos encontros pela plataforma do Google Meets,
e em relatórios produzidos pelos extensionistas. Além disso, foi realizado uma primeira entrevista
individual com cada um dos sonhantes, na qual será investigada a relação que o participante possui com
a arte e o que ele pensa sobre ela. Por �m o sonhante foi convidado, a fazer uma produção artística
dentre as múltiplas formas de arte visual e de estilos de escrita, tomando como inspiração a sua
narrativa onírica. Após a criação artística uma segunda entrevista semiestruturada foi realizada, visando
compreender o seu processo criativo. Resultados: Ao todo, a pesquisa está analisando seis narrativas
oníricas, das quais o mapeamento do contexto sociopolítico está concluído. Neste momento, o projeto
se encontra na fase de articulação entre sonho e arte. Conclusão: Os sonhos trazem um recorte do
pandemônio pandêmico vivenciado no Brasil, incitando, na conversa da roda, assuntos que se
relacionam com o descaso da gestão da pandemia por parte do governo federal e os afetos vivenciados
no dia a dia. Desse modo, tanto o sonho quanto a arte são espaços interpelantes, nos quais nos coloca
questões a respeito da cultura, da subjetividade e sobre nós.
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ARTICULA CURSINHOS

ELIANE DE SOUZA CRUZ - COLABORADOR(A)

ANDRESSA LUZ SAMPAIO - DISCENTE

RENATO GALVANI SARTO - DISCENTE

DEBORA RODRIGUES CORDEIRO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução O PROJETO ARTICULA CURSINHOS surge como UM dos 4 projetos/vertentes do Programa de
extensão Articul@ções - Pesquisa e Práticas na Educação Básica e Ensino Superior, a saber: (i) articula
cursinhos, (ii) articula eventos, (iii) articula formação e (iv) articula escolas. Possui natureza acadêmica
formativa e social revelando a indissociabilidade entre ensino, extensão, pesquisa e gestão. Constitui-se
um conjunto articulado de ações e cursos de extensão, de caráter multidisciplinar (cursinhos
preparatórios pré-vestibulares, cursinhos do SARESP, minicurso sobre lattes, inglês instrumental e
metodologia cientí�ca) e interdisciplinar (curso articula tecnologias), e integrado às atividades de
pesquisa (produção de conhecimento nos e sobre projetos de extensão) e de ensino (nas atividades
formativas: palestras, visitas a museus e cursos que são/foram devidamente certi�cadas ou
curricularizadas através de unidades curriculares. Desde 2017 o Projeto ARTICULA CURSINHOS tem
realizado cursinhos preparatórios para o ensino superior/ENEM (cursinho articula vestibular), ensino
técnico-pro�ssional, SARESP e para o mercado de trabalho de forma geral (articula tecnologias) assentes
nas parcerias com compartilhamento de saberes e recursos (humanos, �nanceiros e materiais
didáticos). Fundamentação Teórica A palavra inicial ARTICULA vem de Articulação e da linha de pesquisa
?articulação da pesquisa com as práticas?, que inclui necessariamente o impacto/in�uência mútuo, ou
seja, tanto a in�uência da Pesquisa/pesquisadores nas Práticas/práticos, como também das
Práticas/práticos na Pesquisa/pesquisadores. Cruz (2012) adaptou o modelo epistemológico de McIntyre
(2005) para uma perspectiva moderada de Articulação, ou seja, nem toda a pesquisa educacional precisa
necessariamente exercer impacto nas práticas e políticas (Costa, 2003), ou estar articulada com as
mesmas (Cruz, 2012). O desa�o dos cursinhos do articula cursinhos é romper com as relações
hierárquicas mesmo quando o cursinho é ?universitário?, ou seja, organizado pelos acadêmicos
(docentes e discentes). Objetivos Objetivo geral: gerir de forma colaborativa cursinhos para fortalecer as
parcerias da universidade com o poder público local, instituições públicas e privadas e entidades.
Objetivos especí�cos: ? desenvolver competências de gestão de projetos e cursos, ? fomentar o trabalho
colaborativo, ? mobilizar as competências socioemocionais em contexto formativo pro�ssional ? auxiliar
os alunos de baixa renda e/ou que não podem pagar cursinhos particulares. Metodologia Nós temos
cursos, cursinhos e minicursos. Todos os materiais �cam disponibilizados no google sala de aula e as
gravações vão para o canal do youtube https://www.youtube.com/c/RedeArticulações Todos foram
ministrados semestralmente (renovável) com uma parte assíncrona e outra síncrona. Agora com o
retorno presencial, todos serão híbridos com exceção do CURSO ARTICULA TECNOLOGIAS que seguirá
na modalidade MOOC/Massive Open On-line Course. Considerações �nais A inclusão social comprova-se
nos seguintes resultados dos cursinhos ao longo dos anos: - Valorização do fundamental papel dos
cursinhos populares na democratização do acesso e permanência nas universidades; - Entrada no
ensino superior de vários alunos provenientes do PIBIC- ensino médio (articula escolas) e do cursinho
articula vestibular (articula cursinhos); - Nossos bolsistas de extensão e dos cursinhos comunitários são
cotistas e PAPE (per�l mais suscetível à evasão), por vezes, precisam de mais dedicação que requer
maior tempo de estudo e o programa consegue lhes dar remuneração extra com �exibilidade de
horário; - Desenvolvimento de competências cientí�cas básicas (suprir lacunas dos nossos graduandos) e
atitudinais (motivação e pertencimento à UNIFESP pela participação em projetos) que tem contribuído
para a redução da evasão no curso de Ciências-Licenciatura com reduzido número de egressos. -
Participação efetiva dos articuladores/divulgadores/parceiros e suas instituições/entidades nos nossos
projetos inclusive na coordenação de projetos, orientação conjunta de alunos de iniciação cientí�ca,
lecionação nos cursos oferecidos nos projetos, participação de bancas de TCC/Mestrado e nas palestras
dos eventos, congressos e semanas cientí�cas. Dados de 2021 - pessoas atendidas em 2021 - 470 -
número de professores em 2021 - 170 - número de estudantes de escola privada - 18 - número de
estudantes em situação de vulnerabilidade - 110 - número de estudantes da UNIFESP - 165 FOTOS -
https://articulacoes.unifesp.br/
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ARTICULA ESCOLAS: A INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM
ORIENTAÇÃO CONJUNTA DE PESQUISADORES E PROFESSORES.

GIOVANO CANDIANI - COORDENADOR(A)

HELIO ELAEL BONINI VIANA - COORDENADOR(A)

CAROLINA VAUTIER TEIXEIRA GIONGO - COORDENADOR(A)

WAGNER SOUZA KELLER - COORDENADOR(A)

WILLIAN HERMOSO - COORDENADOR(A)

CLAUDIO SABURO SHIDA - COORDENADOR(A)

ANDERSON AUGUSTO FERREIRA - COORDENADOR(A)

JOAO MIGUEL DE BARROS ALEXANDRINO - COORDENADOR(A)

RENATO GALVANI SARTO - DISCENTE

CAMILA DESTRO COLAÇO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução O projeto de extensão Articula Escolas da Unifesp-Diadema inclui-se na Rede Articul@ções e
fundamenta-se nos seus princípios de interação entre (i) universidades, (ii) escolas (iii) sociedade e (iv)
Poderes Públicos. Inicialmente fez parte do programa Articul@ções e é desenvolvido no contexto do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí�ca Ensino Médio (PIBIC-EM) da Unifesp. O Articula
Escolas iniciou-se em 2016 com 2 projetos, um deles concretizado em escola básica e outro no Serviço
Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI). Trouxe a proposta de orientação conjunta entre professores
das escolas e professores da Unifesp, que representa uma inovação em relação aos primeiros
programas de Pré-Iniciação Cientí�ca (PIC) e mesmo ao próprio PIBIC-EM/UNIFESP, que até então
funcionava nos mesmos moldes dos PIC das demais Instituições de Ensino Superior. Inicialmente
envolvia 1 professor-pesquisador, 2 professores das escolas parceiras e 4 alunos-bolsistas do EM.
Objetivos O objetivo deste trabalho é descrever quantitativamente a evolução concreta do projeto
Articula Escolas assente na inovação das parcerias e na articulação da pesquisa com as práticas,
colocando em perspectiva os principais desa�os para o futuro do projeto. Metodologia O PIBIC-EM
institucionaliza os projetos através de uma bolsa de 100 reais mensais e de um crachá de acesso à
universidade para os alunos das escolas. O professor da escola passa a ser orientador do projeto de
iniciação cientí�ca conjuntamente com o professor-pesquisador da Unifesp e é devidamente certi�cado
ao �nal do projeto. Assim, foi possível computar de forma quantitativa e evolução do projeto desde
2016. Resultados Desde 2016, registou-se a participação de 15 escolas em 19 projetos desenvolvidos,
veri�cando-se um crescimento exponencial dos indicadores quantitativos do desempenho do projeto.
No ano de 2022, o projeto Articula Escolas encontra-se em sua 6º edição e envolve 4 escolas estaduais,
com 18 alunos e 6 professores participantes, uma escola pro�ssionalizante SENAI com 1 aluno e 1
professor participante. Pela primeira vez, 4 escolas particulares participam com 8 alunos e 5 professores.
Dos 27 alunos envolvidos, 17 foram contemplados com a bolsa de estudos. Docentes da UNIFESP (9) dos
Campi Diadema e São José dos Campus (SJC), orientam institucionalmente os projetos dos alunos.
Conclusão No que diz respeito à avaliação, ao �nal de cada ano, a coordenação do Articul@ções faz
balanços anuais dos projetos e envia os relatórios à UNIFESP juntamente com o relatório do bolsista de
extensão. Apesar do crescimento do projeto, uma análise geral das avaliações permite concluir que os
objetivos do projeto vêm sendo gradualmente atingidos: (i) aumento do interesse de alunos/professores
pela pesquisa cientí�ca em diferentes áreas; (ii) formação pré-cientí�ca dos alunos; (iii) desenvolvimento
pro�ssional dos orientadores; (iv) construção de conhecimento articulado da pesquisa com as práticas
(publicação/participação em congressos); (v) impacto social; (vi) obtenção de um modelo sólido e
sistematizado de articulação da pesquisa com as práticas para implementação de projetos de pré-
iniciação cientí�ca em outras localidades e contextos através das parcerias.
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ARTICULAÇÃO DA PESQUISA E PRÁTICA DA UNIFESP E ESCOLA BÁSICA - EVOLUÇÃO
E SOCIEDADE: DISCUTINDO A DISCRIMINAÇÃO RACIAL E DE GÊNERO COM JOVENS

DO ENSINO MÉDIO

JOAO MIGUEL DE BARROS ALEXANDRINO - ORIENTADOR(A)

NáRIMA CRISTINA IWAKI - ORIENTADOR(A)

ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS - DISCENTE

MARIA LUIZA BARROS SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

EVOLUÇÃO E SOCIEDADE (ARTICULA ESCOLAS): DISCUTINDO A DISCRIMINAÇÃO RACIAL E DE GÊNERO
COM JOVENS DO ENSINO MÉDIO ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS - ALUNA PESQUISADORA
Adrielly.fstos2017@gmail.com MARIA LUIZA BARROS SILVA - ALUNA PESQUISADORA
marialuizabarrossilva28@gmail.com NÁRIMA CRISTINA IWAKI - ORIENTADORA narima.iwaki@gmail.com
JOÃO MIGUEL BARROS ALEXANDRINO - ORIENTADOR j.alexandrino@unifesp.br Introdução: A nossa
questão é como fenômenos culturais que decorreram de processos de evolução humana, como
discriminação de gênero e de raça, são percebidos pela sociedade, especi�camente por jovens da nossa
comunidade escolar. A desigualdade de gênero diz respeito às mulheres e às injustiças cometidas com
elas, no trabalho, na política, nos espaços culturais, e mesmo dentro dos lares. O racismo é cometido em
todas as instâncias, seja sobre a forma de discriminação sócio-econômica, violência policial, ou racismo
estrutural. O que explicaria o fato de pessoas negras ainda estarem em um degrau abaixo da nossa
sociedade? Processos de evolução sócio-cultural poderiam ser usados para compreender o que
observamos na nossa sociedade em relação a esses temas? Objetivo: O objetivo principal da pesquisa foi
fomentar discussões sobre os temas da pesquisa, com enquetes, textos motivacionais, apresentações, e
rodas de conversa e, dessa forma, (i) compreender melhor o posicionamento da nossa comunidade
escolar sobre esses temas e (ii) buscar construir uma re�exão conjunta. Materiais e Método: Para
desenvolver o tema, estudamos textos com essa abordagem para embasar as nossas discussões.
Posteriormente, um conjunto de questões sobre os temas da discriminação racial e de gênero foram
colocadas (i) presencialmente na escola e (ii) em uma página do Instagram, buscando dessa forma
respostas que permitissem uma primeira abordagem aos temas. Com base na análise dos resultados
dessa pesquisa, está programada também uma atividade �nal na escola com o objetivo de fazer uma
re�exão sobre as nossas pesquisas junto à comunidade escolar. Resultados e conclusão: Serão
apresentados os primeiros resultados das nossas pesquisas, contribuindo para conhecer melhor como
um universo de jovens da escola olha para os fenômenos da discriminação racial e de gênero.
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ARTICULACAO DE PESQUISADORES DAS AREAS DAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS E
SAUDE NO CONTEXTO DO COVID-19

ANA ROJAS ACOSTA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

ARTICULAÇAO DE PESQUISADORES DAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E SAÚDE NO
CONTEXTO DO COVID-19 ANA ROJAS ACOSTA, docente do Programa de Pós-Graduação Ensino em
Ciências da Saúde - CEDESS, UNIFESP. E-mail: ana.rojas@unifesp.br ALICE DIANEZI GAMBARDELLA,
docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUCSP, pesquisador associado do
NEF/UNIFESP. E-mail: alicedigam@gmail.com Introdução: Trata-se de programa de extensão denominada
Universidade e Participação Social vinculada ao Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Famílias e
Políticas Públicas ? NEF/UNIFESP cujo fundamental interesse é de socializar experiencias de práticas
desenvolvidas em diferentes territórios junto a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Atualmente vem desenvolvendo pesquisa Interdisciplinar e Intercontinental em Políticas Públicas para
Famílias em situação de vulnerabilidade: Covid-19 com a participação de integrantes de cinco
universidades brasileiras (UNIFESP; UFPA; UFPB; UFPI e PUC/SP), além de integrantes de universidades
latino-americanas em Argentina, Chile, Colômbia e Peru, assim como da Inglaterra e Espanha, na Europa.
Objetivos: contribuir conceitual e metodologicamente com análise sobre avanços e projeções de políticas
sociais, ambientalmente responsáveis na gestão de intervenções voltadas às famílias em situação de
vulnerabilidades socioterroriais. Dentre os objetivos especí�cos estão intercambiar conhecimentos com
experientes pesquisadores brasileiros, latino-americanos e europeus assim como com usuários e
gestores de políticas públicas de proteção social e voltadas para famílias. Materiais e métodos: a partir
de encontros virtuais (com auxílio da ferramenta Google Meeting) promove-se encontros nacionais e
internacionais com grupo de pesquisadores das universidades dos países em menção buscando,
todavia, produzir insumos que venham a se constituir em fundamentos para elaboração de relatórios de
iniciação cienti�ca, mestrado, doutorado e de pós-doutorado, com a elaboração de dissertações, teses e
relatórios de pesquisa no tema em voga. Os encontros são realizados quinzenalmente, com presença
das universidades nacionais e internacionais anotadas e, os diálogos ocorrem nos idiomas de espanhol,
português e inglês. Resultados esperados e conclusões: Formação de estudantes com análises críticas e
projetos de intervenção social adequados e funcionais para aumento da resiliência da população mais
vulnerável nos países em foco; e, para a sociedade, sujeitos participativos nos seus territórios em prol de
políticas de proteção social ampliadas.
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ARTISTAS MULHERES NO MURALISMO MEXICANO (1933-1978)

MARIANA MARTINS VILLACA - ORIENTADOR(A)

LETICIA MARCOLINO PIRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Introdução: O presente projeto parte do objetivo de analisar a presença de artistas mulheres no
muralismo mexicano, visto que o movimento artístico foi fortemente marcado pela contribuição de
artistas homens, como, por exemplo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco, que
se consagraram na história da arte muralista. Selecionamos para nossa pesquisa as seguintes artistas
muralistas: Marion Greenwood (1909-1970), Aurora Reyes (1908-1985), María Izquierdo (1902-1955) e
Rina Lazo (1923-2019). Marion Greenwood é de origem estadunidense, iniciando sua carreira no cenário
cultural mexicano na década de 1930. Aurora Reyes é considerada a primeira mulher mexicana a entrar
para o movimento, sendo seu primeiro trabalho em 1936. Já María Izquierdo é uma pintora mexicana ?
vinculada, principalmente, ao surrealismo ? que iniciou a carreira na arte no �nal da década de 1920; seu
primeiro envolvimento com o muralismo foi em 1945. Por �m, a artista Rina Lazo é de origem
guatemalteca, chegou no México em 1946 para estudar pintura e, dessa forma, se tornou assistente de
Rivera. Objetivos: Pretendemos conhecer as trajetórias e analisar o lugar que estas artistas ocupam nas
narrativas históricas sobre o muralismo mexicano, tendo em vista certa invisibilidade das mesmas no
movimento artístico em questão. Abordamos, também, as possíveis di�culdades que enfrentaram
pro�ssionalmente, a relação que nutriam com outros artistas já consagrados no movimento, bem como
a participação estrangeira em um movimento conhecido por celebrar uma suposta mexicanidade.
Materiais e métodos: Para tal pesquisa, levantamos conteúdos digitais existentes na Internet (websites
de museus, enciclopédias digitais, verbetes biográ�cos, matérias em revistas e jornais eletrônicos, vídeos
no Youtube), que tratam do muralismo mexicano e das artistas que estudamos, para analisar dados de
suas trajetórias e veri�car como as mesmas são abordadas nesses meios, veri�cando se são
mencionadas suas contribuições na corrente artística, e, inclusive, se são consideradas como muralistas.
Para lidar com esse tipo de material, adotamos pressupostos metodológicos utilizados para embasar as
perguntas fundamentais necessárias à análise histórica da imprensa e materiais de grande circulação,
tais como: quem produziu o documento, para quem, em que formato, a que público alvo se destina, que
linguagem foi utilizada, em que meios circulou, quem patrocinou a divulgação, como se deu o acesso,
etc. O meio digital é objeto um tanto recente de investigação do historiador, mas seu uso e seu estudo já
�guram em publicações que são pertinentes para a realização dessa pesquisa. Soma-se, ainda, a
bibliogra�a especializada na Revolução Mexicana e nas vanguardas estéticas do país, no século XX. Por
�m, é necessário dar destaque às discussões historiográ�cas sobre gênero, que são parte fundamental
da nossa pesquisa. Resultados Parciais: Até o momento, analisamos 63 conteúdos digitais, datados entre
2012 a 2019. Tais materiais foram publicados, majoritariamente, em espanhol, mas há também nos
idiomas inglês e português. Na maior parte dos conteúdos, as artistas são nomeadas como muralistas.
Contudo, grande parte das publicações tem um caráter reivindicatório, isto é, denunciam a invisibilidade
das artistas na história do muralismo mexicano e demandam inserção e reconhecimento do trabalho
dessas mulheres.
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ARTIVISMO OU A POLITIZAÇÃO DA ARTE RECENTE NO BRASIL, A ARTE QUEER
COMO (R)EXISTÊNCIA

OSVALDO FONTES FILHO - ORIENTADOR(A)

WELLINGTON SOUZA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

ARTIVISMO OU A POLITIZAÇÃO DA ARTE RECENTE NO BRASIL, A ARTE QUEER COMO (R)EXISTÊNCIA.
WELLINGTON SOUZA SILVA (mestrando em História da Arte na Escola de Filoso�a, Letras e Ciências
Humanas - Unifesp) wesousil@gmail.com Introdução: A partir de 2013, assistiu-se no Brasil a um
incremento na produção artística com conteúdo deliberadamente político. Manifestações populares se
multiplicaram, com ressonâncias na obra de alguns artistas e em coletivos de criação. Performances e
instalações ganharam espaço dentro e fora das instituições como formas de atuação política, num
crescente processo de politização da arte e arti�cação da esfera pública. Fato é que um ativismo das
artes e pelas artes se intensi�cou nos últimos anos tanto na esfera pública quanto nos espaços
reservados à exposição das artes, movimentação que apenas se arrefeceu em 2020 com a crise da
pandemia. Tornou-se imperiosa, em dado momento, a in�uência na mídia e nas redes sociais de um tipo
de manifestação de cunho artístico junto às questões sociais, chegando mesmo a motivar modi�cações
nos rumos das instituições museais. Uma onda conservadora e reacionária, que se abateu no país com o
golpe do impeachment em 2016 e a eleição em 2018 de um governo reacionário e de extrema direita,
não fez senão intensi�car novas políticas expositivas e uma pauta de engajamentos políticos em muitos
artistas brasileiros. Objetivo: Este estudo, em vias de conclusão, focaliza, formas de pensar o
engajamento político da arte, mesmo a ideia de uma militância política na arte a partir de algumas
manifestações e produções artísticas recentes com o �to da reivindicação social e política. Serão
revisitados alguns debates em torno das relações entre a arte e seu público, do papel social e
educacional das instituições expográ�cas, assim como das políticas inclusivas ligadas às artes. Uma
conceituação recente tem proposto o neologismo artivismo para referenciar modos renovados da
relação entre arte e política, e para categorizar os destinos potenciais da arte enquanto ato de
resistência e transgressão. Assim, artivismo é aqui investigado junto a rupturas artísticas ?
nomeadamente, pela proposição de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de
participação e de criação artística. São analisados, notadamente, coletivos artivistas queer, com
trabalhos que representam a dissidência sexual como forma de resistência frente às exclusões sociais e
ideológicas da população LGBT. Materiais e Métodos: Esta pesquisa retoma as circunstâncias de exceção
de alguns acontecimentos políticos e artísticos, como o fechamento da exposição de 2017 Queermuseu,
bem como investiga a repercussão midiática de algumas polêmicas então geradas. Em seguida, é
investigado o estatuto político da arte sobretudo a partir das críticas feitas pelo �lósofo Jacques Rancière
à lógica que parece subjazer à produção dos trabalhos artísticos mais engajados, mas também aos
modos de subjetividade especí�cos que presidem a sua recepção pelo espectador. O que permite
focalizar, por �m, ações estético-políticas que promovem a formação das chamadas zonas autônomas
temporárias. O artivismo é, pois, entendido como motivador de dissidências e de insurgências, e noção
passível de os rumos de uma política da estética e de sua relação com uma estética da política. A
pesquisa encontra-se em seus momentos �nais, não tendo resultados ou conclusões fechadas, mas
advogando desde já a fertilidade crítica de se falar de certos modos artístico como de uma espécie de ?
guerrilha do sensível?, forma de resistência e coexistência das diversidades, de criação de tensões, de
renovação das narrativas e formas de (r)existência. Palavras-chave: arte política, artivismo, arte queer,
coletivos.
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AS AÇÕES DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO EM PROL DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

RUI MANOEL DE BASTOS VIEIRA - COLABORADOR(A)

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

A luta pelo direito à educação, hoje, passa não só pela garantia da permanência na escola, mas também
pelo direito a uma educação na perspectiva qualitativa, que contemple todas as dimensões da formação
humana. Assim, a educação deve ser parte fundante de um projeto político de sociedade que tem como
propósito a garantia do direito de todo cidadão a aprender e se desenvolver como um agente ativo na
sociedade. Dessa forma, a educação não pode estar apenas fechada nos muros da escola, sendo
necessária uma articulação com outros espaços de formação, tais como a família, a comunidade, as
organizações sociais e principalmente a universidade. Nesta direção o PEPLES ? Programa de Estudos e
Pesquisas da Libras e Educação de Surdos vem criando e promovendo espaços (Projetos) que articulem
os saberes desenvolvidos na academia com os saberes desenvolvidos nas escolas. Dentre estes projetos
podemos citar: ESC ? Encontro dos Surdos com as Ciências; Curso de Libras; Curso de Formação de
Professores para o Ensino de Leitura e Escrita para Surdos; Repositório de Sinais da Libras. Assim, o
Peples con�gura-se em um espaço de re�exão e intervenção voltado para as questões da educação de
surdos e suas línguas, trazendo a tona a necessidade do respeito aos direitos individuais e coletivos da
comunidade de surdos, garantia necessária para a construção de uma sociedade democrática e
inclusiva.
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AS CLÍNICAS SOCIAIS E PÚBLICAS DE PSICANÁLISE NO BRASIL

ANDRE MEDINA CARONE - COORDENADOR(A)

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - COORDENADOR(A)

CAIO FRANCISCO GARRIDO GRANELLO - DISCENTE

TALES AFONSO MUXFELDT AB SABER - COORDENADOR(A)

JOÃO VICTOR BERNARDO FERREIRA - DISCENTE

RICARDO ALMEIDA CAVALCANTE - COLABORADOR(A)

NATALIA APARECIDA NAZARIO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
SAÚDE MENTAL

A partir da formação de uma teoria e de um movimento de clínicas sociais de psicanálise no Brasil, que
ocorre ao menos desde o ano de 2016, o grupo de pesquisas envolvendo professores e alunos do curso
de Psicologia e do Departamento de Filoso�a da Unifesp realiza o levantamento e a avaliação crítica,
teórica e política, dos modos destas clínicas se constituírem e funcionarem. Apresentaremos os
resultados das apresentações feitas por vários coletivos e modos de clínicas sociais contemporâneas
feitas até o momento no espaço crítico do projeto de extensão da Unifesp.
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS FUTUROS EDUCADORES:
UM RELATO SOBRE AS VIVÊNCIAS NO PROJETO TEMÁTICO

EMERSON IZIDORO DOS SANTOS - DOCENTE

DAIANE SANTOS VIEIRA - MONITOR

RAFAEL DE ARRUDA BUENO JOSÉ MIGUEL - COORDENADOR(A)

FLAVIA PINHEIRO DOS SANTOS - MONITOR

MICHAELA DAINEZI ROMERA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E
LÍNGUAS

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) é uma iniciativa de incentivo à
elevação da qualidade durante o processo formativo dos cursos de licenciatura, tornando-se um
instrumento fundamental para o amadurecimento da prática docente através da ampliação da vivência
escolar. Três estudantes do curso de Pedagogia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
participaram do projeto temático ?Questionando a Natureza em Libras?, do Pibid, visando a associação
de conhecimentos aprendidos ao longo da formação na universidade e saberes pedagógicos
relacionados ao ensino de ciências para crianças surdas e de Libras como segunda língua (no caso dos
alunos do Pibid). O projeto, que iniciou-se no ano de 2020, foi organizado em dois blocos: teórico e
prático, com a �nalidade de discutir práticas docentes no ensino remoto durante a pandemia da Covid-
19. Em 2022, as graduandas se organizaram para tratar de assuntos especí�cos e produzir materiais
para o retorno ao presencial. O projeto tem a �nalidade de discutir a educação bilingue de alunos surdos
e a preservação de seus direitos como crianças, ao mesmo tempo em que tratamos a ludicidade e a
construção de materiais relacionados a temas que abordam e respeitam o cotidiano dos alunos,
estimulando-os em seu processo de aprendizagem.Este relato abordará as vivências adquiridas na
formação prática, assim proporcionando uma base para a construção de atividades pedagógicas
adaptadas ao retorno à sala de aula. Durante os encontros online, as graduandas utilizaram o livro ?
Medonho?, escrito por Rosana Rios e ilustrado por Juan Chavetta, proposto pela prefeitura de Guarulhos
aos professores, re�etindo sobre os hábitos de higiene e alimentação saudável a partir dos diálogos do
livro. Para esse processo, a formação baseou-se em leituras compartilhadas, encontros com falas
expositivas e dialogadas, pesquisas e criação de materiais multimodais e atividades de aperfeiçoamento,
envolvendo a educação de surdos e o aprendizado da Libras. Estas atividades possibilitaram a ampliação
do repertório didático e de saberes sobre a prática docente na educação bilíngue, assim permitindo uma
aproximação real ao cotidiano da sala de aula. Além disso, essas experiências constituem-se como parte
marcante na trajetória formativa dos futuros professores, proporcionando a re�exão dos fundamentos
teórico-práticos sobre como a formação cidadã está indissociada da prática docente na perspectiva
inclusiva, de forma que tais experiências possibilitaram a percepção do papel do professor como uma
ponte entre a comunidade surda e a sociedade. Ao longo do desenvolvimento do plano pedagógico,
foram difundidos aprendizados através da troca de saberes na interação com os alunos surdos da EPG
Crispiniano Soares durante os encontros presenciais, como os passeios ao CEU Continental em
Guarulhos, circo, museu e intervenções na sala de aula. Esses momentos proporcionaram a visibilidade
do empenho dos professores frente aos desa�os da carreira docente. A teoria que nos levou à prática só
comprovou a importância de uma formação continuada e de qualidade na educação de crianças surdas;
pois, sem repertório, não poderíamos elaborar nem ministrar as aulas, demonstrando o quanto ainda
precisamos avançar quando falamos sobre educação inclusiva e, majoritariamente, para surdos no
Brasil.
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AS DIMENSÃO DO PASSADO E O OFÍCIO DO HISTORIADOR - NACIONALISMO E
REVOLUÇÃO NA REALIDADE HABANERA (1934-1964)

FERNANDO ATIQUE - ORIENTADOR(A)

GABRIEL DIAS DE MENEZES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Analisar e melhor compreender a produção bibliográ�ca acerca de La O�cina del Historiador de la
Ciudad de Habana, entre 1934 e 1964, é o principal norteador desta pesquisa. Intentou-se melhor
compreender o papel desta entidade nos debates acerca da preservação do patrimônio cultural em
Havana, investigando o protagonismo do historiador nesse processo, bem como os principais debates
sobre a formulação das políticas de preservação na capital. Os conceitos de nacionalismo e revolução,
bem como, a gênese do nacionalismo revolucionário na realidade cubana possuem contornos
especí�cos muito importantes para o estudo e a compreensão da relação entre o povo cubano e seu
passado. Desta forma, entender a realidade cubana entre as décadas de 1930 e 1960 é entender que
essa ebulição política é parte de um longo movimento e desenvolvimento que eclodiu dos campos de
batalha ainda no longo século XIX, quando Antônio Maceo marchava contra o domínio Espanhol. Assim,
busca-se, a partir da experiência Havaneira pré e pós-revolução de 1959, tentar entender,
preliminarmente, os debates acerca da relação entre nacionalismo, revolução e patrimônio no ambiente
havaneiro.
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AS ETAPAS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA SOBRE A AYAHUASCA E SEUS ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS

DANIEL LONSKIS PACHECO - PETIANO

KAYO ALEXANDRE SOUZA DA CRUZ - PETIANO

THAINÁ RIBEIRO FAUSTINO DA ROSA - PETIANO

JOÃO ROBERTO FENTANES MACHADO - PETIANO

VITORIA RIBEIRO ARAÚJO FACCHINI - PETIANO

LARISSA ALVES LEITE - PETIANO

LAYZA HAYNE DOS SANTOS - PETIANO

BEATRIZ CLINI DE SOUZA - PETIANO

GIOVANA CIRÍACO RAMOS - PETIANO

ADRIANA BATISTA DE ALMEIDA - PETIANO

ELIANA RODRIGUES - TUTOR

JUSSARA SUZANO BENTO - PETIANO

GUILHERME OLIVEIRA DE SOUSA - PETIANO

NICHOLAS DOUGAL VICENTE HUNDLEBY - PETIANO

VICTORIA SIMOES DELLA CASA - PETIANO

ITALO ALVARENGA GONCALVES - PETIANO

AMANDA SAYURI TOMA OLIVEIRA - PETIANO

JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS - PETIANO

LUIZA COQUEIRO - PETIANO

ANA BEATRIZ CANDIDO LEITE DA SILVA - PETIANO

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PET Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução O diálogo da divulgação cientí�ca vem sendo explorado por pesquisadores com a �nalidade
de questionar os problemas comunicativos que geram um abismo entre a comunidade cientí�ca e a
sociedade. Uma forma de tentar tornar o conhecimento cientí�co acessível é através da produção de
conteúdos de fácil entendimento, como é o caso de produções audiovisuais. Os episódios produzidos
são direcionados ao público jovem e adulto que se interessa por uma perspectiva cientí�ca do contexto
ritual do uso de plantas em religiões brasileiras Objetivo O presente trabalho tem como objetivo
produzir dois episódios de documentário sobre a bebida Ayahuasca ? com o intuito de divulgar o
conhecimento cientí�co de plantas utilizadas em religiões ayahuasqueiras brasileiras, que utilizam a
bebida mencionada, composta por duas plantas nativas do Brasil (P. viridis e B. caapi), e seus aspectos
etnobotânicos ?, além de descrever as etapas de produção desses episódios. Materiais e métodos A
produção audiovisual é dividida em três etapas, sendo elas, a pré-produção, a produção e a pós-
produção. A pré-produção consiste na etapa de planejamento teórico e técnico, que precede colocar as
�lmagens em prática. Nela é criada a narrativa do documentário, ou seja, a elaboração dos roteiros e
dos elementos de cena. Também nessa etapa são de�nidos os locais onde ocorrerão as gravações, os
materiais e os elementos técnicos que serão necessários para a produção do audiovisual. A produção é a
fase em que ocorrem as atividades diretamente relacionadas a captação de imagens e de áudio, como a
organização do local de gravação, o transporte da equipe e dos equipamentos, as entrevistas e as
gravações. Na pós-produção concentram-se as atividades relacionadas a edição e montagem do material
coletado, sincronização de vídeo e áudio, os cortes e a inclusão de legendas para uma divulgação, bem
como a preparação para a divulgação adequada. Resultados e conclusão Foram produzidos dois
episódios de documentários sobre a Ayahuasca, com duração aproximada de 10 minutos cada,
apresentando elementos da religiosidade e do desenvolvimento cientí�co relacionado à bebida, tendo
como base a entrevista com especialista da área e dados levantados em bases cientí�cas etnobotânicas.
Os dois episódios foram transmitidos no Canal do YouTube do PET Ciências Biológicas da UNIFESP a
partir do dia 7 de janeiro de 2021.
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AS EXPERIÊNCIAS PESSOAS DE GERTRUDE BELL ATÉ SUA ASCENSÃO COMO AGENTE
DO GOVERNO BRITÂNICO

SAMIRA ADEL OSMAN - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA GABRIELA SILVERIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

O presente trabalho busca analisar as narrativas das cartas compostas pela viajante inglesa, Gertrude
Bell, durante os anos de 1874 a 1913, período anterior a sua entrada como funcionária do Império
Britânico (1915). O intuito é delinear o percurso que a levou ao protagonismo no estabelecimento das
fronteiras modernas do atual Iraque, pertencente ao Império Turco Otomano até sua decadência, e,
consequentemente, nas relações estabelecidas, a partir de então, entre este e o Império Britânico. Para
isso, se buscará entender o papel das mulheres na sociedade britânica e as transformações que se
estabelecem em outra localidade, na qual sua nacionalidade lhe garante privilégios. O projeto visa
entender não apenas a importância dessa personagem para a expansão imperial britânica, mas,
principalmente, o por que e como ela chegou nessa posição.
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AS FERRAMENTAS DE RASTREABILIDADE E A GESTÃO HOSPITALAR: A PERCEPÇÃO
DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA EM HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EMERSON PESSOA VIDAL - DISCENTE CO-AUTOR

PAOLA ZUCCHI - ORIENTADOR(A)

MARCIA MELLO COSTA DE LIBERAL - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: TECNOLOGIA EM SAÚDE

Introdução: Nossa sociedade tem avançado em termos de tecnologia e na saúde não podia ser diferente.
A despeito dos benefícios e vantagens que tais melhorias acarretam, ainda não se sabe quais
contribuições vem se adicionando ao meio hospitalar, e se tais engenharias tecnológicas têm conseguido
gerar valor e se adaptado a fatores diversos dentro da cultura pro�ssional de tais instituições, de modo a
estabelecer relevância. Ainda, o uso de ferramentas pode estar condicionado à visão que os setores
gerenciais têm de tais instrumentais e seu uso disseminado pode estar intrinsicamente relacionado à
base de natureza utilitarista. Objetivos: O trabalho visa identi�car e compreender a percepção que
gestores da saúde têm das ferramentas de rastreabilidade como código de barras, tecnologia de
identi�cação por radiofrequência, tecnologia de cartões entre outras, e a visão que têm sobre a
e�ciência, e�cácia e efetividade das mesmas sobre o ambiente hospitalar. Assim preconiza-se investigar
a relação que os gestores hospitalares mantêm com as ferramentas e com seu uso cotidiano e rotineiro
(quando for o caso). Método: Por meio de questionários Likert, o trabalho busca analisar a percepção
dos gestores de hospitais de grande porte e porte especial, e por meio de tratamento descritivo e
estatístico procura-se distinguir os fatores que contribuem para a e�ciência, e�cácia e efetividade se e
quando há dentro do contexto hospitalar. Resultados: Os resultados nos direcionam para o fato de que
as ferramentas de rastreabilidade têm uma expressão signi�cativa no contexto hospitalar, colaborando
para a e�ciência, e�cácia e efetividade. Os dados também revelam que quanto maior o tempo de
utilização da ferramenta maiores serão os resultados, e que a não adoção por grande parte dos
hospitais se deve ao fato de políticas pouco usuais e que são escassamente aplicadas. O per�l revela que
dos hospitais participantes da pesquisa, signi�cativa porcentagem faz uso das ferramentas de
rastreabilidade de maneira contínua. Conclusões: O aprimoramento da e�ciência, da e�cácia e da
efetividade de uma instituição hospitalar depende entre outras coisas de tecnologias como as
ferramentas de rastreabilidade que denotam serem signi�cativamente expressivas quando se trata de
elevação da qualidade do quadro institucional. Assim, por mais que se atue dentro de um rigor
metodológico o ser humano ainda é falho e, por isso mesmo, necessita de condições contextuais que
elevem a qualidade e a coordenação das tarefas.
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AS FESTAS DE ENCERAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
SANTO ANDRÉ: UM EVENTO GRANDIOSO (1979 ? 1982)

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

LUCIANE GALVÃO CANDIDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

O presente trabalho é parte integrante da pesquisa que busca investigar a história das escolas
destinadas ao acolhimento das crianças pequenas, no âmbito municipal, na cidade de Santo André. O
Cento Educacional Assistencial e Recreativo, denominado CEAR foi a primeira instituição organizada pela
prefeitura andreense para atendimento da infância, e que durante as décadas de 1970 e 1980, ampliou
em dezenas o número de centros. Dentre as diversas atividades desenvolvidas nos CEAR, a festa de
encerramento do ano letivo tornou-se um grande evento, que mobilizava todas as unidades de ensino
municipal da cidade, as famílias e a comunidade escolar. O objetivo deste texto é analisar as festas de
encerramento do ano letivo e o sentido pedagógico atribuído na realização de tais eventos, quando
todas as unidades do CEAR se reuniam numa única apresentação no ginásio de esportes da cidade.
Toma-se como fontes documentais os registros no Livro Ata de reuniões da Associação Comunitária,
Educacional, Assistencial e Recreativa, do CEAR Homero Thon, elaborados entre 1979 e 1982; e os
registros fotográ�cos dos eventos arquivados nos acervos pessoais de ex-professoras e ex-alunos das
escolas. As atas de reuniões possibilitam identi�car os assuntos pautados nas reuniões, as discussões
estabelecidas, quem conduzia as reuniões e as deliberações aprovadas, permitindo identi�car como as
festas eram concebidas e organizadas. Os registros fotográ�cos dos eventos, ao longo de diferentes
anos demonstram a dinâmica e a organização da festa de enceramento do ano letivo, bem como a
representação do evento para as famílias e comunidade escolar. Para referenciar esta pesquisa e auxiliar
na análise das fontes, o aporte teórico de Candido (2012), guiará a re�exão em busca da compreensão
das lógicas que movem o fenômeno das festas no contexto escolar; bem como as contribuições de Lima
(2021) sobre a pratica ritualizada das instituições. Analisar as fontes, depois de reunir, separar e
catalogar, permitiu alcançar algumas conclusões preliminares. Os registros nas atas de reunião apontam
para discussões entre os participantes _ pais e professores _ no que se refere ao tema escolhido para a
festa, o tipo de vestimenta usada pelas crianças, e a confecção dos adereços utilizados pelos alunos,
sendo que na maior parte dos documentos analisados, as ideias e sugestões partiam da dirigente-
presidente da Associação Comunitária do CEAR. Nas reuniões também eram delegadas as funções e
tarefas para cada membro da instituição, no que se refere ao preparo da festa e atuação no dia do
evento. As fotogra�as, sobretudo, demonstram a intenção de registrar a grandiosidade da festa que
mobilizava professores, crianças, famílias, e comunidade escolar, ao evidenciar o tamanho do lugar onde
aconteciam as apresentações.
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AS FOTOGRAFIAS DE LOLA ÁLVAREZ BRAVO: REPRESENTAÇÕES DA MULHER E DO
MÉXICO PÓS-REVOLUCIONÁRIO (1930-1950)

MARIANA MARTINS VILLACA - ORIENTADOR(A)

MARIANA SILVA SILVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Introdução Esta pesquisa analisa os sentidos da representação da mulher mexicana nas fotogra�as e
fotomontagens de Lola Álvarez Bravo presentes no acervo do Center for Creative Photography. Sua
produção é analisada historicamente, tendo em vista os debates que ocorriam no meio cultural como as
questões relacionadas à mestiçagem e ao indigenismo, contidas em políticas públicas, em discursos
sobre a identidade nacional e em imaginários do México entre os anos 1930 e 1950. Objetivo O objetivo
desta pesquisa é essencialmente analisar os sentidos das representações da mulher mexicana e do
México pós-revolucionário, ?moderno?, na obra de Lola Álvarez Bravo , tendo em vista a
interseccionalidade da análise e os debates que ocorriam no meio cultural como as questões identitárias
relacionadas à mestiçagem e ao indigenismo, envolvendo a construção da ideia de nação, e a
modernização do país. Materiais e Método A instituição norte-americana intitulada Center for Creative
Photography, localizado no Arizona (EUA), contém o maior acervo a respeito da artista. Parte do acervo -
200 fotogra�as e fotomontagens - encontra-se digitalizada e disponível no website do Center. Destas
obras, foram selecionadas 31 fotogra�as e 2 fotomontagens. Buscou-se selecionar a maior amplitude
possível de fotogra�as que retratam mulheres de diferentes etnias e regiões do México assim como
papéis pessoais da artista que demonstram seu engajamento político e suas redes de sociabilidade.
Segundo Carlos Alberto Barbosa (BARBOSA, 2009), é preciso uma metodologia especí�ca para a
utilização destas fontes e a compreensão do uso da cultura visual, valorizando a investigação da
produção social da imagem e não somente de sua análise estética. Isto é, pesquisar suas qualidades
materiais, sua circulação e suas apropriações em uma determinada sociedade, utilizando uma
perspectiva da História que ?trabalha com uma dimensão visual da sociedade? (BARBOSA, 2009, p. 75).
Desta forma, é imprescindível um olhar global para analisar a representação da mulher mexicana
através das obras de Lola Álvarez Bravo, ressaltando que ?não são os documentos nossos objetos de
pesquisa, mas a sociedade através de problemas históricos resolvidos por intermédio de fontes visuais?
(BARBOSA, 2009, p.85). Resultados parciais e Conclusões Ao realizar a listagem e análise das fotogra�as
encontramos no total das 33 fontes a seguinte divisão: 21 retratando indígenas ou mestiças, destas 11
caracterizados pelo uso de elementos tradicionais como vestimentas típicas; 9 fotogra�as de mulheres
brancas e 3 de mulheres negras. Destaca-se que as mulheres brancas e negras foram fotografadas
posando para câmera em critério de retrato pessoal, já as mestiças fazem parte de grupo de fotogra�as
do cotidiano e de crítica social em relação à pobreza. Conclui-se parcialmente uma diferença de forma
de retratar as mulheres quanto a sua etnia destacando a relevância de fazer uma análise fundamenta
indissociavelmente no debate sobre a interseccionalidade, a representação, e a ideia de modernidade da
crescente cultura visual dos anos 1920.
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AS FRAGILIDADES DE UM FAZER JORNALÍSTICO MARCADO POR VIOLÊNCIAS: UM
ESTUDO SOBRE A SAÚDE MENTAL DE JORNALISTAS

LAURA CAMARA LIMA - ORIENTADOR(A)

BRUNA DA SILVA BARBOSA - DISCENTE

RAFAELLA CARNEVALLI CUNHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

AS FRAGILIDADES DE UM FAZER JORNALÍSTICO MARCADO POR VIOLÊNCIAS: UM ESTUDO SOBRE A
SAÚDE MENTAL DE JORNALISTAS Discente: BRUNA DA SILVA BARBOSA - silva.barbosa@unifesp.br
Discente: RAFAELLA CARNEVALLI CUNHA - carnevalli.cunha@unifesp.br Orientação: Profa. Dra. LAURA
CAMARA LIMA - lima.laura@unifesp.br RESUMO Introdução: Em decorrência das polarizações políticas-
ideológicas radicais e do colapso sanitário da Covid-19 houve um agravamento dos ataques à liberdade
de imprensa no Brasil, com uma onda crescente de violências e estratégias de descredibilização,
praticadas pelo próprio governo, atingindo com isso um recorde histórico em relação aos outros anos
registrados pelo relatório da Federação Nacional dos Jornalistas. Segundo o Relatório da Federação
Nacional de Jornalistas (2020/2021), pela primeira vez em 2020, foi registrado o número recorde de
violência contra jornalistas, com um aumento de 105,77% em relação ao ano de 2019, sendo 40,89% do
total deferidas diretamente pelo presidente da república. Com a permanência do cenário político em
2021, houve uma manutenção da violência por dois anos sucessivos. Objetivo: A pesquisa se propõe a
investigar os impactos das novas formas de organização de trabalho durante a pandemia e das
violências na saúde mental e na subjetividade dos jornalistas. Materiais e métodos: O estudo tem caráter
exploratório-transversal e qualitativo-compreensivo, seguindo como base teórica a psicodinâmica do
trabalho. Ao longo do seu desenvolvimento foram realizadas entrevistas com jornalistas que sofreram
violências, com vista a compreender os sentidos do trabalho, o sofrimento e a vivência dos jornalistas
em relação ao trabalho e às agressões sofridas no exercício do mesmo. Resultados e Conclusão: Foi
constatado que as violências sofridas pelos jornalistas trouxeram alguns desa�os sociais, como perda de
emprego, de privacidade e de estabilidade, falta de segurança e de reconhecimento, além de diversos
efeitos psicológicos e �siológicos negativos à saúde do trabalhador.
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AS GENTES E AS ÁGUAS: A OCUPAÇÃO HUMANA E A HIDROGRAFIA DO PLANALTO
PAULISTA NO PERÍODO COLONIAL - ETAPA I: SÉCULOS XVI-XVII.

JOSE CARLOS VILARDAGA - TUTOR

BEATRIZ BERTOLLI PAULINI - PETIANO

DANIEL GIMENE LIOSSI DE SOUSA - PETIANO

BEATRIZ ANSELMO DE OLIVEIRA - PETIANO

DOUGLAS GOMES ZAMBÃO - PETIANO

GIOVANA GUEDES ALMEIDA - PETIANO

LUYZA ROBERTA CARVALHO CID - PETIANO

GUILHERME DE OLIVEIRA FIORUCCI - PETIANO

GIOVANNA LIRA DOS SANTOS - PETIANO

LUANA AYUMI SILAZAKI - PETIANO

SABRINA SAYURI YASUDA - PETIANO

EMILIA CHAGAS DE ALMEIDA - PETIANO

ALINE XAVIER TEIXEIRA - PETIANO

GUSTAVO ADAMO MARQUES DE PIETRO - PETIANO

GIOVANNA SILVA - PETIANO

RAPHAELA ESCUER BERALDO - PETIANO

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PET Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-

Área: SÃO PAULO

AS GENTES E AS ÁGUAS: A OCUPAÇÃO HUMANA E A HIDROGRAFIA DO PLANALTO PAULISTA NO
PERÍODO COLONIAL - ETAPA I: SÉCULOS XVI-XVII. Introdução: Dentre as pesquisas que o PET
História/Unifesp busca elaborar no ano de 2022, está o projeto da importância dos rios e cursos d´água
na ocupação colonial do irrigado planalto de São Paulo, ou de Piratininga, entre os séculos XVI e XVII. O
respectivo projeto se insere em um recorte colonial que nos permite compreender a geogra�a de São
Paulo - bem como de outras regiões para além do contexto da metrópole paulista, como o caminho de
Mogi à Santana de Parnaíba, passando por Itaquaquecetuba, Guarulhos, dentre outras - não como um
simples cenário para as interações humanas, mas sim como um espaço no qual os rios e cursos d´água
são agentes fomentadores da ocupação e permanência da presença humana em meio à diversidade
natural e especi�cidades ambientais da região. Objetivo: Desse modo, o objetivo desta pesquisa está
posto na compreensão da importância dos rios da região em suas diversas dimensões, como: na
estabilização da presença humana, que foi se assentando e expandindo ao longo dos rios em forma de
aldeamentos, fazendas, vilas e moinhos; no transporte e circulação de pessoas, objetos e práticas em
canoas de tecnologia indígena; ou na facilitação de conexões entre assentamentos e pelos chamados
sertões. A pesquisa também objetiva, através da pesquisa histórica, chamar a atenção para a
importância dos rios na formação da sociedade paulista e alertar para atual estado de degradação
ambiental destes mesmos rios, mobilizando futuras ações educativas e de divulgação. Materiais e
Métodos: O projeto parte de uma ampla pesquisa documental, não se limitando a apenas um tipo fonte,
mas sim abarcando diversos materiais, entre eles: inventários e testamentos; cartas; crônicas; datas de
chão; atas de Câmara e relatos de viajantes e cronistas. Através desses materiais, será possível
identi�car e sistematizar as referências sobre a importância dos rios e cursos d´água na ocupação
colonial da região mencionada. Assim, a metodologia adotada para a realização do projeto, consiste em
analisar diversos documentos sob uma perspectiva histórica, para se chegar até o resultado esperado.
Resultados e Conclusão: Portanto, embora a pesquisa seja recém-iniciada, entende-se que a partir dela
será possível organizar e produzir uma pesquisa histórica que visa contribuir para o conhecimento
acerca de São Paulo e das regiões mencionadas, sobretudo no que diz respeito à importância dos rios
em seu contexto colonial, e na maneira como as populações foram se organizando a partir desses rios.
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AS GRANDES QUESTÕES INTERNACIONAIS

CRISTINA SOREANU PECEQUILO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O objetivo deste projeto é discutir as grandes internacionais relevantes do sistema internacional
anualmente, visando a compreensão de temas conjunturais e estruturais. Com isso, é possível o
acompanhamento das principais agendas globais que afetam o Brasil e incentivar o debate democrático
e empoderamento sobre os temas.
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AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA

LEONARDO ANDRÉ TESTONI - ORIENTADOR(A)

ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: As Histórias em Quadrinhos (HQ) exprimem, entre outros gêneros literários, um recurso
com alta capacidade comunicativa. Dado esse potencial, o respectivo estudo visa salientar o uso das
Histórias em Quadrinhos como um recurso didático a �m de auxiliar no Ensino da Matemática.
Objetivos: Dessa forma, o objetivo principal deste projeto é entender como os quadrinhos podem ser
utilizados para explicar conceitos matemáticos a �m de contribuir para uma aprendizagem signi�cativa
por parte discente, promovendo melhoria no Ensino da Matemática. Consoante a isso, tem-se como
�nalidade central o desenvolvimento de uma História em Quadrinhos e uma sequência didática.
Materiais e Métodos: Para isso, a pesquisa, do tipo qualitativa, exploratória e estudo de caso, contará,
inicialmente, com um levantamento bibliográ�co e, em seguida, relatará o desenvolvimento de uma
História em Quadrinhos envolvendo um conceito matemático em seu enredo. Posteriormente, incluirá a
elaboração de uma sequência didática utilizando os respectivos quadrinhos, visando a aplicação em uma
turma dos anos �nais do Ensino Fundamental. Referente à aplicação, as mesmas serão gravadas para
possíveis análises futuras, além disso, outra estratégia adotada será entrevistar os alunos. Sendo que,
destaca-se que tanto as gravações quanto as entrevistas estarão alinhadas com os preceitos éticos de
pesquisa vigentes na legislação atual. Resultados: Espera-se entender como as HQ podem ser utilizadas
na tentativa de diminuir a defasagem no Ensino da Matemática e, também, mapear a opinião dos alunos
sobre o uso desse recurso didático durante as aulas. Conclusão: Por �m, destaca-se que a pesquisa em
questão encontra-se em andamento. Sendo assim, almeja-se agregar para com a categorização dos
quadrinhos, visando seu uso no processo de ensino-aprendizagem e, também, que os discentes
alcancem uma aprendizagem mais signi�cativa através do uso dos quadrinhos.
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AS IMAGENS EM SEMINÁRIO DOS RATOS DE LYGIA FAGUNDES TELLES: UMA
ANÁLISE SEMIÓTICA

IARA ROSA FARIAS - ORIENTADOR(A)

SABRINA LINS OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Lygia Fagundes Telles é conhecida como a grande dama da literatura brasileira, apresentando-se,
portanto, como uma escritora de grande prestígio. Sua recente morte evidencia, ainda mais, a relevância
dessa pesquisa que teve como intuito mostrar a maestria literária dessa grande autora. A escolha de
Seminário dos Ratos, justi�ca-se porque ao trabalharmos com um texto literário, nos colocamos diante
de um discurso �gurativo, isto é as palavras constituem imagens do mundo, instaurando tempo, espaço,
objetos e valores no conto. Além disso, o fato de Lygia Fagundes Telles tem como característica uma
escrita ambivalente o que tornou o conto escolhido um ótimo objeto de análise. A presente pesquisa
propôs analisar Seminário dos Ratos a partir das concepções de Semiótica Francesa, sobretudo o que diz
respeito à �guratividade. Para atingir esse objetivo, procurou-se analisar a caracterização das
personagens Secretário do Bem-estar Público e Privado e dos Ratos, que por meio dos adjetivos, bem
como das escolhas lexicais empregadas colocam em voga um discurso, no qual a �guratividade é
realçada. Como fundamentação teórica utilizamos Algirdas Julien Greimas (2008 e 2014), Antonio
Candido (2002) e Denis Bertrand (2003) Por �m, observou-se, então, que a construção dos atores da
narrativa tem a intenção de criar, por meio de escolhas lexicais, uma noção dupla e paradoxal de sujeito.
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AS INFLUÊNCIAS ATUANTES NA APLICAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO PARA SURDOS

LUCIANE DE FATIMA BERTINI - COORDENADOR(A)

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

KAIO FELIX DE MACEDO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

INTRODUÇÃO: Este trabalho se propõe a discutir algumas in�uências que atuaram na aplicação de um
projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o qual foi desenvolvido no
contexto de retorno das aulas presenciais na escola contemplada pelo programa. Convém destacar que
tal escola possui como especi�cidade, em sua cultura, a educação de surdos. OBJETIVOS: No que se
refere ao projeto, teve-se como objetivo a produção original de um jogo que utilizasse abordagem lúdica,
com ênfase na gami�cação no ensino de ciências, a �m de obter como produto um material de baixo
custo, bem como a promoção da problematização em discussões pertinentes às usinas
elétricas.MATERIAIS E MÉTODOS: O jogo possui como principal característica a maximização de questões,
uma vez que para jogar se faz necessário utilizar simultaneamente o raciocínio lógico e o proporcional.
RESULTADOS: Dentre os principais desa�os superados no projeto, é possível apontar a necessidade de
aprender a ensinar em uma língua que não é a materna do bolsista, a LIBRAS, além da consideração a
ser dada para o contextos individuais dos estudantes. Há de se ponderar, ainda, que as vivências
propostas pelo planejamento não foram contempladas pela realidade, posto que algumas variáveis e
interferências externas agiram na aplicação do projeto. Após muitos questionamentos levantados sobre
a prática docente, tal como o contraste gerado entre o que foi planejado e o que foi realizado, é possível
indicar preliminarmente, segundo relatos dos agentes escolares, que a abordagem lúdica presente no
projeto expõe benefícios para a aprendizagem, proporcionando experiências escolares positivas que
viabilizam a construção coletiva do conhecimento em meio ao desenvolvimento pessoal.
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AS INSTRUÇÕES PARA AS TAREFAS ORAIS EM INGLÊS NO CADERNO DO ALUNO DE
PRIMEIRO ANO DO NOVO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO

ORLANDO VIAN JUNIOR - ORIENTADOR(A)

DENISE ALMEIDA DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

O ensino da produção oral é foco de constante debate e de pesquisas no ensino público. Partindo desse
cenário, este estudo utiliza como corpus as instruções das tarefas orais em inglês, do Caderno do Aluno
da primeira série do Novo Ensino Médio, da coleção Currículo em Ação, com o objetivo de caracterizar as
escolhas relacionadas à execução das tarefas orais. Observando os pressupostos da Linguística
Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; FUZER; CABRAL, 2014; EGGINS,
2004), buscamos estabelecer uma relação entre os conceitos de Registro, focando no contexto de
situação e analisando as escolhas léxico-gramaticais que a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo
(SEE-SP) realiza, para o componente curricular Língua Estrangeira Moderna Inglês, na proposição das
tarefas orais das situações de aprendizagem. Os resultados condensam a visão de como o material
didático constrói a interação com os pro�ssionais da rede e com os estudantes, apropriando-se de
diversos recursos da linguagem, relacionados às variáveis de Registro (Campo, Relações e Modo).
Quanto aos aspectos editoriais, ressalta-se a escolha feita para a edição do Caderno, em formato
monolíngue em inglês, combinando elementos visuais e textuais para o alinhamento temático das
tarefas às competências e habilidades em Língua Inglesa, estabelecidas nos documentos o�ciais do
Currículo Paulista, implementado em 2021. Em um exame inicial, veri�camos o uso de diversos recursos
comunicativos para cumprir as funções primárias de fala (oferta, comando, declaração e pergunta),
instanciados na troca de informações, possibilitando a apreensão de modelos comunicativos de aceite,
recusa, apoio, confronto, con�rmação, refutação, resposta e evasão, entre outros. Tais escolhas estão
léxico-gramaticalmente marcadas e evidenciadas pelo uso dos verbos, pronomes, linguagem informal,
cognatos, colocações e léxico comum ao universo adolescente, que é o público dominante no Novo
Ensino Médio. Além dos aspectos linguísticos, esta pesquisa se propõe a examinar, pelo viés da
Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), os aspectos da organização e interação
multimodal dos elementos visuais, que contextualizam as tarefas, com a proposta das situações de
aprendizagem do corpus, partindo da inter-relação entre o tema, as instruções e as habilidades a serem
desenvolvidas e da identidade de tais elementos visuais com a coleção Currículo em Ação. Palavras-
chave: Ensino de produção oral; Caderno do Aluno; Currículo Paulista; Gramática sistêmico-funcional;
metafunção interpessoal. Referências EGGINS, S. An introduction to systemic functional linguistics, 2nd
Edition, Bodmin, Cornwall, UK: MPG Books Ltd, 2004. FUZER, C.; CABRAL, S. R. S. Introdução à gramática
sistêmico-funcional em língua portuguesa. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2014. HALLIDAY, M. A. K.
An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold, 1994. HALLIDAY, M. A. K; MATTHIESSEN,
C. M. I. M. An introduction to functional grammar. Revised by Christian M. I. M. Matthiessen. London:
Arnold, 2014. KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. 2nd ed.,
London/New York: Routledge, 2006.
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AS LISTAS SUJAS COMO ESTRATÉGIA DA CONEXÃO REPRESSIVA ESTADO/EMPRESAS
DURANTE A DITADURA EMPRESARIAL-MILITAR (1964-1985)

CLIFFORD ANDREW WELCH - ORIENTADOR(A)

CAROLINE WEEDEN MARTINS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Neste trabalho será apresentado o tema da pesquisa de mestrado que recebeu o título "O repasse de
dados privados de trabalhadores entre empresas e o Estado como mecanismo de repressão no Estado
de São Paulo. (1964-1985)". Analisa-se a conexão repressiva entre Estado e empresas, praticada durante
a ditadura (1964-1985), contra o mundo do trabalho fabril e que se evidencia na irradiação de
informações sobre os trabalhadores considerados subversivos. A conexão entre o sistema repressivo e
as empresas con�gura uma via de mão dupla. A examinação da con�guração das informações no local
de origem, produzindo-se listas denominadas ?sujas?, mas também por outros meios, assim como a sua
irradiação para o Ministério do Trabalho e ou para outras empresas, para além do sistema repressivo,
nos permitirá identi�car o impacto desse mecanismo no mundo do trabalho, inclusive a vida quotidiana
dos trabalhadores.
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AS MÚLTIPLAS INFLUÊNCIAS DO SAMBA NA PERIFERIA DE SÃO PAULO

TIARAJU PABLO D ANDREA - ORIENTADOR(A)

FABIANA MARQUES DO CARMO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: CIDADES

Certo dia ouvindo a música ?Batuque de Pirapora ?, do sambista Geraldo Filme, em uma roda de samba,
no bairro de São Mateus que está situado na zona leste da cidade de São Paulo, passo analisar a letra da
música, percebo que essa obra prima, existem diversos tipos de resgaste, principalmente, a história do
samba paulista principalmente no seu batuque, depois a sua chegada na cidade de São Paulo,
principalmente na periferia que recebe diariamente in�uencias de outras expressões musicais, que o
fortalece mas nunca perde a sua essência. O objetivo geral dessa produção cienti�ca é compreender e
analisar as multiplicidades musicais diante a cultura periférica que in�uência o samba paulistano recebe
cotidianamente nas periferias da cidade de São Paulo. A metodologia aplicada nessa produção cienti�ca
é pesquisa qualitativa e revisão de literatura, sob as análises das fontes secundárias das plataformas
Catálogo de Teses e Dissertação e o Periódicos CAPES. Os resultados obtidos, foram a partir do estudo
de caso no reduto de samba de São Mateus mostrando que o samba na periferia pode ter recebido
outras in�uências musicais, mas não perdeu a sua essência, resistência cultural. Concluímos que o
samba paulistano por mais que sofre(u) e recebeu as múltiplas in�uências de outras expressões
musicais, re�etiu no fortalecimento da cultura periferica e o seu uso como forma de instrumento para
construção da consciência crítica e política de seus adeptos sobre a conjuntura política, econômica e
social, ocasionando a transformação socio- cultural de seus frequentadores e no território, sob a
valorização da cultura afro-brasileira, na Música Popular Preta Brasileira- MPB.
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AS MULHERES OPERÁRIAS EM PARQUE INDUSTRIAL: UM ROMANCE DE DENÚNCIA

DENILSON BOTELHO DE DEUS - ORIENTADOR(A)

SAMARA AKEMI SARAIVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Nesta comunicação busca-se demonstrar os resultados da monogra�a "Impróprio para menores e
senhoritas": Parque Industrial - a história e a recepção de um romance sobre mulheres proletárias,
defendida em Janeiro de 2022 no departamento de História da UNIFESP. O trabalho constitui-se em uma
investigação sobre a publicação e recepção do romance Parque Industrial, escrito por Patrícia Galvão
(sob o pseudônimo de Mara Lobo) e lançado em 1933. A obra que foi escrita e publicada em um período
marcado pela crescente industrialização e urbanização da cidade de São Paulo, além das consequentes
lutas por direitos da classe trabalhadora, denuncia a exploração e opressão a que os trabalhadores, em
especial, as mulheres operárias, eram submetidas nas indústrias de São Paulo. Dessa forma, buscou-se
analisar as relações entre a publicação de um romance que trata sobre a realidade das mulheres
trabalhadoras, considerando o lugar das mulheres no contexto dos anos 1930 e a sua recepção crítica
nos jornais da época de seu lançamento. Além disso, analisamos também em que medida o romance,
embora sendo um texto �ccional, apresenta aspectos verossimilhantes e plausíveis no que dizia respeito
ao cotidiano das mulheres trabalhadoras da cidade de São Paulo no início dos anos 1930. Portanto,
através da História Social da Literatura, analisamos de que forma a obra foi recebida em seu contexto,
quais os diálogos estabelecidos com o momento de seu lançamento e de que modo Patrícia Rehder
Galvão, através de sua literatura, pretendeu intervir em sua realidade fazendo do romance uma forma
de participar do movimento da história.
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AS NOSSAS FEIRAS SÃO LIVRES! UMA HISTÓRIA DAS FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE
SÃO PAULO (1909 ? 1935)

WILMA PERES COSTA - ORIENTADOR(A)

WILLIAM MUNIZ DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Esta pesquisa possui como �nalidade apresentar um estudo sobre os processos de regulamentação das
feiras livres na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, analisando as de�nições deste
comércio de rua, dentro de seus diversos aspectos, para a venda de produtos alimentícios e gêneros de
primeira necessidade, pensando as lógicas de abastecimento provindas das chácaras e quintais, a partir
do trabalho que era desenvolvido por mulheres e homens. Mesmo que existentes na cidade
anteriormente, as feiras foram regulamentadas, por uma pressão vinda da sociedade, pelo governo de
Washington Luís (1914-1919) com intuito de �scalizar e controlar as ações dos comerciantes e
transeuntes nos espaços da cidade, assim como estabelecer medidas que possivelmente combateria o
problema crônico da carestia de vida, que adentrou as primeiras décadas do período republicano. Essas
questões foram apresentadas na Câmara dos vereadores nos primeiros projetos sobre as feiras em
1909, período inicial desta pesquisa. Porém, mesmo com a sua regulamentação, a lógica de organizar
esse tipo de comércio foi recorrente até meados dos anos 1930, em que ainda era discutido o controle
do que era vendido nas feiras, assim como a presença de mulheres e homens nesse comércio. Seguindo
as delimitações acerca do cotidiano e das vivências de vendedores, ambulantes, quitandeiras, mulheres
e homens em mercados e feiras, assim como as suas percepções, discursos ou tensões nos espaços das
ruas ? sendo que pensar esses espaços onde ocorriam as diversas formas de sociabilidade paulistana
em meio às transformações e permanências no espaço urbano ? na cidade de São Paulo, o objetivo
central desta pesquisa é analisar, de maneira mais aprofundada os processos de regulamentação das
feiras livres na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, interpretando as relações de
trabalho desses vendedores com os consumidores e a municipalidade, assim como as formas de
pressão e reivindicação para que ampliar-se as feiras pela cidade. Por outro lado, é analisar as medidas e
tentativas de controle social por parte do poder público para �xação dos comerciantes em determinados
espaços da cidade. A partir do momento que articulamos essas premissas com estudos sobre o objeto
central da pesquisa, partimos de uma corrente da historiogra�a que levou ao desenvolvimento de
pesquisas no campo teórico da História Social, sobretudo na linha que pensou as tensões e vivências da
vida cotidiana nas obras da historiadora Maria Odila Leite da Silva. Portanto, elaboramos um percurso
metodológico que nos leva ao aprofundamento dos questionamentos sobre a sociedade novecentista
citados anteriormente, levantando fontes documentais - Atas e Anais da Câmara Municipal, jornais como
Correio Paulistano, O Estado de São Paulo, O Combate, revista A Cigarra, obras de memorialistas,
iconogra�as - que diz respeito às feiras livres como forma de preencher as lacunas historiográ�cas e os
modos para a realização desta pesquisa sobre abastecimento alimentício na cidade.
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AS OBRAS DE RECEPÇÃO DAS 15 PINTORAS QUE FORAM ACEITAS NA ACADEMIA
REAL DE PINTURA E ESCULTURA (1648-1793)

ANGELA BRANDAO - ORIENTADOR(A)

MARIA TEREZA GUIMARÃES CÔRTES ELIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Congresso Acadêmico UNIFESP 2022 RESUMO AS OBRAS DE RECEPÇÂO DAS QUINZE PINTORAS ACEITAS
NA ACADEMIA REAL DE PINTURA E ESCULTURA DE PARIS (1648-1793) Maria Tereza Guimarães Côrtes
Elias Orientadora: Angela Brandão Mestrado: História da Arte Linha de Pesquisa : Arte e Tradição
Clássica- Apoio : CAPES Introdução: A pesquisa tem como foco o estudo das artistas mulheres que
tiveram destaque na pintura e na escultura entre os séculos XVII e XVIII. Apenas 15 pintoras foram
aceitas na Academia Real de Pintura e Escultura de Paris. O gênero de pintura mais importante era a
Pintura de História, porém muitas pintoras não chegam a realizá-lo pois eram proibidas de frequentar
ateliês para o estudo do nu, a partir de modelos vivos. O decorrer de suas biogra�as e carreiras artísticas
e a observação de suas obras iniciais, as obras de recepção, e o desfecho de suas carreiras vão nos
mostrar os obstáculos ou o êxito destas mulheres artistas. Objetivos: Compreensão histórica da
Academia Real de Pintura e Escultura na França; estudo das obras de recepção, dos gêneros de pintura e
das exigências para fazer parte da Academia Real; estudo das biogra�as das pintoras aceitas na
Academia no recorte cronológico proposto e análise das obras de recepção, como fontes visuais e sua
inserção iconológica. Materiais e Métodos: Consistem na reconstituição histórica da Academia Real de
Pintura e Escultura através da Obra de Ludovic Vitet; L´Academie Royale de Peinture et Sculpture, no
aprofundamento teórico sobre os gêneros de pintura e o Morceau de Réception através do Catálogo do
Museu de Rennes ,Éloge au Sentiment et à la Sensibilité e na reconstituição biográ�ca sobre as 15
pintoras, da iconogra�a e iconologia de suas obras, destacando os textos da escritora francesa Marie -Jo
Bonnet, Femmes Peintres à leur Travail.O Corpus de fontes visuais consiste nas 15 obras de recepção
das pintoras e no contexto dos Salões de Exposição da Academia Real. Resultados: Pudemos observar
que, entre as 15 pintoras, 8 era �lhas de artistas ou acadêmicos; 6 casaram-se com acadêmicos; 12 eram
de nacionalidade francesa; 3 deixaram a carreira em prol do casamento; 4 delas tiveram �lhos; 2 tiveram
problemas de visão ao �nal da carreira; 4 tiveram projeção internacional; 3 desenhavam nus; 4 tiveram
suas obras desaparecidas; 9 trabalharam com tinta a óleo; 6 foram especialistas em Naturezas Mortas; 5
em Miniaturas; 7 executaram Autorretratos; 11 exerceram a pro�ssão; apenas 3 realizaram Pinturas de
História e 7 participaram dos Salões. Conclusão: Este estudo nos permite a reconstituição histórica sobre
mulheres na arte, numa época considerada o auge da pintura feminina até então, trazendo a
compreensão das situações das artistas e um desvendamento das lacunas a respeito das mulheres na
arte. PALAVRAS-CHAVE: Pintura/ Obras de Recepção/Academia Real/Século XVIII/Mulheres na Arte
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AS POLÍTICAS PARA A INFÂNCIA E O DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA: O
DISCURSO OFICIAL E A REALIDADE NO ESTADO NOVO

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

MARCIA APARECIDA COLBER DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, ainda durante o governo provisório de
Getúlio Vargas determina um marco importante na História da Educação brasileira. A partir de 1934
passou a ser dirigido por Gustavo Capanema, que deixou neste Ministério a marca de diversas reformas
educacionais. Neste contexto, em 1940 é criado o Departamento Nacional da Criança (DNCr) como órgão
vinculado ao Ministério da Educação e Saúde Pública com foco na necessidade de proteção materno-
infantil, tema que será tratado neste trabalho e que é um desdobramento da pesquisa de doutorado,
desenvolvida junto ao PPGE/UNIFESP, em andamento, cujo objetivo é o de investigar, a partir do discurso
legal, as concepções e de�nições de políticas para a infância. A questão que se pretende responder é
quais políticas defendidas pelo governo Vargas, com foco na infância, foram implementadas pelo DNCr?
Toma-se por fonte os textos legais, especialmente o Decreto-Lei n.º 2.024/1940 que cria o referido
Departamento, e as legislações complementares que regulamentam seu funcionamento, disponíveis na
Biblioteca Digital do Portal da Câmara dos Deputados, além de documentos diversos dos arquivos
pessoais de Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, disponíveis nos arquivos do Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV).
Tomando por categorias o conceito de políticas de atendimento à infância a partir do aporte teórico de
Faleiros (2011) e Rizzini (2011) e de reformas educacionais a partir das considerações de Schwartzman,
Bomeny e Costa (1984), é possível compreender o contexto do período em que o DNCr é criado,
especialmente no âmbito das reformas propostas por Gustavo Capanema que promoveram políticas de
atenção à infância no período do Governo Vargas, até 1945. Como resultados, constata-se que o DNCr,
criado a partir de reformulações de órgãos ministeriais que o antecederam, foi uma marca da gestão de
Gustavo Capanema frente ao Ministério da Educação e, embora com muitas restrições orçamentárias,
obteve sucesso na de�nição de algumas políticas de atendimento à infância que, naquele momento, não
estavam vinculadas à escola ou instituições especí�cas de educação, mas principalmente à implantação
de uma rede de proteção às crianças e à maternidade e, para tanto, necessitava de ações educativas,
especialmente no campo da puericultura e da assistência. Os indícios de que essa política se efetivou, na
medida do que era possível, dadas as condições reais dos governos locais, são as publicações das
legislações complementares para regulamentar ações do DNCr e dos órgãos que o substituíram com os
mesmos pressupostos, a formação de médicos pelo Ministério da Educação e Saúde pautada nos
princípios da puericultura e os desdobramentos destas ações nos municípios, especialmente a partir das
legislações publicadas no período subsequente.
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AS POTENCIALIDADES DO BRINCAR: DA MATERIALIDADE AO VIRTUAL (PROJETO DE
MONITORIA)

CLAUDIA PANIZZOLO - COORDENADOR(A)

DANIELA FINCO - DOCENTE

CELIA REGINA BATISTA SERRAO - DOCENTE

FRANCISCA GLEYCE NUNES MENEZES - MONITOR

SARAH SOARES MORAIS - MONITOR

BRUNA HIBRAIN ROCHA DAMIÃO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

O presente trabalho se insere como uma das ações do ?Projeto de Monitoria Política Pública e Gestão da
Educação Infantil, Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, Brincar e Educação: teorias,
experiências e pesquisas? e foi desenvolvido no âmbito do Laboratório de Brinquedos e Materiais para a
Educação Infantil - LABEI, da área de Educação Infantil, do curso de Pedagogia , do Departamento de
Educação da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas - EFLCH da Universidade Federal de São
Paulo-UNIFESP. Em todas as unidades curriculares deste projeto de monitoria o brincar da/na Infância
ganha centralidade e é estudado em diferentes perspectivas teóricas bem como se faz presente no
ordenamento legal. Estudar o brincar das crianças ganha centralidade na formação inicial do estudante
de Pedagogia por ser a brincadeira uma linguagem importante das crianças e estar no epicentro das
propostas curriculares a ser desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil. O objetivo deste
trabalho é apresentar uma das ações desenvolvidas no âmbito da Monitoria, quer seja a criação e o
desenvolvimento do site o�cial do LABEI/Brinquedoteca, com intuito de contribuir com o acesso a
materiais, textos, jogos, brincadeiras e divulgações para a formação inicial do Pedagogo e a formação
continuada do professor da Educação Infantil. A proposta foi planejada pelas monitoras sob a supervisão
da professora orientadora do Projeto de Monitoria. Ao longo do projeto foram diversos os
procedimentos de pesquisa adotados. Inicialmente realizamos encontros formativos sobre brincar,
brincadeira, cultura lúdica. Em seguida, o levantamento e a leitura de páginas de brinquedotecas
universitárias vinculadas às universidades públicas. Após várias reuniões de estudo foram de�nidas as
funções da página do LABEI/ brinquedoteca com vistas à democratização do lúdico. O plano de ação
efetivou-se em duas etapas, a da de�nição dos objetivos e planejamento do site, com a realização de
reuniões semanais; e a da análise dos dados previamente coletados e o desenvolvimento da estrutura e
funcionalidades, além da coleta de dados e inserção dos conteúdos de�nidos a partir dos objetivos
propostos no site. O processo de avaliação foi gradual e democrático, realizado a cada encontro, entre
coordenadora e monitoras, e mensurado a partir do desenvolvimento estrutural de cada uma das
etapas. A pesquisa ancora-se na pesquisa qualitativa, por meio de ação de coleta de dados. Como
categoria analítica recorre-se a compreensão de Santos (1997) que a�rma que a brinquedoteca
universitária tem como objetivo ser um espaço de estudo, valorização do brincar e desenvolvimento de
atividades lúdicas. Como resultados o Projeto de Monitoria ofereceu oportunidades formativas para as
monitoras, para a compreensão da cultura lúdica, cultura de pares e da cultura infantil, por meio da
ressigni�cação de saberes e articulação entre espaços físicos e virtuais, apontando novas possibilidades
para o uso da brinquedoteca universitária e do lugar do brincar no currículo da Pedagogia. Como
conclusão é possível a�rmar que uma plataforma digital com brincadeiras, brinquedos, jogos, textos,
endereços de sites entre outros democratiza o acesso ao brincar e contribui para a formação lúdica de
estudantes e de pro�ssionais da Educação Infantil.
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AS RELAÇÕES ENTRE GREGÓRIO MAGNO E LOMBARDOS ENTRE 591 E 592

FABIANO FERNANDES - ORIENTADOR(A)

LUIS HENRIQUE RODRIGUES BORGES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Introdução: Muitas informações sobre o papado de Gregório Magno (590-604) podem ser encontradas
em seu registro epistolar, sejam questões de teor político ou religioso. O ponto de partida para o projeto
foi apontar como os lombardos são apresentados nas cartas de Gregório, feito isso, foram selecionadas
as cartas enviadas para bispos e comandantes militares a respeito das invasões lombardas ao território
da Itália Bizantina, particularmente as que tratavam sobre estratégias militares e religiosas a serem
utilizadas nas relações entre bizantinos e lombardos. Objetivo: Além de apontar a relação entre
Lombardos e Gregório Magno, o objetivo da pesquisa é também analisar como se organizava o poder
religioso do papa e dos bispos, enfatizando nessa análise a forma como eram representados os bispos e
o papa em �ns do século VI. Materiais e Método: A pesquisa está sendo desenvolvida a partir de
traduções em inglês do registrum epistolarum de Gregório Magno, feita por John R. C. Martyn, com
consultas aos documentos originais e outros escritos do papa com o objetivo de compreender melhor
aspectos de seu papado. As cartas selecionadas para a pesquisa estão sendo estudadas a partir da
metodologia de análise de discurso de inspiração foucaultiana, além de material bibliográ�co utilizado
para maior compreensão do recorte temporal e geográ�co. Resultados e Conclusão: A partir das cartas
selecionadas, foram feitas análises que estão sendo utilizadas para a produção de um artigo. A pesquisa
tem ajudado a compreender melhor as relações de poder religioso e político durante a Antiguidade
Tardia, trazendo uma maior compreensão a respeito do papel dos bispos e do papa durante o período.
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AS TRANSVESTIGENERES E OS ENFRENTAMENTOS ACERCA DO TRANSFEMINÍCIDO
NO BRASIL: A LUTA DIÁRIA PELA SOBREVIVÊNCIA

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINI - ORIENTADOR(A)

KALIEL FERNANDO NUNES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Introdução A presente pesquisa é fruto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí�ca da
Universidade Federal de São Paulo e �nanciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e
Tecnológico (CNPq). Através de um mergulho histórico procura-se questionar as estruturas sociais e o
transfeminicídio nas relações sociais brasileira, a qual é construída a partir de um idéario cis-normativo-
branco. Pretende-se mostrar como a cor da pele, juntamente da orientação sexual e identidade de
gênero in�uenciam a vida social do ser racializado e desobediente de gênero dentro de uma sociedade
classista, racista e LGBTfobica, trata-se de destacar a resistência como fator essencial para a
sobrevivência dessa população marginalizada socialmente. Objetivo A pesquisa tem o intuito de re�etir
sobre as violências cometidas contra as transvestigeneres, problematizando acerca das opressões que
as envolvem e que levam ao transfeminicidio, articulando com as ações de enfrentamento no campo das
políticas sociais e dos direitos humanos. Expondo assim, os desdobramentos da política de extermínio
da população transvestigenere e os processos violentos que atravessam suas vivências dentro da
sociabilidade patriarcal-capitalista brasileira, mostrando como ainda hoje a desigualdade social, racial e
de gênero percorrem o campo social, econômico, político e cultural dessa população vulnerabilizada.
Materiais e Método A metodologia partirá de uma análise documental dos últimos quatro dossiês da
ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), os quais trazem dados acerca das violências e
dos assassinatos das transvestigeneres brasileiras. Desta forma, busca-se mostrar uma realidade pouco
notada e negligenciada pelo Estado e por grande parte da população brasileira. O pensamento de
Berenice Bento (2012), Jota Mombaça (2020), Aimé Césaire (2020), Achille Mbembe (2018), Paulo Freire
(2017), Bell Hooks (2013), Quijano (2005), Grada Kilomba (2019) entre outros darão suporte na
fundamentação teórica da pesquisa, assegurando condições teóricas para a problematização da questão
de gênero e raça\etnia a partir da colonialidade. Resultados e Conclusão Desse modo, a presente
pesquisa de iniciação cientí�ca trata de re�etir acerca das causas do transfeminicidio, da transfobia
juntamente do racismo nas relações sociais brasileiras,busca exibir os mecanismos de violência que
cruzam os corpos não cisgêneros e não brancos nos últimos tempos, identi�cando quais as ações que o
estado brasileiro tem tido em relação a isso. Portanto, trata-se de evidenciar a banalização e a
naturalização da violência na esfera social, como a mesma intensi�ca as desigualdades sociais dentro do
território nacional, onde pode ser reduzida através de investimento nas políticas públicas no âmbito da
educação, saúde, moradia, trabalho e lazer. Sendo assim, a análise procura compreender a ambiguidade
existente no imaginário social do brasileiro o qual é visto como um povo solidário, acolhedor, amoroso,
generoso e ao mesmo tempo violento, pois é neste território que mais morrem pessoas LGBTQ
(Lesbicas, Gays,Bisexuais, Transvestieneres, Queer. o simboliza que não se sente representado dentro
da sigla) no mundo, é o país que mais consome pornogra�a trans e mais mata essa população.
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AS VIAGENS DO BÁRBARO LIBERTO E A BALADA DOS MALDITOS: DIMENSÃO
IMAGINÁRIA
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Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

A palavra viagem pode conter muitos signi�cados e símbolos, além do sentido usual relacionado ao
deslocamento. Pelo caminho, o viajante conhece novas pessoas, novos lugares, novas fronteiras e novas
culturas. Além disso, a viagem pode incluir ritos de passagem, nascimento, renascimento, metamorfose
ou a morte. As re�exões são muitas e algumas delas remetem às noções de identidade, alteridade, do
como é ser e sentir-se estrangeiro, marginal ou exilado. R. Roldan-Roldan é um escritor contemporâneo,
natural da Espanha, radicado no Brasil desde a década de 1960. Devido ao governo de Francisco Franco
perseguir politicamente o seu pai, que era simpático ao anarquismo, cresceu no exílio, em Tânger,
Marrocos. Sua prosa literária, permeada de fragmentos autobiográ�cos, muitas vezes se confunde com
prosa poética. São textos marcados pela construção de personagens que se sentem deslocados,
inconformados por estarem presos a um só lugar, ligados a uma existência com a qual não se
identi�cam, precisando, por isso, romper as fronteiras que os prendem. Eles desejam, sonham e viajam
para terras distantes, num percurso misto entre uma aparente realidade e uma dimensão imaginária,
abordada de uma perspectiva surrealista. A dissertação em andamento, "As viagens do bárbaro liberto e
a balada dos malditos: vivências e indagações na prosa de R. Roldan-Roldan, parte do gênero narrativa
de viagem, para analisar e interpretar as motivações, as escolhas e os sentidos contidos nas viagens da
prosa roldaniana", tendo como objeto de estudo o romance "O bárbaro liberto (Mnaloah)". Uma vez que
os elementos surrealistas são característicos do autor, a apresentação proposta tem como objetivo
especí�co abordar as análises e interpretações em torno da dimensão imaginária das viagens
roldanianas que são realizadas na dissertação citada.
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ASPECTOS DA CONVERSÃO SEXUAL NA PSICOLOGIA: SUBJETIVAÇÃO E
RESISTÊNCIAS
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Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
SAÚDE MENTAL

ASPECTOS DA CONVERSÃO SEXUAL NA PSICOLOGIA: SUBJETIVAÇÃO E RESISTÊNCIAS CAMILA VELOSO
SANCHES (sanches21@unifesp.br); FERNANDO DE ALMEIDA SILVEIRA (COORDENADOR)
(fernando.silveira@unifesp.br) Introdução: Este trabalho se estabelece como uma ferramenta dentro da
luta contra a prática, enquadrada como ilegal e antiética, das Terapias de Conversão Sexual, com âmbito
especial as praticas psi, levando-se em conta a crescente nas investidas com �nalidade de retorno dessa
prática. Objetivo: Tem como principal objetivo, então, a construção de uma crítica concreta e potente e,
para tal, usará de três eixos argumentativos: o eixo da vivência, o eixo da literatura e o eixo da �loso�a.
Materiais e Métodos: No eixo da vivência, usará como bibliogra�a o livro ?Tentativas de Aniquilamento
de Subjetividades LGBTIs?. organizado pelo Conselho Federal de Psicologia (2019). No eixo da literatura,
a poética escrita de Garrard Conley em ?Boy Erased: Uma Verdade Anulada? (2019). Já no eixo da
�loso�a, se debruçará sobre a �loso�a humanista, tratando da fenomenologia e dando ênfase à
fenomenologia corporal de Merleau-Ponty. O trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográ�ca, com a
leitura e respectivos �chamentos das obras indicadas sobre a temática em questão, para decorrente
análise crítica dos conteúdos estudados. Conclusão: Parte-se da hipótese de que, embora haja uma
dimensão originária dos sentidos, as consciências perceptivas são enunciados chaves na construção de
relação de poder, podendo ser apropriadas no sentido da aceitação ou na submissão a valores
estereotipados, ortodoxos, nesse caso os que encaminham o sujeito a ?cura gay?, lesando suas
existências. Nesse sentido, será analisada, então, a forma como é construído o sentido do sujeito LGBT,
e como suas experiências podem, ou não, ser apropriadas como objeto de poder.
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ASPECTOS DA RELAÇÃO PROFESSOR SURDO-BEBÊ SURDO EM UMA CRECHE
PÚBLICA: A LINGUAGEM COMO ATIVIDADE CONSTITUTIVA

CAMILA NETO FERNANDES ANDRADE - DISCENTE

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

INTRODUÇÃO Ao longo dos últimos anos, a sociedade brasileira passou a perceber a necessidade de se
pensar e tornar real a inclusão de pessoas com de�ciência em todos os âmbitos, principalmente o
educacional. Tal percepção �ca evidente nas legislações publicadas a partir de 1988: Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988), onde �ca estabelecido o atendimento educacional especializado para os
estudantes com de�ciência, preferencialmente na rede regular de ensino, o ECA (BRASIL, 1990), a LDB
(BRASIL, 1996) vêm rea�rmar os direitos educacionais às pessoas com de�ciência, a Política Nacional da
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e, mais recentemente, a Lei n.
13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De�ciência (BRASIL, 2015). Versando sobre
a educação de surdos, contamos com o Decreto 5.626/05, que regulamenta a Lei 10.436/02, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais É nesse contexto de expansão e a�rmação dos direitos que a inclusão
de bebês com de�ciência atendidos em creches destaca-se como um desa�o, uma vez que muitas
famílias optam por �car com seus bebês em casa e que muitas vezes o atendimento ainda não
contempla as especi�cidades das crianças. Vigotski (2018) enfatiza a importância da língua e da
linguagem para o desenvolvimento humano. Constituimo-nos humanos através das relações sociais que
acontecem mediadas pela língua, ou seja, as pessoas se relacionam na e pela linguagem. A linguagem é
construída socialmente por grupos e além de permitir a comunicação entre os homens permite a cada
um a signi�cação do mundo e de si. Para este autor pensamento e palavra se encontram no signi�cado
da palavra compartilhada e que o pensamento existe através da palavra, logo, pensamento e linguagem
estão interligados. OBJETIVO O foco desta pesquisa é a inclusão de bebês matriculados em CEIs no
município de São Paulo. Objetiva-se a investigação da atuação de um professor surdo no
desenvolvimento de língua e linguagem de um bebê surdo, �lho de pais ouvintes, em creche pública e,
consequentemente, de suas possibilidades de acesso ao currículo e participação. MÉTODO: A
investigação consiste na observação participante e análise das interações vividas por professor e bebê
com adultos e crianças ouvintes na escola, com vistas a ampliação da discussão sobre a formação do
professor surdo, do papel da linguagem no acesso de bebês surdos ao currículo e da inclusão.
CONCLUSÃO A investigação encontra-se em fase inicial. A escola e os participantes já estão de�nidos. As
condições de tempo e frequência da observação e procedimentos de registro e produção de dados estão
sendo organizados. Durante os primeiros meses de 2022 o projeto foi retomado e os estudos com vistas
à apreensão dos fundamentos teórico-metodológicos de pesquisa foram iniciados.
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ASPECTOS DERMATOSCÓPICOS DAS FEOHIFOMICOSES

SERGIO HENRIQUE HIRATA - ORIENTADOR(A)

SAMIRA YARAK - CO-AUTOR(A)

JANE TOMIMORI - CO-AUTOR(A)

MARILIA MARUFUJI OGAWA - CO-AUTOR(A)

NICOLLE SIQUEIRA LEME DA SILVA - DISCENTE

JESSICA SHEN TSY WU KIM - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

LESÕES DE PELE

Introdução: A feohifomicose é uma infecção causada por fungos �lamentosos pigmentados que contém
melanina na parede celular, os quais invadem o organismo, através de um ferimento transcutâneo
prévio. Trata-se de uma infecção mais frequente em imunocomprometidos, como os transplantados
renais, que é a população predominante neste estudo. Assim, com aumento dos números de
transplantes e sobrevida destes pacientes, há aumento na incidência de lesões por feohifomicoses. A
forma mais comum de infecção é a que acomete subcutâneo, evidenciando lesões císticas,
principalmente nas extremidades distais, que podem ter como diagnóstico diferencial outras lesões de
pele que não necessariamente exigem tratamento. Portanto, a �m de se diagnosticar corretamente e
iniciar tratamento adequado, a biópsia é empregada como método padrão ouro, constatando-se
material com presença de hifas de fungos melanizados. Contudo, trata-se de um método invasivo e que
apresenta tempo considerável na apresentação dos resultados, o que pode acarretar em perda de
seguimento do paciente. Portanto, a dermatoscopia , que é um método não invasivo de avaliação de
lesões cutâneas e que permite visualização in vivo de estruturas não visíveis a olho nu, tem potencial
para o diagnóstico rápido e não invasivo, através de um aparelho compacto e de fácil utilização - o
dermatoscópio. No entanto, até o momento, não existem estudos descrevendo o conjunto de achados
dermatoscópicos das feohifomicoses, mesmo pesquisando-se nas principais bases de dados cientí�cos
(Pubmed, Lilacs e Web of Science). Portanto, o presente estudo almeja evidenciar se há acurácia no
emprego desta técnica para avaliar lesões feohifomicóticas. Objetivo: Avaliar a acurácia diagnóstica da
dermatoscopia nas lesões de pele causadas por feohifomicoses. Materiais e métodos: O delineamento
do estudo é transversal e analítico com grupo controle , realizado em um único centro no Departamento
de Dermatologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Serão selecionados pacientes a partir
de 10 anos de idade, com lesões císticas de feohifomicose ou seus diagnósticos diferenciais (cisto
epidérmico, cisto mixóide e pilomatricoma), submetidos a tratamento cirúrgico, com foto clínica e
dermatoscópica da lesão. O grupo controle será composto pelo exame histopatológico ou cultura. Será
acessado banco de dados da instituição com fotos clínicas e dermatoscópicas de casos previamente
diagnosticados com feohifomicose. E , a partir do início deste protocolo, a realização de fotogra�as será
padronizada, com o auxílio de câmera digital de marca e modelo especí�cos, sendo pelo menos uma
foto clínica e uma foto dermatoscópica, com aumento de 10 vezes. As fotogra�as serão analisadas por
dois médicos dermatologistas, de modo cego, e classi�cadas de acordo com o padrão dermatoscópico
encontrado. Será feito o cálculo da sensibilidade, especi�cidade, valor preditivo positivo, valor preditivo
negativo e acurácia diagnóstica do exame dermatoscópico, em comparação com o exame
histopatológico (padrão ouro). Resultados: Os resultados ainda não foram estabelecidos, em virtude de
di�culdades no acesso ao prontuário eletrônico dos pacientes com diagnóstico de feohifomicose de
longa data (20 anos) e também do encontro das fotogra�as de lesões e de dermatoscopia destes
pacientes . Ademais, a pandemia de COVID-19 também reduziu o número de consultas ambulatoriais,
retardando diagnósticos de casos novos ou de lesões recidivantes.
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ASPECTOS NEUROFUNCIONAIS EM UM CASO DE SÍNDROME DO SOTAQUE
ESTRANGEIRO

JOSÉ MARIA DE CAMPOS FILHO - DISCENTE

DANIELA DE SOUZA COELHO - COORIENTADOR(A)

FERES EDUARDO APARECIDO CHADDAD NETO - ORIENTADOR(A)

HUGO LEONARDO DORIA NETTO - DISCENTE

VICTOR SANTOS NASCIMENTO - DISCENTE

JOSÉ ERNESTO CHANG MULATO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: A síndrome do sotaque estrangeiro (SSE), é uma síndrome rara, com pouco mais de 100
casos descritos na literatura mundial e apenas 7 trabalhos publicados no Brasil. Ela pode ter origem
neurogênica, psicogênica ou mista. Esta síndrome é caracterizada por uma alteração do sotaque que é
identi�cado como estranho pelo paciente e pelo entorno. Quando sua origem possui etiologia
neurológica, além do sotaque percebido, é necessário a relação com lesões no sistema nervoso central.
Objetivo: Descrever os achados neuropsicológicos e neuroanatômicos em um caso de SSE. Método:
Paciente do gênero feminino, de 20 anos, estudante de graduação, com diagnóstico prévio de transtorno
de ansiedade, que apresentou cefaleia intensa e refratária de início recente, di�culdades para encontrar
palavras e mudança importante na entonação da pronúncia, percebido pelo seu entorno. Como
instrumento utilizou-se uma bateria de avaliação neuropsicológica, testes e escalas comportamentais,
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressa?o, Exame Ressonância Magnética de 3T e exames
neuroftamológicos. Resultados: No período pré-operatório foi constatado papiledema, alteração da
acuidade visual e sinais de aumento da pressão intracraniana. Também, sotaque diferente do usual,
considerado estranho pela paciente e por seus pares. Na avaliação neuropsicológica foi encontrado
sugestivo alerta para dé�cit em �uência verbal fonêmica -1,4 desvios padrões (DP). O exame de
neuroimagem revelou uma Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAVc) no giro pré-central à esquerda
não rota, e após exame complementar de angiogra�a foi indicada ressecção microcirúrgica. No período
pós operatório e no follow-up após 3 meses identi�cou-se uma melhora clínica dos sintomas da SSE,
assim como, dos aspectos cognitivos demonstrando assim sua relação com a lesão cerebral. Conclusão:
A melhora clínica, da SSE de alguns escores neuropsicológicos após o procedimento, demonstraram a
relação entre a síndrome e a MAVc.
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ASPECTOS PSÍQUICOS E USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS EM MULHERES
ADULTAS JOVENS DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19

ZSUZSANNA ILONA KATALIN DE JARMY-DI BELLA - ORIENTADOR(A)

JÚLIA FUJII - DISCENTE

ANA BEATRIZ UEHBE LAGO - DISCENTE

ANA MARIA HOMEM DE MELLO BIANCHI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A pandemia do COVID-19 é um momento histórico para a humanidade. O período de
isolamento e distanciamento social, o medo da doença, a expectativa da distribuição de vacinas, levaram
a diversas repercussões psicológicas nos indivíduos, sujeitos a emoções intensas como ansiedade,
medo, raiva, tristeza e solidão. Tendo em vista esse cenário, surgiu o questionamento de quais foram os
impactos da pandemia (desde o seu início até o momento atual de recrudescimento das medidas de
isolamento) em mulheres adultas jovens no menacme, usuárias ou não de contraceptivos hormonais.
Objetivo: Analisar e comparar as características psicoemocionais de universitárias adultas jovens e
correlacionar aos per�s ginecológicos em 2 fases distintas da pandemia de COVID-19. Métodos: Estudo
de coorte prospectivo, com mulheres que receberam convite por meio de redes sociais e responderam
os questionários pela plataforma Google Forms em 2 períodos da pandemia: novembro de 2020 e de
2021. Coletou-se os antecedentes pessoais, ginecológicos e obstétricos. Os aspectos psicológicos foram
baseados nos questionários GAD-7 e PHQ-9, testes de triagem de possíveis casos de transtorno
generalizado de ansiedade e depressão, respectivamente. Os critérios de exclusão foram: mulheres fora
da faixa etária de 18 e 30 anos, não-universitárias, grávidas, com antecedentes de gestação ou aborto,
com uso de pílula do dia seguinte nos últimos 3 meses. Resultados: 722 mulheres responderam os
questionários, sendo que dessas 174 atenderam os critérios de inclusão e foram analisadas. Em relação
à ansiedade, 125 participantes (71,83%) obtiveram pontuação moderada e grave em 2020, em
comparação a 106 (60,91%) em 2021; houve redução de 10,9% dos estados de ansiedade moderada a
grave (p=0,012). Já em relação à depressão, 113 participantes (64,94%) obtiveram pontuação moderada a
grave em 2020, e 104 (59,77%) em 2021, houve redução de 5,17% dos estados de depressão moderada a
grave (p=0.039). Nessa população, foi veri�cado que, em 2020, 84 (48.27%) usavam métodos
contraceptivos hormonais e 90 (51,72%) não usavam métodos hormonais. No ano seguinte, 92 (52,87%)
mulheres utilizavam métodos hormonais e 82 (47,12%) não utilizavam métodos hormonais, mantendo-
se estável e igualmente distribuída a porcentagem de usuárias de métodos hormonais e não usuárias
(p=0,932). Nas mulheres com ansiedade moderada a grave 62/125 (49,6%) em 2020 e, 54/106 (50,9%) em
2021 eram usuárias de métodos hormonais e respectivamente 63/125 (49,4%) e 52/106 (49,1%) eram
usuárias de métodos não hormonais. Entre as mulheres com depressão, 62/113 (54,8%) em 2020 e
52/104 (50%) em 2021 eram usuárias de métodos hormonais e respectivamente 51/113 (45,2%) e 52/104
(50%) eram usuárias de métodos não hormonais. Conclusões: Foi encontrada uma grande prevalência
de sintomas ansiosos e depressivos em jovens universitárias durante a pandemia de COVID-19. Houve
uma redução dos sintomas de ansiedade e da depressão com o recrudescimento da pandemia na
população estudada; entretanto isso não foi associado ao uso ou não uso de métodos contraceptivos
hormonais.
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ASSISTÊNCIA À DOCÊNCIA A PARTIR DO PROJETO DE EXTENSÃO

MONICA VASCONCELLOS - COORDENADOR(A)

RENATA ROCHA TSUJI DA CUNHA - DISCENTE

RUI TOSHIO TAKEMOTO DE MENDONCA ALHO - COORDENADOR(A)

CAINÃ MASCHIETTO COSTA - DISCENTE

NICOLE MIYUKI FUTEMA - DISCENTE

MAIRA DO PATROCINIO PADILHA - DISCENTE

ILANA GOMES LEITE - DISCENTE

AMANDA BOTELHO - DISCENTE

MARIS SALETE DEMUNER - COORDENADOR(A)

THIAGO TERZIAN GANADJIAN - DISCENTE

DARIZON JOSÉ OLIVEIRA FILHO - COORDENADOR(A)

NATHÁLIA CAMPOS GOMES - DISCENTE

GIOVANA CORREIA OBARA - DISCENTE

VICTOR FUJISHIGE - DISCENTE

MATEUS NAKAMUNE TUBONE - DISCENTE

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO FERREIRA FELICIANO - DISCENTE

MARINA COSTA MOREIRA BIANCO - DISCENTE

GABRIEL AMARAL ZENARDI - DISCENTE

GABRIEL LAZZERI CORTEZ - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Um projeto de extensão deve possibilitar a união entre a Universidade e a Sociedade. O
projeto de extensão Saúde e Cidadania em Fronteiras reúne alunos, residentes e professores da Escola
Paulista de Medicina - Unifesp a �m de oferecer cuidados em saúde para populações em áreas
vulneráveis do território brasileiro. Tão amplo é o caminho que se trilha que, vários ligantes, após e
durante a residência, retornaram a liga no papel de preceptores, integrando a teoria e a prática na
assistência à saúde. Ao longo de seus 7 anos de atividade, a Liga Saúde e Cidadania em Fronteiras (LISF),
desenvolveu um grupo de preceptores composto, principalmente, por ex-integrantes do projeto que
voltam aos atendimentos, desta vez, como docentes. Objetivos: Compartilhar experiências dos ligantes.
Relatar o retorno à liga, após o término da residência médica ou durante a mesma, como preceptor dos
alunos da graduação. Materiais e Métodos: O local escolhido para o projeto é o ambulatório-Centro Alfa,
funcionando todas as quartas-feiras, das 18 às 20 hs. Ele foi criado para o treinamento dos alunos
voltado ao grande volume de atendimentos nas viagens. O objetivo é dar mais aptidão aos discentes
para pequenas cirurgias, medicina de família, pediatria, dermatologia e ginecologia nas missões na
Amazônia e na graduação. Além disso, o molde desse projeto de extensão tem instigado os discentes à
aspiração de se tornarem futuros docentes. O método utilizado foi a coleta de impressões e experiências
de membros ativos e ex-membros da LISF. Resultados: A transição entre a graduação, residência e
mercado de trabalho é árdua. Contudo, é criada a sensação de pertencimento e crescimento dentro da
liga durante a preceptoria, pois ela possibilita e estimula o aluno a praticar preceptoria e fornece
retaguarda para o residente praticar técnicas de preceptoria, com auxílio de preceptores mais
experientes. Além disso, há o sentimento de devolver à sociedade o investimento na saúde pública e o
aprendizado acumulado nos primeiros anos de residência e graduação. Como relatado por um dos
preceptores: ?Fazer parte da LISF acrescentou em diversos pontos da minha formação. Possibilitou pôr
em prática e aperfeiçoar ensinamentos de outros ambientes acadêmicos, além da troca de experiências
com colegas e preceptores mais experientes. A LISF fornece um caminho seguro para evoluir no
aprendizado, onde no primeiro ano cria-se a vivência prática no contato com colegas mais velhos e os
preceptores e, nos outros dois anos, torna-se corresponsável pelo aprendizado dos alunos mais novos.



Associado a isso, tive a experiência dos atendimentos para as comunidades ribeirinhas na Amazônia,
onde consegui perceber os ensinamentos das consultas na liga e ver a importância da presença do
preceptor. Com essas experiências e o vínculo criado, após formada na faculdade, continuar na liga foi
como um contínuo: sente-se o desejo de continuar aprendendo e ajudar os novos membros a ter a
oportunidade das mesmas experiências que tive?. Dessa forma, nota-se que o tripé universitário de
ensino-extensão-pesquisa é fortalecido na LISF a partir da troca entre alunos da graduação e residentes
em formação na forma de preceptoria.
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ASSOCIAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS FATORES DE TRANSCRIÇÃO SOX2 E STAT3 COM A
RESPOSTA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NEOADJUVANTE EM MULHERES

COM CÂNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANÇADO SUBTIPO HER2

DULCE ELENA CASARINI - COORIENTADOR(A)

LEURIDAN CAVALCANTE TORRES - ORIENTADOR(A)

KAMYLLA RAMOS DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 87 - Oncologia Data: 29/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: ONCOLOGIA

Introdução: O câncer de mama (CM) é o câncer mais frequentemente diagnosticado entre indivíduos do
sexo feminino em todo o mundo. Em casos de câncer de mama localmente avançado a incidência é de
10 a 15% variando de acordo com a população. O CM é classi�cado baseado na expressão de
biomarcadores tais como receptor de estrogênio (ER), receptor de progesterona (PR) e receptor 2 do
fator de crescimento epidérmico humano (HER2). Também pode ser triplo negativo, com a ausência dos
marcadores supracitados. Para o tratamento de pacientes HER2 é indicada a quimioterapia
neoadjuvante ou terapia sistêmica pré-operatória, visto que, aumenta a possibilidade de obter a
resposta patológica completa (pCR) que apresenta melhor prognóstico. Outros biomarcadores como o
transdutor de sinal e ativador da transcrição 3 (STAT3) e o fator de caixa de alta mobilidade (HMG) ligada
à região determinante do sexo Y 2 (SOX2) também re�etem na condição do tumor. O STAT3 está
relacionado com a proliferação celular, sobrevivência, diferenciação e angiogênese. Em células tumorais,
quando hiperativado aumenta a expressão de fatores de crescimento estimulando a progressão
tumoral. O SOX2 é um regulador fundamental durante a embriogênese, na manutenção e
autorrenovação da população de células-tronco. Estudos relatam que a alta expressão desse fator indica
maior malignidade no CM. Objetivo: Associar a expressão dos fatores de transcrição SOX2 e STAT3 com a
resposta ao tratamento quimioterápico neoadjuvante em mulheres com câncer de mama localmente
avançado subtipo HER2 . Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo a partir de dados clínicos e
experimentais de pacientes do sexo feminino com câncer de mama localmente avançado subtipo HER2
provenientes do Laboratório de Pesquisa Translacional do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira (IMIP). Levantamento e análise de dados resultantes da citometria de �uxo a partir da realização
de marcação de superfície celular e intracelular para os fatores de transcrição SOX2 E STAT3 expressos
em leucócitos. Projeto aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa do Hospital de Câncer de
Pernambuco (HCP) e pelo IMIP, com o número do CAAE: CAAE39967014.3.3002.5201 e
CAAE39967014.3.0000.5205, respectivamente. Palavras-chaves: Câncer de Mama, HER2-positivo, SOX2,
STAT3, quimioterapia neoadjuvante.
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ASSOCIAÇÃO DO MODIFIED EARLY WARNING SCORE (MEWS) COM AS CATEGORIAS
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM COVID-19.

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - ORIENTADOR(A)

CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

ASSOCIAÇÃO DO MODIFIED EARLY WARNING SCORE (MEWS) COM AS CATEGORIAS DA CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO DE PACIENTES COM COVID-19 ALEXANDRA EMIDIO NEIMAN¹, CÁSSIA REGINA VANCINI
CAMPANHARO², MARIA CAROLINA BARBOSA TEIXEIRA LOPES², LUIZ HUMBERTO VIERI PIACEZZI², RUTH
ESTER ASSAYAG BATISTA² 1. Graduanda da 4ª série da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade
Federal de São Paulo (EPE/UNIFESP). Email: ae.neiman@unifesp.br 2. Departamento de Enfermagem
Clínica e Cirúrgica da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (DECC -
EPE/UNIFESP). Emails: cvancini@unifesp.br; lopes.carolina@unifesp.br; piacezzi@unifesp.br;
ruth.ester@unifesp.br. Introdução: Os serviços de emergência são responsáveis pelo atendimento
imediato das situações críticas e com risco de morte. Devido à superlotação desses serviços, o
Acolhimento com Classi�cação de Risco é uma ferramenta útil para priorizar o atendimento de pacientes
mais graves. Os pacientes com COVID-19 podem evoluir rapidamente para insu�ciência respiratória e
consequente parada cardiorrespiratória. Assim, escores de alerta precoce para identi�car a deterioração
podem ser associados a estes sistemas, melhorando a efetividade da avaliação e a segurança do
paciente. Objetivo: Veri�car a associação das categorias de classi�cação de risco com o escore MEWS
(Modi�ed Early Warning Score). Metodologia: Tratou-se de um estudo transversal, com abordagem
quantitativa, realizado com 372 pacientes adultos internados com diagnóstico con�rmado de COVID-19 e
que foram atendidos no Setor de Acolhimento com Classi�cação de Risco de um hospital público de abril
a agosto de 2020. Os dados foram obtidos por meio de prontuário eletrônico. Resultados: Os resultados
preliminares foram apresentados por meio da estatística descritiva. A média de idade da população foi
de 60,7 anos, maioria do sexo masculino (59%), brancos (52,3%) e com ensino fundamental incompleto
(35,2%). Em relação aos sintomas, a média de dias de início foi de 7,82 e, em 90,8% dos pacientes, houve
piora dos sintomas no segundo dia, em média. A categoria da classi�cação de risco mais
frequentemente apresentada foi a laranja, com incidência de 39,8%, sendo que 25% dos pacientes
possuíam duas comorbidades, e 81,2% não tiveram contato com casos suspeitos ou con�rmados. O
MEWs médio foi de 3,34. No que concerne à deterioração clínica dos pacientes, observou-se que em 43%
deles, o tempo para deterioração foi menor de 24 horas e que 65,9% delas ocorreram no pronto
socorro. Ademais, a deterioração mais frequente foi a insu�ciência respiratória aguda (IRpA) com uma
porcentagem de 69,9% dos pacientes. O desfecho mais observado foi o de alta hospitalar (70,3% dos
pacientes). Conclusão: Com os resultados �nais deste estudo esperamos poder aumentar a segurança
do paciente durante a classi�cação de risco. Palavras-chaves: sinais de alerta precoce, MEWS,
classi�cação de risco, enfermagem, emergência.
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ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO: SUA HISTORIA E A
INTERLIGAÇÃO COM A EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS

ORIENTADOR - MARCIO HOLLOSI

DISCENTE - DANIEL DE RESENDE SANTOS

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL E POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Este projeto tem em início de pesquisa e já submetido ao comitê de ética tem como objetivo analisar as
narrativas de 6 (seis) pessoas surdas no município de São Bernardo do Campo, a �m de coletar suas
trajetórias escolares e na Associação de Surdos de São Bernardo do Campo - ASSBC com o intuito de a
partir dos relatos narrados criar um material de registro para ser compartilhado com a escola de Surdos
do município para que os jovens conheçam suas histórias e entendam os processos pelos quais a
Educação de Surdos passou. A metodologia empregada é de natureza qualitativa com o uso de
entrevistas realizadas presencialmente. Como resultados, devo apresentar os relatos dos entrevistados
levando em consideração o fator geracional e de identidade que nos mostram surdos mais velhos
preocupados com a nova geração. A apresentação será em Língua Brasileira de Sinais.



Página 362Página 362

ATELIÊ DE HISTÓRIA ORAL - DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO DE
ACERVOS

LARISSA LIMA DE FREITAS - COLABORADOR(A)

RICARDO SANTHIAGO CORREA - COORDENADOR(A)

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

O Ateliê de História Oral é uma das ações desenvolvidas pelo Centro de Memória Urbana da Zona Leste
(CMUrb), responsável pela reunião, produção, custódia, organização, preservação, disponibilização
pública e difusão de conjuntos documentais dos mais variados gêneros e proveniências. O Ateliê de HO
vem construindo acervos de história oral em articulação com os diversos projetos e acervos em
constituição no CMUrb e debruçando-se sobre os desa�os e especi�cidades deste tipo de documento no
interior de um arquivo não especí�co de HO. Destacam-se aqui dois projetos: o "Mulheres de Axé" e o
"Quilombhoje". Esta comunicação debruça-se sobre os desa�os enfrenatdos nestes dois acervos e busca
trazer as perspectivas abertas por estas duas experiências.
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ATENÇÃO PARA A INTERVENÇÃO PRECOCE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA: DESENVOLVIMENTO INFANTIL DENTRO DO CONTEXTO CLÍNICO NO

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

CRISTIANE RONDON PLEFFKEN SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta-se como um transtorno de difícil
diagnóstico e com isso, a demora para o início das intervenções necessárias podem di�cultar um melhor
prognóstico da criança. No Brasil, em 1995, foram criadas Diretrizes Educacionais sobre Estimulação
Precoce, tal documento assegura a e�cácia da Intervenção Precoce (IP) como melhora signi�cativa do
quadro da criança que apresenta atraso no desenvolvimento, além de trazer como princípio básico a
utilização da modalidade multifocal, que é a correlação das ações estimuladoras dentro do contexto em
que a criança está imersa, e ainda, uma ferramenta norteadora para os serviços prestados para a
criança e família. A inquietação para a elaboração desta pesquisa, veio através do questionamento de
qual é o papel do pro�ssional dentro da intervenção, e para além disso, qual o conhecimento que este
sujeito possui sobre sua importância. Neste sentido, esta pesquisa traz a Educação Permanente como
processo de ensino-aprendizagem, visto que há uma necessidade de capacitação continuada dos
pro�ssionais que lidam cotidianamente com as crianças que fazem parte da faixa etária atendida pela IP
(de zero a seis anos). Objetivos: Identi�car e fortalecer o SUS quanto a Intervenção Precoce para o
desenvolvimento infantil de crianças com TEA no município de Taubaté. Os objetivos especí�cos
buscarão: a) Mapear aos pro�ssionais que interagem com as crianças e identi�car os serviços oferecidos
no município de Taubaté-SP; b) Identi�car e analisar, junto aos pro�ssionais do SUS, quais
conhecimentos possuem sobre a IP e os serviços oferecidos na cidade em que trabalham; e por �m c)
Elaborar ações educativas sobre as diretrizes da IP e confeccionar cartilha sobre os serviços que visem
melhor atender a esse público alvo. Materiais e Método: Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativa,
com coleta de dados de fontes primárias que deve envolver entrevistas semi-estruturadas com os
pro�ssionais que interagem junto ao público alvo, assim como fontes secundárias baseadas nos
referenciais teóricos sobre o assunto. Esses dados primários e secundários, devem uma vez
sistematizados e organizados, ser objeto de análise de discurso. Resultados e Conclusão: A relação
intersetorial entre os pro�ssionais do SUS em Taubaté auxiliará no melhor prognóstico das crianças com
TEA. Ações educativas junto aos pro�ssionais que interajam com IP permitirão maior e melhor
desenvolvimento de crianças com TEA.
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ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: TRAÇANDO CAMINHOS DO
CUIDADO COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE

SANTOS, SÃO PAULO, BRASIL

BEATRIZ VENANCIA DIAS GONÇALVES SILVA - DISCENTE

MARIA INES BADARO MOREIRA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: COVID-19

Esta pesquisa faz parte de um projeto guarda-chuva que tem como objetivo analisar as transformações
ocorridas na Rede de Atenção Psicossocial da cidade de Santos/SP em decorrência da pandemia de
COVID-19, considerando que a adoção de medidas de contenção culminou no fechamento de serviços
substitutivos de saúde mental que se constituem como pontos fundamentais na articulação do cuidado
à pessoas portadoras de sofrimento psíquico, para além do impacto desproporcional que esta
experiência incute nesta população vulnerável. Para tal, utiliza-se de metodologia qualitativa e recorre-se
à observação participante e à entrevista semiestruturada como instrumentos para a coleta de dados
com vistas a elucidar os impactos advindos da necessidade de reorganização do cuidado em saúde
mental no contexto pandêmico, reservando-se às devidas adaptações necessárias utilizando tecnologias
digitais. Aproximando-se da experiência de usuários, pretende-se analisar os componentes e fatores que
alteraram o contexto de vida destes sujeitos, o modo como lidaram e os signi�cados atribuídos a este
momento, os re�exos destas transformações nas relações de cuidado e as estratégias adotadas no
enfrentamento desta situação, bem como os atores e recursos que são acionados nestes movimentos.
Ressalta-se a relevância de elucidar a experiência santista de adaptação à pandemia de COVID-19 na
sustentação do cuidado às pessoas portadoras de sofrimento psíquico por sua notoriedade no processo
histórico da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
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ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM OLHAR PARA O
TRABALHADOR DE SAÚDE MENTAL

MARIA INES BADARO MOREIRA - ORIENTADOR(A)

ÉRICA SANCHES PONTES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Esta dissertação trata-se de uma pesquisa de estudo de caso e tem como objetivo geral compreender o
impacto da pandemia de Covid-19 na oferta de cuidados em saúde mental em um Centro de Atenção
Psicossocial, sob a ótica dos trabalhadores desse serviço. Parte da hipótese de que as alterações na
rotina do CAPS e do cotidiano em geral ocasionadas pela pandemia de COVID-19 podem ter re�exos na
saúde destas pessoas e também no modo de agir pro�ssional. Primordialmente, pretende registrar o
impacto na assistência psicossocial e na manutenção da continuidade do cuidado em face às adaptações
dos serviços de saúde frente à pandemia, analisar as transformações ocorridas no cotidiano da atenção
psicossocial e elucidar estratégias de enfrentamento acionadas pelos trabalhadores. Esse é um estudo
de caráter qualitativo e o método escolhido para entender esse período de transformações foi o estudo
de caso. Para a produção dos dados utilizamos a observação participante e as entrevistas com os
trabalhadores. Para análise foi usada a análise de conteúdo que segundo Bardin (2011) é ?um conjunto
de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens?. Até este momento da pesquisa, pode-se a�rmar que os trabalhadores
enfrentaram diversos desa�os cotidianos para oferecer o melhor cuidado possível em saúde mental em
meio à pandemia.
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ATENDIMENTO AOS BEBÊS SURDOS NA REDE MUNICIPAL DE GUARULHOS: O INÍCIO
DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA BILÍNGUE

ERICA APARECIDA GARRUTTI DE LOURENCO - DOCENTE

LARISSA DANIELE DE JESUS COELHO - COORDENADOR(A)

DAIANE SANTOS VIEIRA - MONITOR

RAFAEL DE ARRUDA BUENO JOSÉ MIGUEL - COORDENADOR(A)

LETICIA MUNIZ MAGALHÃES DA CUNHA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E
LÍNGUAS

ATENDIMENTO AOS BEBÊS SURDOS NA REDE MUNICIPAL DE GUARULHOS: O INÍCIO DA
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA BILÍNGUE ÉRICA APARECIDA GARRUTTI (egarrutti@yahoo.com.br)
DAIANE SANTOS VIEIRA (daiane.vieira01@unifesp.br) RAFAEL DE ARRUDA BUENO JOSÉ MIGUEL
(rafaelmiguelsurdos@gmail.com) EMYLLE DE CÁSSIA CABRAL DOS ANJOS (emylle.c.pereira@gmail.com)
LETÍCIA MUNIZ MAGALHÃES DA CUNHA (leti77.cunha1@gmail.com) LARISSA DANIELE DE JESUS COELHO
(issa_dani@hotmail.com) A constituição federal de 1998, enquanto ordenamento jurídico marcador de
parâmetros para as demais normativas do país, traz a perspectiva de que todos os brasileiros e
brasileiras, pobres e ricos, com ou sem de�ciência, têm, entre muitos outros, o direito à educação e à
infância; no que tange aos bebês, crianças, jovens e adultos surdos isso não se con�gura de forma
dessemelhante. Desse modo, os 5,7 milhões de pessoas com surdez/de�ciência auditiva representam
parte desse todo que têm seus direitos resguardados pelo regulamento maior citado. No que tange à
educação escolar de crianças bem pequenas e crianças pequenas, a educação infantil, enquanto
primeira etapa da educação básica, constitui-se como um espaço institucional necessário para inúmeras
vivências, tais como: o conhecimento de si e do mundo que a cerca pelas múltiplas experiências
sensoriais, expressivas e corporais; a imersão nas diferentes linguagens e formas de expressão;
incentivo a curiosidade, a imaginação, a exploração e o questionamento em relação à natureza, entre
muitos outros. Diante desses entendimentos, a presente comunicação pretende dialogar sobre o início
da implementação de um programa bilíngue para bebês surdos matriculados nas creches da rede
municipal de Guarulhos. As ações planejadas e colocadas em prática revelam um arcabouço teórico e
prático articulado com diferentes agentes sociais (professores, pais, gestores públicos e universidade)
que estão empenhados e organizados para tais feitos. Para tanto, as etapas do programa dirigido e
monitorado por pro�ssionais especializados e bilíngues da Secretaria da Educação tem se constituído da
seguinte forma: 1) Mapeamento dos bebês surdos: refere-se ao trabalho de mapear e identi�car em
quais creches da rede própria ou conveniada essas crianças estão matriculadas; 2) Análise de
documentação: corresponde a leitura e veri�cação de documentos comprobatórios que apontam a
questão da perda auditiva, como laudos médicos e audiometrias; 3) Conhecimento in loco: vem a ser o
conhecimento do campo, ou seja, da creche em si. Corresponde a uma visita até a unidade, onde
acontece uma reunião com a equipe gestora (direção e coordenação) para explicitação do programa,
concepções e intencionalidades; 4) Conversa com gestão, docentes que atuam na sala que tem um bebê
surdo e docente bilíngue: diálogo e maior aproximação entre os pro�ssionais que cercam o bebê surdo.
Além do detalhamento do programa, o intuito é, sobretudo, abrir um espaço para o diálogo acerca da
importância da organização de um ambiente bilíngue e inclusivo no processo inicial de aquisição de
linguagem e da língua de sinais pelo bebê surdo, somado as já conhecidas ações vinculadas ao cuidar e
ao educar; 5) Interlocução com a família: aproximação, escuta, acolhimento e apresentação do programa
à família da criança na presença da coordenação da escola. Além disso, há o encaminhamento às
o�cinais de Libras na escola polo bilíngue mais próxima da creche; 6) Hora atividade formativa sobre
singularidades das crianças surdas, de enunciações na Libras e apresentação do programa a todos os
professores e colaboradores da escola; 7) Presença e atuação do professor bilíngue in loco: a atuação do
professor bilíngue diretamente com o bebê surdo, para a apresentação
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ATENDIMENTO, NA PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL, AOS IDOSOS COM
TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO MAIOR (TNM) E AOS SEUS CUIDADORES

FAMILIARES

MARCIA MARIA PIRES CAMARGO NOVELLI - COORDENADOR(A)

EMANUELA BEZERRA TORRES MATTOS - COLABORADOR(A)

SOFIA FERNANDES TAVARES - DISCENTE

ANA JULIA BOTTON - DISCENTE

JULIANA RENÓ FARIA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Os atendimentos aos idosos com Transtorno Neurocognitivo Maior (TNM) foram retomados
em outubro de 2021 e enquanto não era possível retomar os atendimentos presenciais aos idosos com
TNM, optamos por focar no desenvolvimento das atividades da O�cina Deu Branco (março de 2021 até
janeiro de 2022) que é uma estratégia de cuidado que desenvolve ações de estimulação cognitiva e
funcional por meio de diversas atividades, na perspectiva da promoção e da prevenção de um
envelhecimento saudável e ativo. Objetivos: No referido período, considerando as ações desenvolvidas,
os objetivos foram: a manutenção de grupos de atividades para idosos da O�cina Deu Branco
estimulando capacidades cognitivas, emocionais, físicas, sociais e relacionais; e a retomada das
intervenções presenciais para os idosos com TNM em uma perspectiva de promover o envolvimento e
engajamento destes idosos com atividades adequadas às suas capacidades residuais. Materiais e
Métodos: As atividades da o�cina foram semanais das 9h00 às 10h30, realizadas pela plataforma do
Google Meet, com 1 hora e 30 minutos de duração, totalizando aproximadamente 12 encontros. Os
atendimentos presenciais aos idosos com TNM ocorreram semanalmente das 14h30 às 17h30. Ademais,
foram realizadas semanalmente, supervisões com os discentes, estagiários e extensionistas, objetivando
discutir as atividades propostas e o planejamento das próximas ações desenvolvidas no período. As
atividades utilizadas como recursos terapêuticos envolvem atividades lúdicas, de lazer e sociais,
estimulando os domínios cognitivos mais relevantes para as condições dos públicos atendidos. O
processo de avaliação das ações foi feito através dos relatos dos idosos e de seus familiares que
participaram das ações e por avaliações objetivas dos componentes cognitivos e funcionais. Resultados e
Discussão: No período (março de 2021 a fevereiro de 2022) foram realizadas 2 o�cinas com
aproximadamente 10 a 12 encontros cada o�cina, com uma média de participação de 18 idosos. Para os
atendimentos aos idosos com TNM, foram realizados atendimentos a partir de outubro de 2021, com 24
atendimentos por mês. A retomada dos atendimentos com os idosos com TNM nos permitiu identi�car o
impacto da pandemia na rotina de vida destas pessoas e a reconstrução dos planos terapêuticos de
intervenção visando a manutenção das capacidades funcionais e o engajamento. As atividades da
O�cina Deu Branco tiveram um impacto positivo sobre os idosos participantes considerando o período
de pandemia e distanciamento social. Para os discentes, as atividades desenvolvidas promoveram o
aprendizado de processos terapêuticos ocupacionais como, a elaboração, planejamento e aplicação das
propostas de intervenções utilizadas como estratégias de cuidado e a aplicação de estratégias de
estimulação que poderiam ser utilizadas em intervenções grupais no ambiente virtual. Conclusões:
Oferecimento de ambas as ações, considerando as demandas frente à pandemia e ao distanciamento
social potencializou as ações que poderiam ser desenvolvidas diante do cenário (O�cina Deu Branco) e a
retomada das intervenções presenciais com idosos com TNM. Esperamos que essas ações sejam
retomadas presencialmente gradualmente, principalmente as atividades da O�cina Deu Branco e que
possam ser ampliados os atendimentos aos idosos com Transtorno Neurocognitivo Maior, considerando
os aspectos de biosegurança.
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ATIVAÇÃO DO INFLAMASSOMA NAIP/NLRC4 NA INFECÇÃO POR TRYPANOSOMA
CRUZI É DEPENDENTE DE CATEPSINAS LISOSSOMAIS

MARCELO PIRES AMARAL - DISCENTE

KARINA RAMALHO BORTOLUCI - ORIENTADOR(A)

LUIZA ZAINOTTI MIGUEL FAHUR BOTTINO - DISCENTE CO-AUTOR

FELIPE DANIEL CARDOSO - DISCENTE CO-AUTOR

INGRID SANCHO DE FARIAS - DISCENTE CO-AUTOR

ALINE PACHECO DE OLIVEIRA LIMA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: IMUNOLOGIA

_Trypanosoma cruzi_ é um protozoário intracelular obrigatório transmitido pelas fezes de insetos
triatomíneos infectados. É o protozoário causador da doença de Chagas, que afeta entre 6-7 milhões de
pessoas ao redor do mundo. A doença de Chagas é uma enfermidade negligenciada presente
principalmente em países da América Latina. O sistema imunológico desempenha um importante papel
no reconhecimento e controle de infecções. Diversos receptores de reconhecimento de padrões (PRRs,
Pattern recognition receptors) já foram identi�cados por desempenhar papel de resistência na infecção
por _T. cruzi_. Os in�amassomas contêm PRRs que podem ser ativados por uma diversidade de
estímulos, inclusive patógenos. Após a ativação dos in�amassomas a cascata de sinalização pode
culminar na maturação de caspases in�amatórias, que clivam citocinas pró-in�amatórias em suas
formas ativas IL-1beta e IL-18 e também da proteína gasdermina-D (GSDMD), esta última possui um
papel central em um processo de morte celular programada denominada piroptose. Ainda não está
muito claro os mecanismos celulares associados pelo qual os in�amassomas são ativados, no entanto
existem alguns potenciais candidatos como e�uxo de potássio (K ), espécies reativas de oxigênio (ROS,
Reactive oxygen species) e envolvimento de catepsinas lisossomais. O in�amassoma NLRP3 é ativado
por um largo espectro de estímulos, inclusive por protozoários. Enquanto o in�amassoma NAIP/NLRC4,
classicamente descrito pelo seu reconhecimento de estruturas bacterianas, tem se mostrado dinâmico
no seu envolvimento a outros estímulos estéreis e não-estéreis. No entanto, pouco se sabe sobre o
papel do in�amassoma NAIP/NLRC4 na infecção por protozoários. Nos últimos anos, nosso grupo de
pesquisa tem mostrado os mecanismos efetores mediados por NLRP3 em resposta ao _T. cruzi_. Aqui
será mostrado mecanismos moleculares envolvidos no controle e ativação do in�amassoma NAIP/NLRC4
na infecção por T. cruzi. Macrófagos peritoneais (MPs) de�cientes para NAIP1-7 ou NLRC4 apresentaram
menor capacidade no controle da infecção por _T. cruzi_ quando comparados às células selvagens. Os
dados indicam que o in�amassoma NAIP/NLRC4 contribui para atividade tripanocida a partir da
produção de óxido nítrico (NO) a nível transcricional dependente da enzima óxido nítrico sintase
induzida (iNOS). Além disso, diferentes tipos celulares de�cientes para NAIP1-7 ou NLRC4 tiveram menor
produção de IL-1beta após a infecção por _T. cruzi_, mas não pelo seu extrato proteico solúvel ou
vesículas extracelulares. Estes dados indicam que a ativação do in�amassoma NAIP/NLRC4 dependente
de _T. cruzi_ requer o parasito íntegro e vivo. A �m de comparação, o mesmo per�l de resposta não foi
observado na infecção por _Toxoplasma gondii_, demonstrando uma maior especi�cidade do
in�amassoma NAIP/NLRC4 na infecção por _T. cruzi_. Também foi observado que o mecanismo efetor
associado a ativação do in�amassoma NAIP/NLRC4 na infecção por _T. cruzi_ é dependente de
catepsinas lisossomais, uma vez que utilizando seu inibidor farmacológico (Ca074-Me) a secreção de IL-
1beta foi fortemente reduzida. Enquanto inibidores de e�uxo de K ou ROS não alteraram a ativação dos
in�amassomas na infecção por _T. cruzi_. De modo geral, o in�amassoma NAIP/NLRC4 responde à
infecção por _T. cruzi_ de maneira dependente de catepsinas e realiza o controle desta protozoose por
um mecanismo mediado pela secreção de NO. A compreensão de funções e ativação do in�amassoma
NAIP/NLRC4 é de fundamental importância para o desenvolvimento de terapias e�cazes para o controle
de infecções e de distúrbios associados a mutações desta plataforma.
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SORVETE DE IOGURTE NATURALMENTE COLORIDO
COM C-FICOCIANINA E BIOMASSA DE SPIRULINA

MONIZE BURCK - DISCENTE CO-AUTOR

ANNA RAFAELA CAVALCANTE BRAGA - ORIENTADOR(A)

CAMILLY FRATELLI PEREIRA - DISCENTE CO-AUTOR
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Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: ALIMENTO FUNCIONAL/BIOMATERIAL

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SORVETE DE IOGURTE NATURALMENTE COLORIDO COM C-FICOCIANINA E
BIOMASSA DE SPIRULINA MONIZE BURCK (autora ? monize.burck@unifesp.br) CAMILLY FRATELLI
PEREIRA (coautora ? fratelli.camilly@unifesp.br) STÉPHANIE FABRÍCIA FRANCISCO DA COSTA (coautora -
stephanie.costa@unifesp.br) MÔNICA MASAKO NAKAMOTO (coautora - monica.nakamoto@unifesp.br)
ANNA RAFAELA CAVALCANTI BRAGA (orientadora ? anna.braga@unifesp.br). RESUMO: Introdução: A
biomassa de Spirulina (Arthrospira platensis) apresenta pigmentos fotossintéticos como a C-�cocianina
(C-FC), que em função de sua atividade antioxidante, caráter hidrossolúvel e coloração azul, tem sido
objeto de estudo para aplicações alimentícias, farmacêuticas e cosmetológicas como corante natural e
potencial agente de prevenção de vias in�amatórias como câncer e obesidade. Após extração de C-
�cocianina, a biomassa mantém seu conteúdo de proteínas, �bras, ácidos graxos, carotenoides e
cloro�la, apresentando coloração verde e composição nutricional rica em nutrientes. O desenvolvimento
de sorvete contendo C-FC é uma estratégia de acesso aos benefícios da molécula, a�nal, trata-se de um
produto que transpõe seus desa�os de aplicação, cuja estabilidade depende de alterações de
temperatura, pH e exposição à luz. Com vistas ao aproveitamento integral dos alimentos, o
desenvolvimento de sorvete contendo biomassa residual evita desperdícios e oferece um produto
atrativo. Neste contexto vale ressaltar a ampla aceitação que sorvetes em geral já apresentam no
mercado. Objetivo: Desenvolver sorvetes de iogurte naturalmente coloridos contendo C-FC e contendo
biomassa residual de Spirulina e avaliar suas atividades antioxidantes. Materiais e Métodos: A C-FC de
grau alimentício foi obtida através de extração verde sólido-líquido de Spirulina orgânica comercial. Seis
formulações de sorvetes de iogurte, incluindo os controles, foram desenvolvidas a partir de testes
preliminares com iogurte desenvolvido no grupo de pesquisa, acrescentando-se leite em pó, creme de
leite, emulsi�cante, liga neutra, sacarose ou maltodextrina, 5% de C-FC ou 1% de biomassa residual.
Foram preparados extratos metanólicos das formulações para testes de ORAC e ABTS para avaliar a
atividade antioxidante. Foram avaliados degradação térmica do AAPH durante 90 minutos e decaimento
do radical ABTS? , respectivamente. Os resultados foram expressos em ?mol.gamostra-1 de equivalentes
de Trolox (TE). Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata e comparados através de análise de
variância (ANOVA) usando nível de signi�cância de 95% (p < 0,05) com pós teste de Tukey. Resultados e
Discussão: Após a formulação, todas as amostras apresentaram atividades antioxidantes contra os
radicais ABTS? e peroxila. A capacidade antioxidante dos sorvetes preparados com C-FC e maltodextrina
apresentaram a maior atividade antioxidante em comparação com as outras formulações. Os resultados
mostram a importância do presente trabalho, corroborando com a literatura quanto ao grande potencial
da C-FC como pigmento azul natural e também como ingrediente funcional a ser utilizado na Indústria
de Alimentos. Considerações �nais: A adição de extrato de C-FC e de biomassa residual da Spirulina
ocasionou as altas capacidades antioxidantes observadas nos sorvetes. Este trabalho demonstra o uso
da C-FC como corante alimentar estável para este produto. O mesmo é válido para a biomassa residual.
Testes para veri�car a biodisponibilidade da molécula após digestão serão conduzidos e novos dados de
atividade antioxidante serão coletados.
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ATIVIDADE DA ENZIMA NOS2 E DA VIA PI3K/AKT/MTOR NA CAPACIDADE DE
SOBREVIVÊNCIA E CLONOGENICIDADE DE LINHAGENS HUMANAS DE MELANOMA

SOB CONDIÇÕES DE ESTRESSE NUTRICIONAL

HUGO PEQUENO MONTEIRO - ORIENTADOR(A)

LETICIA TORRES BARBOZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 16 - Bioquímica/BioMol Data: 27/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

O câncer de pele melanoma é um tumor caracterizado pela sua agressividade e poder metastático,
associado a um prognóstico ruim para os pacientes. Durante o desenvolvimento tumoral a escassez de
nutrientes, provocada pela diminuição do aporte sanguíneo, é uma condição que contribui para o
fenótipo maligno deste tipo de tumor por meio de transformações metabólicas que atribuem às células
a capacidade de se adaptar ao estresse, sobreviver e proliferar. A via de sinalização PI3K/Akt/mTOR/NF-
kB tem sua atividade modulada pela oferta de nutrientes e está alterada na maioria dos cânceres,
atuando de maneira importante na tumorigênese, tendo sua atividade relacionada a mecanismos de
sobrevivência, proliferação e diferenciação. Além disso, já está bem documentado que a isoforma
induzível da enzima óxido nítrico sintase (NOS2) e o óxido nítrico (NO), radical livre com propriedades
sinalizadoras, produzido por esta enzima, exercem papéis muito importantes no desenvolvimento de
vários cânceres, aí incluído o melanoma. NOS2/NO estimulam a fosforilação e a s-nitrosilação de
proteínas constituintes de vias de sinalização oncogênicas, ativando estas vias. Embasados nestes
conhecimentos o presente projeto tem por objetivo determinar as contribuições das proteínas da via
PI3K/Akt/mTOR/NF-kB e da enzima NOS2 na capacidade de sobrevivência e formação de colônias nas
linhagens humanas de melanoma, A-375 (tumor primário) e SKMEL-28 (tumor metastático) em condições
restritivas. Para isso as linhagens serão mantidas em condição de estresse nutricional com a retirada de
soro bovino fetal (SFB) do meio de cultura celular, na presença e ausência de inibidores das proteínas da
via PI3K/Akt/mTOR e do fator de transcrição NF-kB, além disso, será realizado o silenciamento do gene
NOS2 nas linhagens. Nessas condições serão feitos ensaios clonogênicos, análise de expressão e
atividade de proteínas, e dosagens de óxido nítrico nas linhagens. Estas variáveis serão avaliadas em sua
relevância na proliferação celular e nos mecanismos pelos quais a célula tumoral desenvolve sua
resistência em situações de estresse nutricional. Nossos dados preliminares sugerem que a inibição não
seletiva das enzimas NOS, utilizando-se o análogo de L-arginina, L-nitro-arginina-metil éster (L-NAME) e a
inibição da proteína mTOR, pelo seu inibidor clássico rapamicina, possuem efeito citostático na linhagem
SKMEL-28, afetando a formação de colônias em condições de restrição de SFB. Observamos também
que a produção de NO nestas condições é signi�cativamente aumentada. Em conjunto estes dados
indicam uma possível relação entre a atividade de mTOR e enzimas NOS e a sobrevivência e
clonogenicidade da linhagem metastática de melanoma humano.
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ATIVIDADE DA ROSA BENGALA FOTOATIVADA NA INVIABILIDADE DOS ISOLADOS
DE ACANTHAMOEBA SPP NO TRATAMENTO DE CERATITE

LARISSA FAGUNDES PINTO - CO-AUTOR(A)
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MARIA CECILIA ZORAT YU - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
OFTALMOLOGIA CLÍNICA E GERAL

Introdução: A ceratite é uma infecção ocular que pode ser causada por bactérias, fungos e protozoários.
A infecção ocorre através da adesão do microrganismo na córnea e são caracterizadas pelo
aparecimento de uma úlcera severa, causando fotossensibilidade, dor, vermelhidão, visão embaçada,
incomodo ocular e halo esbranquiçado na superfície ocular. Podendo ocorrer a perda da visão total,
sendo necessário o transplante de córnea em casos graves. (CDC; 2021) O tratamento padrão utilizado
para a Ceratite por Acanthamoeba spp., ocorre por meio dos fármacos Propamidina (Brolene®) e
Polihexametil Biguanida (PHMB), contudo nem sempre o tratamento apresenta resultados bem-
sucedidos, havendo assim, a necessidade de tratamentos complementares e de maior e�cácia. A terapia
fotodinâmica (do inglês Photodynamic Therapy - PDT), envolve a ativação de um agente
fotossensibilizador por variação de luz. O fotossensibilizador ativado, por exemplo Rosa Bengala, reage
com o oxigênio do ambiente, criando uma espécie reativa de oxigênio que interage com componentes
intracelulares, levando à inativação e morte celular. Objetivo: veri�car a e�cácia da utilização do corante
de Rosa Bengala foto ativado com a lâmpada customizada de luz verde (~515nm) na inviabilização de
Acanthamoeba spp. e sua atividade quando associada com Polihexametil Biguanida (PHMB). Métodos:
As cepas utilizadas durante esse projeto serão cultivadas a partir de uma cepa padronizada (ATCC®
30461) e um isolado clínico (um paciente que desenvolveu ceratite por Acanthamoeba spp.) obtida do
banco de cepas já coletadas para �ns diagnósticos e que estão armazenadas no laboratório de pesquisa
? Laboratório de Protozoologia e Microbiologia Ocular. O tratamento por sua vez, será realizado em seis
grupos, sendo eles: Grupo 1: (controle positivo): Sem tratamento, Grupo 2: tratamento com 0,1% de rosa
bengala exposto a incidência de luz LED Verde (515,5 nm) por 12,3 minutos, Grupo 3: tratamento com
0,1% de rosa de bengala, Biguanida 0,02% e exposto a incidência de luz LED Verde (515,5 nm) por 12,3
minutos, Grupo 4: tratamento com 0,1% de rosa de bengala, Biguanida 0,06% e exposto a incidência de
luz LED Verde (515,5 nm) por 12,3 minutos, Grupo 5: tratamento apenas com Biguanida 0,02% e por �m,
Grupo 6: tratamento apenas com Biguanida 0,06%. Resultados Esperados: Esperamos que a rosa
bengala fotoativada por luz verde sozinha ou combinada com a droga do tratamento padrão
Polihexametil Biguanida (PHMB) tenham atividade inviabilizando as células de Acanthamoeba spp.,
encorajando estudos clínicos do uso terapêutico do crosslinking com rosa bengala fotoativada por luz
verde.
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ATIVIDADE DE ESCUTA DE MÃES QUE PERDERAM SEUS FILHOS DEVIDO A AÇÃO
POLICIAL LIGADA AO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ?ESCUTA CLÍNICO-

POLÍTICA SINGULAR E EM PROCESSOS GRUPAIS?
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Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

O projeto de extensão universitária ?Escuta Clínico-Política Singular e em Processos Grupais?, do campus
baixada santista da Unifesp, busca, fundamentado na Psicologia Social e na Psicanálise, atender pessoas
que estão em situação de vulnerabilidade social por meio da oferta da escuta clínico-política. Dentre as
atividades que desenvolvemos pelo projeto está o grupo de mães enlutadas que perderam seus �lhos
devido à ação policial. Desde o início do segundo semestre de 2021 oferecemos um espaço de troca de
experiências para estas mulheres, com ênfase na partilha de narrativas oníricas e dos processos
associativos grupais. O motivo pelo qual iniciamos o grupo com tal enfoque reside em estarmos
interessadas nas possíveis articulações entre os sonhos e o processo de elaboração coletiva e singular
do luto. Atualmente o grupo reúne oito mães, que conheceram o projeto via divulgação feita nas redes
sociais. Muitas delas não conviviam com outras mulheres que haviam perdido os �lhos nas mesmas
circunstâncias e algumas demonstraram ter se bene�ciado dos processos de identi�cação entre elas. O
compartilhamento de seus sonhos produziu associações singulares e coletivas vinculadas aos diferentes
modos de falar sobre a �nitude da vida e como foi e ainda tem sido viver sem a presença dos seus entes
queridos e sobre a relação que tinham com eles. Foi possível que cada participante compartilhasse suas
diferentes trajetórias e exercitasse importantes re�exões sobre as demandas direcionadas às mulheres
das classes pobres na sociedade contemporânea. No grupo surgiram sonhos nos quais: os �lhos
apareciam vivos e trazendo mensagens às sonhantes (talvez para ajudá-las a seguir com suas vidas,
apesar da perda); a �gurabilidade no cenário onírico estava repleta de alusões a pontes rompidas (que
parecem representar o rompimento abrupto do vínculo com seus �lhos); aparecia a experiência de viver
em um país estrangeiro (que ilustra como ter um �lho assassinado pela violência do Estado, por policiais
que consideram juventudes como perigosas), as autoridades fardadas cumprindo a missão de perseguir
a sonhante (o que pode demonstrar o medo frente às �guras que deveriam proteger o corpo e os
familiares de muitas dessas mulheres), entre outros. O grupo produziu, em pelos menos duas
integrantes, o desejo de começarem um processo analítico e terapêutico, pedindo indicação de um
pro�ssional para atendê-las na clínica após a experiência. Para a psicanálise, a elaboração do luto é
possível mediante o reconhecimento da perda do objeto de amor, perda que é negada pela realidade e
por um país e sua legislação que não pune os responsáveis por este genocídio da população jovem,
negra e periférica. Sendo assim, o grupo de mães tem proporcionado um espaço de acolhimento para
que estas mulheres reconheçam a perda de seus �lhos e possam se aproximar do trabalho psíquico de
elaboração coletiva deste luto e trauma. Em 2022 pretendemos seguir com o grupo através da oferta de
uma escuta psicoterapêutica que possa oferecer às mulheres espaço de fala para outros aspectos de
suas vidas que não estejam centrados na redução da vida ao papel de mãe, pois parecem demandar
este trabalho.
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ATIVIDADE TRIPANOCIDA DE DOIS NOVOS DERIVADOS SEMISSINTÉTICOS DE
DEHIDRODIEUGENOL B E DE SEU METIL ETER OBTIDOS VIA METÁTESE OLEFÍNICA

CRUZADA

ANDERSON KEITY UENO - DISCENTE

JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

INTRODUÇÃO: Doença de chagas é uma doença negligenciada causada por T. cruzi . Estima-se que, pelo
menos, um milhão de pessoas estejam infectadas no Brasil. O tratamento atual é restrito a dois
medicamentos: Benzinidazol (BNZ)e nifurtimox, os quais possuem efeitos adversos consideráveis e
e�cácia limitada de acordo com o estágio da doença1. OBJETIVOS: Preparar e avaliar a atividade
tripanocida de dois derivados semissintéticos obtidos das folhas de Nectandra leucanta e transformados
através da reação de metátese olefínica cruzada. METODOLOGIA: Os compostos 1 (dehidrodieugenol B)
e 2 (metildehidrodieugenol B) foram obtidos através de puri�cação cromatográ�ca utilizando SiO2 como
fase estacionária e gradientes de polaridade da mistura hexano: acetato de etila como fase móvel2. Os
compostos 1a (metilformil dehidrodieugenol B) e 2a (metilformil metildehidrodieugenol B) foram obtidos
utilizando acrilato de metila e catalisador Hoveyda Grubbs II partindo de 1 e 2 respectivamente. Os
ensaios biológicos de atividade antiparasitária e de citotoxidade bem como de despolarização de
membrana foram feitos em parceria com o Instituto Adolfo Lutz. RESULTADOS E DISCUSSÕES: a adição
do grupo metilformil na cadeia alílica do material de partida causaram aumento da atividade
tripanocida, principalmente frente às formas amastigotas. Os compostos 1a e 2a apresentaram valores
de IC50 de 10.2 µM e 6.1 µM respectivamente superiores aos materiais de partida 1 (86.5 µM), 2 (inativo)
e o padrão BNZ (8.7 µM). O composto 1a apresentou ligeira toxicidade (CC50 = 139. 8 µM) porém, o
composto 2a (CC50 >200 µM) demonstrou atoxidade frente às células NCTC. Baseado nestes resultados,
os possíveis mecanismos fenotípicos de ação de 1a e 2a foram avaliados. Inicialmente, despolarização do
potencial elétrico de membrana plasmática do parasita foi avaliado bem como da sua membrana
mitocondrial a qual foi despolarizada após 2 horas de incubação com os compostos 1a e 2a.
CONCLUSÕES PARCIAIS: Considerando o potencial do composto 2a dado os seus resultados, mais a sua
facilidade na obtenção e puri�cação do material de partida 2 através do material vegetal. Este pode ser
considerado um novo hit promissor para futuros estudos de protótipos para a doença de Chagas;
REFERÊNCIAS: 1: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Epidemiological Report ? Chagas
disease 2021; 2Grecco, S.S., S, F. F., et al. J. Venom.Anim.Toxins Incl. Trop. Dis, 2018, 24 (5), 122.
AGRADECIMENTOS: CAPES, FAPESP, CNPq, UFABC, UNIFESP, Universidade de Rennes 1, Instituto Adolfo
Lutz
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ATLAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
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Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

ATLAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO
DE GUARULHOS. Adalberto Diré Adão(discente) adalbertodireadao@gmail.com, Jorge Luiz Barcellos da
Silva(orientador) jorge.barcellos@unifesp.br(Departamento de Educação, Escola de Filoso�a, Letras e
Ciências Humanas, UNIFESP, 2021). Projeto aprovado pelo CEP-CAAE: 53708821.6.0000.5505, Parecer:
5.268.702. Estudo em desenvolvimento no curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós
Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo. Tem como objetivo reconhecer os
professores e a rede municipal de ensino fundamental de Guarulhos. Constituem objetos articulados
deste, professores iniciantes na pro�ssão, dessa rede e escolas públicas de ensino fundamental que a
integram. Para tanto lançando um olhar a partir do território, analisaremos a formação inicial articulada
à formação continuada destes pro�ssionais. Buscando identi�car como se estabelecem as relações entre
os docentes, a escola, os processos de ensino e o lugar. Nesse contexto partimos de um
encaminhamento que busca identi�car e analisar essas relações por meio de suas con�gurações
territoriais, considerando nove escolas públicas, situadas uma em cada uma das nove regiões em que o
município de Guarulhos é dividido. A rede municipal de ensino de Guarulhos é caracterizada pela sua
extensão, expansão e organização, fatores relacionados à formação dos professores que vem a integra-
la. Buscamos dessa forma, considerar as localizações das vivências dos docentes e das escolas centrais
em nosso trabalho. Uma vez que, estes lugares nos quais os processos de ensino são desenvolvidos,
constituem elementos determinantes quanto aos vínculos de pertencimento dos participantes
envolvidos. Este estudo esta sendo desenvolvido em três etapas, realizamos pesquisa bibliográ�ca,
levantamento de dados, iremos a campo e realizaremos a análise dos dados colhidos. Os participantes
da pesquisa serão professores do ensino fundamental da rede municipal da cidade de Guarulhos. Como
instrumento de pesquisa desenvolveremos uma entrevista semi-estruturada. Utilizaremos imagens
fotográ�cas captadas por satélite, obtidas por meio do aplicativo Google Earth, mapas desenvolvidos a
partir da base de dados do Centro de Estudos da Metrópole com a utilização do software Terraview,
seguidos de uma descrição analítica destes campos. Articularemos através de diferentes linguagens,
como mapas, tabelas e grá�cos uma observação destes processos, construindo um Atlas com base
nestas informações. Na busca por dados para implementar a análise da distribuição territorial das
escolas públicas da rede municipal na cidade de Guarulhos, realizamos um levantamento nas bases de
dados da prefeitura de Guarulhos, do IBGE e da Fundação Seade, nas quais veri�camos haver relação
nestas bases de dados para a formação de um panorama acerca da distribuição territorial destas
escolas, levando em conta a vulnerabilidade social presente nos locais nos quais estas estão dispostas.
Ainda nesse sentido ao cruzarmos dados referentes ao IDEB dos anos iniciais destas escolas
percebemos que há uma correlação dos fatores vulnerabilidade e desenvolvimento da educação nestas
localidades Com este estudo buscaremos identi�car uma parcela de quem são os professores do ensino
fundamental de Guarulhos, como se desenvolveu a formação pro�ssional destes e entender como se dá
a distribuição da instituição escolar no espaço urbano frente às características territoriais do município
de Guarulhos.
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ATLAS VIRTUAL DE PARASITOLOGIA COMO FERRAMENTA DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

PATRICIA XANDER BATISTA - COORDENADOR(A)

CLARA LUCIA BARBIERI MESTRINER - COLABORADOR(A)

ARIELY BARBOSA LEITE - DISCENTE

NILMAR SILVIO MORETTI - COORDENADOR(A)

ROBERTO RUDGE DE MORAES BARROS - COLABORADOR(A)

ERIKA APARECIDA COSTA LOMEU - COLABORADOR(A)

THALITA CAMELO S FERREIRA - COLABORADOR(A)

ROGERIA CRISTINA ZAULI - COLABORADOR(A)

ANDREY SLADKEVICIUS VIDAL - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
PARASITOLOGIA

Com o objetivo de trazer materiais atualizados, didáticos, interativos, e de fácil acesso para a área de
parasitologia, o projeto se iniciou em 2016 com uma equipe multidisciplinar, contando com a
colaboração de graduandos de diferentes Instituições de Ensino (públicas e privadas), alunos de pós-
graduação, técnicos da área de educação e professores/pesquisadores de diferentes departamentos da
Unifesp. Os materiais foram desenvolvidos com uma linguagem acessível, permitindo a fácil
compreensão a todos que tenham interesse no assunto: de alunos e pro�ssionais da saúde a
professores e pesquisadores da área. O conteúdo inclui a descrição de 29 doenças parasitárias de
importância médica no Brasil e no mundo, com esquemas dos ciclos de vida e formas evolutivas de cada
parasita, e imagens dos parasitas e vetores, alguns em modelo 3D para enriquecer o conteúdo do Atlas
de forma mais complexa, dinâmica e interativa. O material será disponibilizado com casos clínicos das
doenças, com perguntas e respostas para guiar o estudo e fortalecer o aprendizado da parasitologia.
Todo esse conteúdo está sendo organizado em um site dentro do domínio da UNIFESP, e será
amplamente divulgado para facilitar o acesso ao material e divulgação da parasitologia. Nos próximos
meses teremos o lançamento do site com parte do material, que será disponibilizado gradativamente.
Concomitantemente, o Atlas está sendo preparado na forma de livro e será disponibilizado de maneira
ampla e gratuita. Queremos ainda realizar a impressão 3D de alguns dos modelos para enriquecer ainda
mais o ensino da parasitologia.
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ATUAÇÃO DA INTERLEUCINA-33 NO EIXO INTESTINO-FÍGADO NO CONTEXTO DAS
DOENÇAS HEPÁTICAS CRÔNICAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

ALEXANDRE DE CASTRO KELLER - ORIENTADOR(A)

MICHELANGELO BAUWELZ GONZATTI - CO-AUTOR(A)

JULIO BENICIO OLIVEIRA NETO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
IMUNOLOGIA

INTRODUÇÃO. As doenças hepáticas crônicas são uma das principais causa de morbidade e mortalidade
em todo o mundo. Recentemente identi�cou-se que o crosstalk metabólico, imunológico e
neuroendócrino entre intestino e fígado (eixo intestino-fígado) é um importante fator na patogênese das
doenças hepáticas. Nesse contexto, sabe-se que a interleucina-33 (IL-33), um mediador imunológico que
age como alarmina após o dano celular, desempenha papel dicotômico, ora na promoção da integridade
do epitélio e no controle da microbiota intestinais, bem como na proteção contra processos patológicos
hepáticos, ora na promoção do dano ao fígado e à mucosa intestinal, da in�amação e da disbiose
intestinais. OBJETIVO. Apresentar o panorama da literatura a respeito da relação entre IL-33 e as
doenças hepáticas pela sinalização IL-33/ST2 no eixo intestino-fígado, discutindo as perspectivas de
explorar as comunicações intestino-fígado para o desenvolvimento de novos tratamentos para doenças
hepáticas crônicas. MÉTODO. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nos meses de novembro
de 2021 e abril de 2022, na base de dados Pubmed®, a partir de combinações entre os descritores: gut,
liver, gut-liver, microbiota, il-33 e interleukin-33. A amostra foi composta por artigos que atenderam aos
critérios de inclusão: artigos de periódicos publicados de 2010 a 2022, no idioma inglês, que retratassem
o papel da IL-33 na integridade do epitélio intestinal, a in�uência da IL-33 na microbiota intestinal, a
atuação da IL-33 no eixo intestino-fígado ou o papel do eixo intestino-fígado nas doenças hepáticas.
RESULTADOS. Preencheram os critérios estabelecidos 24 artigos, sendo que: seis artigos descreveram a
relação entre a sinalização IL-33/ST2 e doenças hepáticas no microambiente hepático; nove artigos
relataram a relação entre IL-33, a integridade do epitélio intestinal e a microbiota intestinal; e 12 artigos
delinearam sobre o impacto da microbiota intestinal na ativação do sistema imune no contexto das
doenças hepáticas. CONCLUSÕES. Apesar de a literatura objetiva sobre a atuação da IL-33 no eixo
intestino-fígado no contexto das doenças hepáticas crônicas ainda ser escassa, nota-se que o papel
dessa citocina no ambiente intestinal se relaciona intimamente com uma potencial proteção hepática de
respostas imunológicas lesivas mediante manutenção da integridade da mucosa intestinal durante a
homeostase, promoção da cicatrização e recuperação dessa mucosa após lesões e estímulo à
homeostase da microbiota intestinal que diminuem tanto translocação bacteriana para o fígado quanto
respostas in�amatórias hepáticas elicitadas por mediadores produzidos no ambiente intestinal e
carreados pela circulação portal. Por outro lado, no microambiente hepático, a atuação da IL-33 está
associada à base do processo �brótico comum a várias doenças hepáticas. Assim, melhorar a
compreensão da IL-33 na �siopatologia das doenças hepáticas crônicas que envolve a disbiose intestinal,
a integridade da barreira intestinal e a resposta imune hepática é essencial para o desenvolvimento de
novas terapias para tratar doenças hepáticas crônicas.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESF

MARIA CRISTINA MAZZAIA - ORIENTADOR(A)

LUANA ROBERTA DOS SANTOS PALMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Atuação do Enfermeiro no Processo de Educação Permanente na ESF Autora. LUANA ROBERTA DOS
SANTOS PALMA Categoria. PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) ORCID. 0000-0002-5760-
0635 Resumo A portaria n. 648 de 28 de março de 2006, de�niu a Estratégia de Saúde da Família como
ação prioritária do Ministério da Saúde para organização do SUS na Atenção Primária à Saúde, prevendo
acesso universal e contínuo aos serviços de saúde, reforçando seus princípios básicos. Porém, com o
passar do tempo e as mudanças sociais, ambientais, epidemiológicas e políticas, houve um aumento
signi�cativo nas demandas assistidas pela APS principalmente após a chegada da pandemia, exigindo
cada vez mais dos pro�ssionais em especial, do enfermeiro(a) que desenvolve atividades de gestão do
cuidado, participando do planejamento e coordenação do cuidado bem como executando o mesmo
junto às ações de educação voltadas às necessidades apresentadas pelas Unidades de Saúde da Família.
O enfermeiro(a) é um dinamizador, apoiado em protocolos instituídos, participando, majoritariamente,
das atividades de capacitação oferecidas para cada linha de cuidado ou programa, representando sua
USF, sendo incumbido, posteriormente, da multiplicação do conhecimento adquirido. Este fenômeno
tem ocorrido desde a implantação da Política Nacional Educação Permanente em Saúde quando houve
um aumento de oferta de cursos, capacitações e atualizações para o SUS principalmente na APS. Todos
os pro�ssionais devem estar atentos às mudanças e manterem-se atualizados nas várias vertentes,
porém, até pelo fato de ser a enfermagem a maior categoria pro�ssional em saúde e caracterizar-se por
realizar seu trabalho em equipe, justi�ca-se a demanda pelo enfermeiro(a) a ser capacitado nos ações de
educação permanente, já que desenvolve papel diferenciado na Atenção Básica respondendo a um
grande número de demandas, necessitando estar apto para as tomadas de decisões e organização do
trabalho dentro das USF. Considerando o exposto, percebe-se a exigência da quali�cação continuada do
pro�ssional enfermeiro(a) para que este atue pautado nas evidências técnicas e cientí�cas, que devem
se traduzir na prática deste pro�ssional, e, principalmente nas ações envolvendo o acolhimento, que
propicia uma triagem e classi�cação adequadas às necessidades referidas e observadas. Objetivo:
Conhecer a atuação do enfermeiro na Educação Permanente em Saúde na Estratégia Saúde Família
como multiplicador do conhecimento. Metodologia: estudo observacional, transversal, qualitativo,
exploratório e descritivo, por meio de questionário a serem aplicados, com enfermeiros(as) das equipes
das USF da região do Jardim São Luiz no município de São Paulo. Os dados obtidos possibilitarão o
desenvolvimento de recomendações que assegurem a circulação do conhecimento veiculado por meio
das ações de Educação Permanente em Saúde. Resultado Esperados: Conhecer o trabalho desenvolvido
pelo enfermeiro da ESF como educador e as necessidades de melhorias para realização da EPS nas
Unidades de ESF, visando a ampliação do conhecimento e atualizações a todos os colaboradores
certi�cando-se que os usuários tenham uma assistência de qualidade. Contribuir com a gestão dos
serviços de saúde para que as atualizações sejam possíveis com vistas à excelência da prática, a ser
realizada de forma consciente e aperfeiçoada. Descritores SUS, Educação Permanente Saúde, Estratégia
Saúde Família Referências Bibliográ�cas Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº 648, de 28 de março de
2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para
a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, 2006.
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ATUAÇÃO DO MESA BRASIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ESTADO
DE SÃO PAULO

DANIEL HENRIQUE BANDONI - ORIENTADOR(A)

LUANA TIHARU DOI - AUTOR(A)

JOSE RAIMUNDO SOUSA RIBEIRO JUNIOR - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área: SAÚDE
E BEM-ESTAR Sub-Área: SAÚDE COLETIVA

Introdução: A pandemia do Coronavírus agravou o quadro da fome que já se apresentava preocupante
no Brasil. Sendo o acesso a uma Alimentação Adequada um Direito Humano Universal não garantido
pelo governo, algumas iniciativas não governamentais têm sido desenvolvidas. Dentre elas, está o
Programa Nacional Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio, atuante desde 2003. Objetivo:
Compreender a atuação dessa iniciativa pioneira para enriquecer a alimentação da população
bene�ciada durante esse período de crise humanitária, sanitária, ambiental e socioeconômica mundial.
Metodologia: Estudo transversal de política qualitativa, envolvendo o Mesa Brasil do Estado de São
Paulo. A coleta foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com as Coordenadoras estadual,
municipal (metrópole, litoral e interior) e do Centro de Captação e Armazenagem Mesa Brasil. Além
disso, houve a obtenção do Relatório interno de 2020. Todo o material foi estudado através da análise de
conteúdo do tipo temática. Resultados e Discussão: Identi�cou-se diversas alterações e adaptações em
sua dinâmica operacional como um todo. Dentre as principais, estão a redução das doações, para o qual
houve a �exibilidade no cadastro das instituições, o atendimento às famílias, campanhas e cestas
básicas com produtos de higiene e limpeza; aumento de doações de ultraprocessados, para o qual
houve a respectiva adesão a certos produtos não usuais. E tudo isso visando manter o trabalho de
recolhimento e transporte das doações e, consequentemente, atender o maior número de pessoas
possível. À médio e longo prazo, o MBS pretende otimizar a logística, retomar e renovar as medidas
educativas, recadastrar as instituições sociais atendidas durante o período, e atingir cada vez mais
doadores. O nutricionista é fundamental para controlar a quantidade e qualidade das doações, garantir
a sua segurança higiênico-sanitária, desenvolver medidas educativas e direcionar os alimentos para o
melhor público. Conclusão: O programa demonstrou enorme capacidade em desenvolver medidas
criativas para o novo cenário à um tempo relativamente curto, muitas das quais podem servir de
inspiração para outras iniciativas. Apresentou-se ainda mais imprescindível para esse cenário de
emergência, especialmente no que tange a alimentação da população vulnerabilizada dentro de um país
com políticas públicas ausentes para tal.
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ATUAÇÃO DOS DISCENTES NO NAI CAMPUS SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANDRE HIDEKI HIGA - ORIENTADOR(A)

AMELIA CAROLINA TERRA ALVES MACHADO - ORIENTADOR(A)

INGRID MATOS DE MORAIS - DISCENTE

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

BRUNA RAMOS CALDAS - DISCENTE

KAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-
Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

ATUAÇÃO DOS DISCENTES NO NAI CAMPUS SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA BRUNA RAMOS1,
INGRID MATOS2, KAROLINE RIBEIRO3, ANDRE HIGA4, AMELIA CAROLINA TERRA ALVES MACHADO5
MARISA SACALOSKI6 1Graduanda em Medicina, bruna.ramos@unifesp.br. 2Graduanda em Medicina,
imorais@unifesp.br. 3Graduanda em Tecnologia Oftálmica, karoline.ribeiro15@unifesp.br. 4Me
coordenador NAI, andre.higa@unifesp.br. 5 Prof.ª Drª, amelia.carolina@unifesp.br. 6Prof.ª Drª,
msacaloski@unifesp.br. INTRODUÇÃO: O núcleo de acessibilidade e inclusão (NAI) foi criado em 2008
composto por uma equipe multidisciplinar e que atualmente conta com a participação de alunos com
de�ciência e tem como objetivo promover a inclusão e permanência no ambiente universitário da
UNIFESP. OBJETIVO: Caracterizar a ação dos alunos no NAI campus São Paulo. MÉTODO: Trata-se da
descrição do trabalho realizado por três alunas com de�ciência que estudam no campus São Paulo,
sendo uma bolsista do programa de bolsas Santander Graduação ingressa por meio de uma carta de
motivação e outras duas alunas a partir do levantamento de interesse e entrevista com os integrantes
do núcleo para ingresso como membro discente do NAI. Essa atuação foi construída a partir de reuniões
quinzenais com a pedagoga do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), com o coordenador do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI) do campus São Paulo e uma docente do curso de fonoaudiologia
especialista em Educação Especial. A partir das discussões com este grupo, foi proposta inicialmente a
elaboração de materiais e divulgação nas redes sociais como o Instagram e em outros espaços da
comunidade acadêmica como apresentação na recepção de calouros. RESULTADOS PRÉVIOS: Foram
produzidas duas animações, uma sobre o NAI com duração de 1 minuto e 15 segundos e outra sobre
dicas de como incluir o aluno com de�ciência nas aulas e reuniões virtuais em tempos de pandemia com
duração de 2 minutos e 42 segundos, além disso, foi elaborada uma sequência de slides informativos
para publicação no Instagram que versam sobre os seguintes temas: dicas de convivência com pessoas
com de�ciência física, auditiva, visual, intelectual e um bloco de slides sobre a temática do Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA). Palavras-chaves: Inclusão, Acessibilidade, Permanência estudantil.
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ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS
ASSIMETRIAS FACIAIS DECORRENTES DA PARALISIA FACIAL.

ORIENTADOR(A) - JOSé RICARDO GURGEL TESTA

DISCENTE - ROSANA DE QUEIROZ

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VIDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Há uma grande variedade de tratamentos para as assimetrias Faciais. A maloclusão, como um agente
causal das assimetrias já é um fato comprovado e o tratamento em tenra idade, um tema amplamente
abordado. As assimetrias, causadas por paralisia facial, estão sendo estudadas (1) e são motivo de
pesquisa. Os cadernos da saúde que dão assistência ao recém-nascido, já chamam atenção para o fato,
pois o arcabouço facial da criança, sofre in�uência dos fatores epigenéticos. É necessário a atuação de
toda a musculatura da face para que ocorra um desenvolvimento correto das estruturas (2). A paralisia
Facial Congênita pode afetar toda a musculatura da face ou um grupo de músculos isolados. A criança
ao chorar, a boca adquire a forma ovalada (3). Importante observar pois podem acompanhar outras
anomalias. O tratamento pode ser fonoaudiologia (4), �sioterapia, anastomoses de nervo, incisão do
músculo abaixador do ângulo da boca do lado sadio e toxina botulínica no lado sadio. De acordo com a
Teoria da Matriz Funcional de Moss, a tração do periósteo é um dos fatores que auxilia no crescimento,
segundo a Tese de Mateus (5) a falta do nervo facial afeta o crescimento da face de coelhos. O objetivo
deste trabalho foi comparar três tratamentos, dois casos com Ortopedia Funcional dos Maxilares em
idades diferentes e um caso usando cirurgia no adulto. O resultado nos pacientes tratados com
ortopedia funcional, foi uma melhora no posicionamento dentário, uma suavização nos traços
�sionômicos; e no paciente adulto tratado com cirurgia foi uma harmonização da face. Concluímos que a
Cirurgia deve ser vista como mais um recurso e não como o único e num futuro as duas técnicas podem
se somar.
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ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DE TRATAMENTO
DE QUEIMADURAS DA UNIFESP / EPM / HU-HSP

ALFREDO GRAGNANI FILHO - ORIENTADOR(A)

MATHEUS SILVA DE PAULA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Introdução: No Brasil, as queimaduras representam um problema de saúde pública, totalizando uma
estimativa de um milhão de novas vítimas no pais. Esse trauma possui causas diversas como contato
direto com fontes de calor ou frio de alta intensidade, eletricidade, determinados animais, etc e pode ser
classi�cado de acordo com o agente causador, a profundidade e a extensão. O cuidado com um paciente
queimado é dispendioso e complexo e em determinados casos deve ocorrer numa Unidade de
Tratamento de Queimadura com uma equipe preparada, ambiente ideal e um protocolo de atendimento
prático e e�ciente, envolvendo desde o primeiro atendimento até o manejo diário geral e especí�co. O
tratamento de queimaduras e a coordenação das UTQs são de responsabilidade do cirurgião plástico no
Brasil, entretanto, o primeiro atendimento pode ocorrer em diversos cenários e envolver médicos
generalistas. Dessa forma, um protocolo prático é recomendado, visando a optimização da avaliação e
do cuidado do paciente queimado, por meio da padronização do cuidado. Objetivo: Esse estudo tem por
objetivo atualizar o protocolo de atendimento ao paciente na Unidade de Tratamento de Queimaduras
do Hospital São Paulo. Método: Esse estudo ocorrerá sem o envolvimento de seres humanos e animais
vertebrados vivos, tratando-se de uma revisão bibliográ�ca interativa o qual promoverá o levantamento
de estudos publicados a partir de 2011, nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, sobre cada tópico
do protocolo da UTQ do Hospital São Paulo.
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AUMENTO DA ESTABILIDADE DA THIMETOLIGOPEPTIDASE (EC 3.24.15)
IMOBILIZADA EM NANOPARTICULA DE OURO (THOP-GNP).

MARCOS PAULO CYRILLO RAMOS - DISCENTE

MARCELO YUDI ICIMOTO - ORIENTADOR(A)

ADRIANNE BRITTO - CO-AUTOR(A)

ISELI L. NANTES CARDOSO - CO-AUTOR(A)

RAQUEL LEÃO NEVES - CO-AUTOR(A)

VITOR MARCELO SILVEIRA BUENO BRANDAO DE OLIVEIRA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOFÍSICA

TITULO:?AUMENTO DA ESTABILIDADE DA THIMETOLIGOPEPTIDASE (EC 3.24.15) IMOBILIZADA EM
NANOPARTICULA DE OURO (THOP-GNP). AUTORES: MARCOS PAULO CYRILLO RAMOS, ADRIANNE
BRITTO, RAQUEL NEVES, ISELI NANTES, VICTOR OLIVEIRA e MARCELO YUDI ICIMOTO. -
MAILS:mcyrilloramos@gmail.com, adriannemmb@gmail.com, ilnantes@ufabc.edu.br,
raquel.neves@unifesp.br, vitor.oliveira@unifesp.br e marceloicimoto@gmail.com. Introdução O sistema
calicreína-cininas está relacionado a diversas funções �siológicas, tais como os processos de regulação
da pressão arterial, contração do músculo liso e in�amação. Dentre os diversos fatores envolvidos neste
sistema, a bradicinina (BK) se destaca como uns dos principais mediadores. A BK é um nonapeptídeo
(Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg), o qual interage com o receptor B2 de cininas (B2R) e seu
metabólito, des-Arg9-BK, liga-se preferencialmente ao receptor B1 (B1R). Estudos demonstram que
proteases da classe das metalopeptidases como a thimetoligopeptidadese (THOP, EC.3.24.15) participam
do processamento de peptídeos bioativos como as angiotensinas e da própria BK. Esforços tem sido
realizado para desenvolver ferramentas biotecnológicas que possibilitem o uso de proteases para o
tratamento de doenças, como na regulação da pressão arterial em camundongos, e também em
doenças como o angioedema hereditário (HAE), que pode ser mediada via BK. Entretanto, a baixa
estabilidade das proteases é um fator limitante, e assim, uma estratégia e�ciente seria a imobilização de
proteases como a THOP em nanopartículas de ouro (GNPs) para possíveis terapias. Objetivo O presente
estudo tem como objetivo investigar o uso da nanotecnologia como uma estratégia e�ciente para
contornar a baixa estabilidade de proteases, tornando-se uma?potente alternativa no tratamento de
doenças que são associadas a ação direta de enzimas. A terapia com THOP poderia ser de grande
relevância em doenças mediadas por esta enzima, por ser descrita como degradadora da BK, além de
contornar a sua baixa estabilidade e trazer biocompatibilidade com a síntese e imobilização in situ de
nanopartículas de ouro. Metodologia Realizamos a expressão (Escherichia coli BL21-DE3 contendo o
construto-vetor pET 28a_THOP) e puri�cação (coluna HisTrap FF (GE) baseada em a�nidade, eluida em
tampão Tris 50mM NaCl 100 mM pH 7,4 e Imidazol 250 mM) da THOP recombinante, con�rmada com
bandas simples em gel SDS-PAGE com peso molecular de 78 kDa. O potencial redutor da THOP foi
utilizado para a síntese in sito (síntese e imobilização) de nanopartículas de ouro em temperaturas
brandas (método não-Turkevich). As cinéticas das sínteses foram realizadas por espectroscopia UV-Vis.
Para os per�s estruturais, foram realizados os ensaios de dicroísmo circular (CD) e posterior a
caracterização (espectros UV-Vis e microscopia de força atômica). Resultados obtidos A THOP
expressada, puri�cada e separada das demais impurezas, foi caracterizada com um gel de SDS-PAGE
12%. Posteriormente, após a con�rmação da puri�cação da THOP e sua estrutura ser de�nida por CD,
foi realizada a síntese de GNPs, com sua imobilização e caracterização de�nidas por técnicas
espectroscópicas e microscópicas. Por �m foi observada uma grande estabilidade da mesma
incorporada a GNP com atividade superior a observada pela enzima livre. Portanto, a preparação obtida
traz boas perspectivas de possível terapia a partir de THOP-GNP. Próximos passos Os últimos ensaios do
presente projeto correspondem ao processamento in vitro dos substratos naturais da THOP
(angiotensina 1 e BK) pela mesma enzima imobilizada em GNPs, com posterior identi�cação dos
produtos por espectrometria de massas para avaliar a manutenção de sua especi�cidade.
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AURICULOTERAPIA COMO AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE COM
TRABALHADORES(AS) DO SUS. NOTAS DE PESQUISA.

LUCIANE MARIA PEZZATO - ORIENTADOR(A)

PATRICIA MARTINS GOULART - COORIENTADOR(A)

BÁRBARA CAROLINA GUTTIERREZ DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

AURICULOTERAPIA COMO AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE COM TRABALHADORES(AS) DO SUS. NOTAS
DE PESQUISA. BÁRBARA CAROLINA GUTTIERREZ DE OLIVEIRA (Institudo Saúde e Sociedade ?
Departamento Saúde, Educação e Sociedade ? UNIFESP- Campus Baixada Santista) Mestranda. E-mail:
barbara.carolina@unifesp.br PROFA DRA LUCIANE MARIA PEZZATO (Institudo Saúde e Sociedade ?
Departamento Saúde, Educação e Sociedade ? UNIFESP- Campus Baixada Santista) Orientadora. E-mail:
luciane.pezzato@unifesp.br PROFA DRA PÁTRICIA MARTINS GOULART (Institudo Saúde e Sociedade ?
Departamento Saúde, Educação e Sociedade ? UNIFESP- Campus Baixada Santista) Co-Orientadora. E-
mail: p.goulart@unifesp.br O cuidado voltado aos(às) trabalhadores(as) do Sistema Único de Saúde
(SUS), através da inserção das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), busca
estabelecer uma visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção da saúde. Dentre as PICS está
a Medicina Tradicional Chinesa, que tem como uma de suas vertentes a auriculoterapia que é uma
prática terapêutica de aplicação rápida e não invasiva. Esta pesquisa tem por objetivo investigar ações
de promoção da saúde dos/as trabalhadoras/es da Atenção Básica, com o uso das Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, em especial a auriculoterapia, como estratégia de cuidado no SUS do
município de São Vicente. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa com a utilização de
entrevistas semi estruturadas, utilizando a técnica da bola de neve, iniciando com gestores da secretaria
de saúde de São Vicente que indicará um ou mais participantes. Um roteiro de questões disparadoras
será seguido, a �m de orientar as entrevistas e produzir dados para serem analisados posteriormente.
Será realizada também uma revisão bibliográ�ca sobre estudos que utilizaram a prática da
auriculoterapia em trabalhadores(as) do SUS, com atenção aos aportes das PICS no SUS. Durante todo o
processo, registros em diário de campo serão realizados, para detalhar os diferentes momentos da
pesquisa, contribuir com a produção processual dos dados, trazendo as impressões observadas. A
pesquisa seguirá as diretrizes previstas pelo Comitê de ética, segundo a resolução 466/12 do CNS.
Considerando que os(as) trabalhadores(as), no seu cotidiano, estão expostos a múltiplas situações de
vulnerabilidade, espera-se que esta pesquisa contribua para gerar visibilidade no tocante ao processo
para contribuir na promoção de saúde. Palavras chaves: Auriculoterapia. Trabalhador/a da Saúde.
Terapias Complementares. Sistema Único de Saúde.
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AURORA CURSINO, UMA REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR ENTRE MUROS E GESTOS
(AUTO) BIOGRÁFICOS

OSVALDO FONTES FILHO - ORIENTADOR(A)

AMORA JULIA CUNHA BUENO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

AURORA CURSINO, UMA REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR ENTRE MUROS E GESTOS (AUTO)
BIOGRÁFICOS CATEGORIA: PÓS-GRADUAÇÃO AUTORA: AMORA JULIA CUNHA BUENO E-MAIL:
AROMA.SONIDOS@GMAIL.COM ORIENTADOR: OSVALDO FONTES FILHO E-MAIL:
OSVALDO.FONTES@UNIFESP.BR Introdução No Complexo Hospitalar do Juquery, em Franco da
Rocha/SP, o trabalho do médico Osório Cesar (1895-1979) contribuiu para ressigni�car as esferas
disciplinares voltadas à saúde mental, por meio de seus projetos em arte e terapias, valorizando as
produções artísticas de pessoas com transtornos mentais. Tais incorporações por meio da arte
revelavam um espaço de resistência e propiciaram o desenvolvimento artístico da artista Aurora Cursino
dos Santos (1896-1959) por meio de seus trabalhos. Esta pesquisa busca desvelar o potencial crítico e
representativo da obra de Aurora, inscrevendo-a nos contextos históricos, políticos e sociais vivenciados
entre os muros de uma instituição psiquiátrica. Objetivo Procurar pelos elementos autobiográ�cos
passíveis de esclarecer os processos artísticos de Aurora, evidenciando os emblemas controversos de
uma sexualidade que surge, instigante, por entre as imagens. Nesse intento, procurar por aproximações
teóricas e políticas que permitam contextualizar a representatividade de uma obra ímpar. Em um
esforço de reminiscência, observar as expressões fortes e palavras sinceras, entrelaçadas por vestígios
de um passado que os pincéis traçam nas telas em imagens no limiar entre a fantasia e o real. Procurar-
se-á, en�m, estimar os potenciais críticos e dissidentes nas imagens de Aurora, em particular através das
fabulações de si (elementos �ccionais e inquietações) que elas destilam. Materiais Serão investigadas
152 obras da artista presentes no Núcleo de Acervos, Memória e Cultura do Complexo Hospitalar do
Juquery. Levar-se-á em conta o tempo histórico das obras e dos trajetos percorridos pela artista, sem o
intuito de decifrar situações, ou de narrar o inenarrável. Mas sim, criar linhas de fuga de um pensamento
visual que tende a ser deslegitimado como expressão romantizada da dor e do sofrimento de uma
artista mulher em ambiente e tempo indiferentes a seu potencial crítico. Além do trato direto com as
obras arquivadas na instituição, será material de investigação uma bibliogra�a em torno da história da
loucura, da sexualidade, bem como do trato historiográ�co hoje dado aos fatos de arquivo. Serão ainda
utilizados textos que dialogam de modo geral com a historicidade do corpo feminino e seus
apagamentos nas narrativas históricas. Método Será proposta uma mescla entre os dados biográ�cos e
a análise iconográ�ca da obra de Aurora Cursino. Entendemos ser possível tratar de uma expressão
artística que foge das classi�cações e cânones da história da arte focalizando modos de leitura e escrita
que re�itam a relação �uida da artista entre o real e o �ccional. A investigação ?de campo?, por assim
dizer, pretende envolver os membros da instituição do Juquery e seus recursos institucionais por meio
de visitação recorrente ao Museu de Arte Osório Cesar. Resultados Esta pesquisa encontra-se em seus
momentos iniciais, de modo que não apresenta ainda resultados consistentes. Espera-se poder
apresentar, em um processo historiográ�co enfocado através de questões da memória e dos
testemunhos de um labor expressivo, apartadas da alta cultura artística e seus princípios iniciáticos. Um
desa�o para a leitura e a escrita, em seus hábitos acadêmicos.
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AUTISTAS NO ENSINO MÉDIO: UMA PESQUISA DE CAMPO

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - ORIENTADOR(A)

MAYARA LYBIA SILVA MUNIZ - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

INTRODUÇÃO: Descrevemos aqui parte de uma pesquisa para uma Tese de doutorado em andamento,
que se refere a etapa da pesquisa de campo realizada por meio de entrevistas em que buscamos
ampliar o entendimento do processo de escolarização do aluno autista no ensino regular, bem como
acessar os relatos dos pro�ssionais que atual diretamente nesse processo. Apresentamos seus
resultados parciais. O estudo foi analisado e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo sob o parecer número 4.864.086. Esta pesquisa é �nanciada pela CAPES desde abril
de 2020. OBJETIVO: Propõe contribuir para a construção de conhecimento relacionado ao processo de
aprendizagem escolar de jovens autistas no ensino médio regular, levantar e conhecer o contexto da
escolarização da amostra participante, e promover debates crítico-re�exivos construtivos no âmbito
escolar a respeito desse contexto. MATERIAIS E MÉTODO: O levantamento foi realizado em uma
instituição pública Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, localizada na região sudeste do
Brasil que oferece Ensino Médio regular. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em que
acessamos pro�ssionais que tinham experiências com alunos autistas para compartilhar. Entrevistamos
4 docentes e 1 psicólogo da equipe de apoio. Iniciamos cada entrevista pedindo que os participantes
relatassem sua formação e em seguida sua experiência com alunos autistas. Algumas perguntas
geradoras formas estruturadas, que exploravam questões como: di�culdades observadas no processo
de aprendizagem e escolarização; uso de estratégias de aprendizagem e planejamento para a execução
do trabalho docente; adaptações ou recursos didático metodológicos para atender aos alunos;
observações sobre a socialização e interação. Foi entrevistado também 1 aluno autista, e colhemos
relatos sobre sua experiência em seu processo de aprendizagem, di�culdades, facilidades, estratégias de
estudo e seu processo de escolarização e socialização na escola. Não descartamos a possibilidade de
realizar mais entrevistas, essa etapa da pesquisa de campo ainda está em andamento. Os dados das
entrevistas foram transcritos integralmente utilizado a convenção de Je�erson (SACKS; SCHEGLOFF;
JEFFERSON, 1974). A análise narrativa e o levantamento dos diferentes tópicos que emergiram dos
relatos compões o material de estudos dos dados. RESULTADOS: Os resultados são parciais, porém
trazem algumas considerações. Observamos que a inclusão do autista é um acontecimento
relativamente recente na instituição. Os professores destacam a importância de um núcleo de poio para
estudo e acompanhamento das demandas educacionais de alunos autistas como uma política
institucional fundamental. A formação dos professores sem o preparo para atender aos alunos com
diferentes demandas educacionais re�ete uma construção curricular dos cursos de formação de
professores ainda de�ciente. A queixa relacionada a falta dessas informações ao longo da formação
docente foi levantada por todos os pro�ssionais que participaram da pesquisa. Nossas entrevistas nos
trouxeram relatos recorrentes em que alguns professores �zeram adaptações para atender ao seu
aluno autista, e que essas adaptações foram aplicadas também aos outros alunos, e isso melhorou os
resultados de todos.
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AUTOEFICÁCIA PARENTAL NOS CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO DURANTE O
PERÍODO DE PANDEMIA PELA COVID-19

MARIA MAGDA FERREIRA GOMES BALIEIRO - ORIENTADOR(A)

VITÓRIA DE JESUS DIOGENES LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: a autoe�cácia parental está relacionada ao autoconhecimento dos pais sobre a capacidade
de exercer ações relativas à parentalidade de forma satisfatória. Considerando que após o nascimento
do �lho os pais recebem ajuda de familiares e amigos, as medidas para conter o avanço da Covid-19
podem ter reduzido essa participação. Objetivo: analisar a autoe�cácia parental nos cuidados ao recém-
nascido a termo durante o período da pandemia pela Covid-19. Método: Survey, realizado com pais de
crianças nascidas na pandemia e com acesso às redes sociais no Brasil. Incluídos pais de crianças
nascidas a termo e excluídos pais de bebês com patologias ou nascidos prematuros que estiveram
internados na unidade neonatal. A coleta de dados ocorreu após assinatura do TCLE, a partir do envio de
link da pesquisa nas mídias sociais, pela Técnica Bola de Neve. Na coleta de dados aplicou-se um
questionário com variáveis sociodemográ�cas, perinatais, do recém-nascido e o Checklist Autoe�cácia
parental em pais de recém-nascido a termo ? Versão Brasileira. Os dados foram coletados pelo
RedCap®, exportados para o Excel® e realizada a análise estatística simples e inferencial, utilizando Dun
e o teste Mann Whitney. Resultados: dos 119 participantes, a maioria (56,3%) residia em São Paulo, era
do sexo feminino (95,8%), com companheiro (91,6%), cor branca (65,5%) e empregados (66,7%), sendo
21,8% pro�ssionais de saúde. A idade média foi de 31 anos e 38,7% possuíam pós-graduação. Quanto às
características do recém-nascido, 61% nasceram de parto cesáreo e 51,3% do sexo feminino. O escore
médio da subescala de Autoe�cácia Parental foi de 5,56 (Um pouco con�ante), de Importância das
Atividades 6,52 (Importante) e de Autoe�cácia Autopercebida 6,07 (Um pouco bem sucedido). Nas
associações entre as variáveis, houve signi�cância entre os participantes sem companheiros com as
maiores medidas para autoe�cácia parental na atividade de ?dar banho no bebê e alimentar o bebê?
(0,028). Já para a importância atribuída à atividade de ?lidar com a agitação e choro? foi com a cor da
pele (0,027). A escolaridade da mãe foi signi�cante com a autoe�cácia parental nas atividades de ?
acalmar? (0,013); ?aplicar técnicas de suporte básico de vida? (0,021); ?lidar com agitação e choro do
bebê? (0,016) e ?ajustar os cuidados junto de outros �lhos? (0,029). Enquanto, para a autoe�cácia
autopercebida houve associação com ?alimentar? (0,018); ?cuidar da saúde e necessidades médicas do
bebê? (0,033);? lidar com agitação e choro? (0,011); ?entender sinais do bebê? (0,005) e ?ajustar cuidados
junto de outros �lhos? (0,041). No entanto, para a subescala importância atribuída à atividade
relacionou-se signi�cativamente com ?ajustar os cuidados junto de outros �lhos? (0,008). Ao considerar
os sentimentos apresentados pelos pais na pandemia e a autoe�cácia parental, os que a�rmaram se
sentir ?bem? cuidando do �lho neste contexto obtiveram maior autoe�cácia parental. Conclusão: a
autoe�cácia parental na pandemia apresentou associação estatística com a escolaridade materna,
condição empregatícia, cor da pele, situação conjugal e com os sentimentos de bem-estar apresentando
pelos pais.
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AUTONOMIA DOS IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS: CONTRIBUIÇÕES À
ENFERMAGEM A PARTIR DA HISTÓRIA ORAL

RAQUEL SPINDOLA SAMARTINI - DISCENTE

LARA MIGUEL QUIRINO ARAUJO - ORIENTADOR(A)

VIVIANE CRISTINA CANDIDO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

O Brasil vivencia um acelerado processo de envelhecimento populacional. O estilo de vida globalizado,
aliado a fatores ambientais e mudanças socioeconômicas, favorece a prevalência e incidência de
doenças crônicas degenerativas na população. A predominância do acometimento de Doenças Crônicas
não Transmissíveis aliada às alterações �siológicas decorrentes do envelhecimento podem causar,
inclusive, um comprometimento funcional em diversos níveis de gravidade impactando negativamente
no autocuidado e na autonomia pessoal, re�etindo em prejuízo na qualidade de vida do idoso. Objetivo:
contribuir para a re�exão acerca do papel da enfermagem na promoção da autonomia e do autocuidado
dos idosos, a partir da escuta da história oral temática de idosos portadores de doenças crônicas não
transmissíveis. Método: Trata-se de pesquisa qualitativa, fundamentada na metodologia da História Oral
Temática. Participaram 70 idosos da Universidade Aberta para as Pessoas Idosas da Universidade
Federal de São Paulo, campi São Paulo e Diadema, sendo realizada no período entre janeiro e dezembro
de 2021. A pesquisa foi dividida em duas fases. Para a primeira fase, todos os idosos da UAPI/Unifesp
foram convidados a participar, com o objetivo de fazer uma pré-seleção para a segunda fase ao
possibilitar a identi�cação dos idosos com doenças crônicas não transmissíveis. Na segunda fase
participaram 10 idosos, e os critérios de inclusão foram: ter idade superior a 60 anos, possuir alguma
DCNT, permitir a audiogravação da entrevista e consentir em participar do estudo. Resultados: Os
resultados foram agrupados pela proximidade dos depoimentos, suscitando três categorias: 1) A
convivência com a doença, o qual versou acerca do dia-a-dia do idoso com a doença e as respectivas
mudanças na rotina; 2) O impacto do adoecimento na autonomia, o qual relataram sobre como a
mudança na rotina e a convivência com a doença afetou a autonomia e o autocuidado; 3) Re�exos da
pandemia na vida do idoso, o qual versaram acerca do impacto da pandemia na rotina e as adaptações
necessárias durante esse período de isolamento social. Considerações �nais: O estudo identi�cou
mudanças signi�cativas na percepção da autonomia e autocuidado pelos idosos em decorrência da
presença de doenças crônicas, gerando necessidade de readequação do estilo de vida, ampliadas pelo
contexto da pandemia. A enfermagem assume papel fundamental ao avanço da integralidade do
cuidado, sendo a escuta dos idosos um contributo para a humanização do cuidado e manutenção da
autonomia e do autocuidado.
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AUTORITARISMO E VIOLÊNCIA POLÍTICA: A ATUAÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA-
SENDERO LUMINOSO (1980-1990)

MURILO LEAL PEREIRA NETO - ORIENTADOR(A)

FABIANA BUENO FERRAREZI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Com a Abertura Democrática em alguns países latino-americanos a partir de 1980, o clima de esperança
dividia espaço com a crise econômica gerada pelo choque do petróleo na década anterior. No Peru, o
processo de democratização do país sofria com as tensões políticas como levantes populares no interior
do território diante da desigualdade social e regional. Dentre os movimentos destacou-se o Partido
Comunista do Peru?Sendero Luminoso, que realizou sucessivos ataques violentos contra a sociedade
peruana no século XX. Esta pesquisa tem como objetivos traçar uma análise histórica sobre o
movimento senderista, discutir acerca dos fenômenos do autoritarismo e da violência política peruana
entre os anos 1980-1990 a partir das ações do PCP-SL fundamentadas na corrente marxista-leninista-
maoísta-mariateguista; compreender as medidas contra revolucionárias adotadas pelo Estado por meio
das Forças Policiais e das Forças Armadas e que �agelaram a população peruana, sobretudo os
camponeses; analisar quais foram às táticas políticas pensadas e desenvolvidas pelo Sendero Luminoso
para ganhar adeptos ao movimento e como tais táticas se transformaram em um tipo de violência e
autoritarismo contra a população civil peruana. Assim, a pesquisa justi�ca-se na medida em que se
propõe a traçar uma discussão focada na origem da violência política e do autoritarismo, dada a
relevância do tema na contemporaneidade e por serem fenômenos que marcaram a formação sócio-
política e sócio-histórica peruana, com pretensão de ser uma contribuição de cunho qualitativo e
quantitativo diante da pouca produção brasileira relacionada ao tema, uma vez que a maior parte das
produções acerca do SL se destina a tratar de sua origem, prática e ideologia política, seu vínculo com o
narcotrá�co e a classi�cá-lo como terrorista. Para tanto, a pesquisa em andamento assume a
metodologia historiográ�ca e bibliográ�ca, contando com o levantamento bibliográ�co cujos textos de
Gilberto Aranda (2009), Alberto Adrianzén (2011) e Enrique Amayo (1988) ajudam a compreender a
formação do cenário político peruano, a Esquerda Unida, a origem do Sendero, sua ideologia, prática
política e con�itos com os governos durante o recorte temporal escolhido. Para compreender a origem
do grupo a partir contexto sócio-político regional são utilizados os textos de Carlos Ivan Degregóri (2010),
além dos textos de Florestan Fernandes (2019) para uma discussão conceitual acerca da violência
política e do autoritarismo, e de Gilberto Aranda (2009) e Flores Galindo (1988) para tratar
especi�camente da violência peruana. Por �m, entre os resultados parciais, constata-se que, a violência
exercida pelo SL têm raízes profundas na desigualdade nacional e regional peruana, sendo suas ações
autoritárias uma resposta ao status quo de uma sociedade capitalista que também revida com violência
e autoritarismo. Contudo, nada justi�ca tais ações que levaram ambas as organizações a submeter à
sociedade peruana a um período de terror.
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AUTOVALORAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS GENÉRICAS DE EGRESSOS DE
CURSOS INTERPROFISSIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (2015-

2019)

NANCY RAMACCIOTTI DE OLIVEIRA MONTEIRO - ORIENTADOR(A)

CARLOS EDUARDO DA SILVA FONTOURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Competências genéricas pro�ssionais, desenvolvidas na graduação, referem-se à combinação de
atributos relacionados ao conhecimento e à sua aplicação, às atitudes e às responsabilidades, que
explicitam os resultados de aprendizagem de um determinado curso ou como os estudantes
desenvolveram-se ao �nal do processo educativo. As competências genéricas são transversais (aplicáveis
nos mais diversos contextos) e transferíveis (mesmo que adquiridas num determinado contexto, podem
ser aplicadas em outros), e importantes para a empregabilidade. As competências genéricas associam-se
à gestão de conhecimentos, liderança, capacidade de resolver problemas, motivação para o trabalho, e
compromissos éticos. Este estudo avaliou e analisou autovalorações de competências genéricas, de
egressos de cursos interpro�ssionais do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), formados no período de 2015 até 2019, por meio de estudo quantitativo de corte transversal.
O instrumento utilizado foi a Escala de Competências Genéricas para Egressos (ECGE), de Freire Seoane e
Salcines Cristal. Serão avaliados graus de valoração de 19 competências genéricas que os egressos
consideram ter desenvolvido durante o curso de graduação e também de importância para seu
(possível) trabalho. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. O estudo pretende
contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de políticas e projetos educacionais, com ênfase na
aquisição de competências genéricas durante a graduação em cursos interdisciplinares.



Página 390Página 390

AVALIAÇÃO CLÍNICO CIRÚRGICA DE PACIENTES SUBMETIDOS A CORREÇÃO
CIRÚRGICA DE GASTROSQUISE ATENDIDOS DA DISCIPLINA DE CIRURGIA

PEDIÁTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO ? ESCOLA PAULISTA DE
MEDICINA

MILA TORII CORREA LEITE - ORIENTADOR(A)

SARA PERES DE AGUIAR - DISCENTE

DANIELA TESTONI COSTA NOBRE - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

INTRODUÇÃO Gastrosquise é uma malformação congênita da parede abdominal, que consiste em
defeito para-umbilical direito, com evisceração das alças intestinais e outros órgãos abdominais, como
estômago, alças intestinais e fígado, não recobertos por peritônio, o difere essa patologia da onfalocele.
A onfalocele também é uma evisceração das alças intestinais e outros órgãos abdominais, porém, essas
estruturas são recobertas por peritônio, âmnio e Geleia de Warton, sendo que esse defeito ocorre na
linha média, com herniação de vísceras pelo cordão umbilical. A incidência da gastrosquise tem
aumentado nos últimos anos, atingindo 3-5 casos por 10000 nascidos vivos com sobrevida de 90%.(1,2)
Entretanto, esse número positivo de sobrevida não descarta a necessidade de acompanhamento do
desenvolvimento neurológico e de complicações intestinais que podem surgir tardiamente ao
tratamento da Gastrosquise. O tratamento cirúrgico consiste no fechamento da parede abdominal após
introdução do conteúdo herniado. Sendo dividido em fechamento primário, quando o conteúdo
herniado é colocado totalmente na cavidade abdominal sem alterar a pressão intrabdominal e a
intratraqueal, e fechamento secundário, quando ocorre a reabordagem cirúrgica em um segundo
momento. No entanto, em determinados caso, em que a pressão intrabdmoninal ou a intratraqueal
�cam elevadas, após o retorno do conteúdo herniado, é necessária a realização de silo, que é uma bolsa
de silicone ou PVC estéril com a função de manter a temperatura e evitar a perda de líquido pelas alças
evisceradas. Atualmente, o curativo com pressão negativa tem sido utilizado para a contenção das alças
intestinais até a diminuição do edema e a realização da cirurgia de�nitiva. A presença de malformações
associadas, necessidade de ressecções intestinais, enterocolite pós-operatória e síndrome do intestino
curto podem afetar a evolução clínica dos pacientes acometidos pela gastrosquise. O objetivo deste
estudo é avaliar a evolução clínico cirúrgica de pacientes submetidos à correção cirúrgica de
Gastrosquise, atendidos na Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo ?
Escola Paulista de Medicina. MÉTODOS Foram avaliados prontuários dos pacientes com gastrosquise
atendidos na Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo ? Escola Paulista de
Medicina entre 2009 e 2019, nascidos ou não no Hospital São Paulo. A coleta de dados teve como base;
sexo, peso ao nascimento, curativo realizado na sala de parto, data da cirurgia, mecanismo de
fechamento da parede abdominal ? fechamento primário, silo, curativo à vácuo, cirurgias em dois
tempos (pacth de cordão ou fechamento da aponeurose), dias de uso de nutrição parenteral e ventilação
mecânica, início da dieta enteral e dias de internação. RESULTADOS Foram avaliados 61 prontuários dos
pacientes acompanhados na Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo. Sendo que houve predomínio de gastrosquise no sexo masculino,
com 57,3% dos casos. Os bebês tiveram peso médio de 2430,4 gramas ao nascimento, sendo que 22/61
recém-nascidos não tiveram o seu peso considerado nos cálculos. O menor peso ao nascer do conjunto
amostral foi de 1175 gramas e o maior, foi de 4750 gramas. Na sala de parto houve predomínio do
curativo oclusivo da parede abdominal, sendo 36% dos recém-nascidos com diagnóstico de gastrosquise
? foram realizados 22 curativos oclusivos, 4 peritoniostomias à vácuo, 1 curativo com acomodação das
vísceras em saco plástico estéril, 33 pacientes sem dados de como foi realizado o curativo em sala de
parto ao nascimento e 1 curativo foi desconhecido pois a criança não nasceu no Hospital São Paulo.
Dentre os prontuários analisados, 41 pacientes realizaram procedimento cirúrgico para abordagem da
parede abdominal. Haja vista que dentre os pacientes que realizaram procedimento cirúrgico, em 60,9%
dos casos foi realizado fechamento primário e em 21,9% se utilizou silo para acomodação das vísceras
na cavidade abdominal sem a elevação da pressão intrabdominal e intratraqueal. Os pacientes foram
submetidos na média há 57,2 dias de Nutrição Parenteral (NPP), haja vista que 2 pacientes não �zeram
uso de NPP e 23/61 não foram obtidos dados sobre os dias de NPP dos pacientes. A média de início da
dieta enteral após o nascimento foi de 39 dias. Dos 61 prontuários consultados não foram obtidos o
início da dieta enteral de 26 pacientes. Dentre os 61 prontuários analisados, a taxa de sobrevivência foi



de 83,6%. A média de dias de internação dos pacientes nascidos com gastrosquise foi de 62 dias,
considerando os pacientes que obtiveram alta e os que foram a óbito. Dentre os 61 prontuários
pesquisados, em 2 não foi possível obter o número de dias de internação e houve 8 óbitos.
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AVALIAÇÃO CLÍNICO-CIRÚRGICA DOS PACIENTES COM VÁLVULA DE URETRA
POSTERIOR ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DA EPM/UNIFESP

MILA TORII CORREA LEITE - ORIENTADOR(A)

CAROLINA MOREIRA FRANCO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
CIRURGIA PEDIÁTRICA

INTRODUÇÃO: Válvula de uretra posterior (VUP) é uma uropatia obstrutiva, em que uma prega de tecido
membranoso obstrui a luz da uretra prostática. A VUP pode causar desde obstruções leves a graves, de
modo que tem uma variada apresentação clínica e pode ter diversas repercussões. OBJETIVO: O projeto
de pesquisa tem como objetivo analisar a evolução clínica-cirúrgica de pacientes com VUP que passaram
por tratamento cirúrgico de ablação endoscópica. MÉTODOS: Foram analisados os prontuários de
pacientes com diagnóstico de VUP submetidos a ablação endoscópica primária atendidos no setor de
urologia pediátrica da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP.
RESULTADO: Foram analisados prontuários de 34 pacientes. Apenas 5 casos tiveram dados su�cientes
para caracterizar diagnóstico no pré-natal. A média do tempo necessário para o diagnóstico (dado
disponível em 18 dos prontuários) foi de 14,7 meses após o nascimento. Antes da fulguração da VUP,
29,2% (7/24) dos pacientes apresentavam nível de creatinina maior ou igual a 1 mg/dL. Após 6 meses e 1
ano, esse valor foi de 18,2% (2/11) e 15,4% (2/13), respectivamente. O último valor de creatinina em 23
destas crianças foi maior ou igual a 1 mg/dL em 34,8% delas. Foram encontrados dados do exame de
uretrocistogra�a miccional (UCM) em 31 dos 34 pacientes. Foram identi�cados re�uxo vesicoureteral
(RVU) em 35,5% dos pacientes (16,1% RVU no lado direito, 6,5% à esquerdo e 12,9% bilateral). O estudo
urodinâmico foi realizado em 16 pacientes. Apenas 2 pacientes não apresentam dados quanto ao uso de
medicação. 32,35% (11 pacientes) �zeram uso de oxibutinina e 79,4% (27 pacientes) de doxazosina.
17,6% (3/17) das crianças apresentaram ITU ao nascimento. 75,9% (22/29) dos pacientes tiveram ITU
antes da realização do tratamento cirúrgico e 69% (20/29) dos pacientes cursaram com ITU após a
fulguração. A média de ITUs após 1 ano do tratamento foi de 1,1 (calculado entre os 27 pacientes que
apresentavam dados para esta avaliação). Vesicostomia foi realizada em 10 pacientes (29,4%). 11,8% (4
pacientes) necessitaram de cateterismo intermitente,11,8% necessitaram de diálise peritoneal e 1
paciente foi submetido a transplante. CONCLUSÃO: VUP é uma uropatia que necessita de seguimento
nefrourológico a longo prazo. As disfunções vesicais são frequentes e as ITUs precisam ser prontamente
tratadas. A deterioração renal ocorreu em cerca de 15% dos casos necessitando de terapia renal
substitutiva.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE
EMBALAGENS DE POLIETILENO PÓS-CONSUMO VISANDO UMA ECONOMIA

CIRCULAR

ROGERIO SCABIM MORANO - CO-AUTOR(A)

CRISTIANE REIS MARTINS - ORIENTADOR(A)

MARIO OLIVEIRA TEIXEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

O modelo de consumo mais abrangente (Economia Linear) foca em extrair recursos naturais de maneira
descontrolada, produzir produtos e ao �m do ciclo produtivo não reaproveitar os resíduos descartados.
De acordo com o Panorama de Resíduos Sólidos (2021) da ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Urbana) e o Anuário de Reciclagem (2021) da Ancat (Associação Nacional de Catadores e
Catadoras de Materiais Recicláveis), cerca de 76,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos foram
coletados em 2020, mas somente 326,7 mil toneladas foram destinadas para reciclagem e apenas 22%
eram plásticos. Por �m, este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica do
reprocessamento de embalagens pós-consumo (PCR) de polietileno de alta densidade (PEAD) de uso
doméstico descartadas durante a pandemia de covid-19 (2020-2021) visando à reinserção das
embalagens coletadas no ciclo produtivo com base em conceitos da Economia Circular. As embalagens
pós-consumo foram moídas e reprocessadas em um misturador interno com PEAD virgem com 0, 25, 50,
75 e 100% em peso de PCR com adição de 3% de compatibilizante para melhorar a miscibilidade da
blenda polimérica PEAD/PCR. Os resultados da curva de torque versus tempo de mistura mostraram que
as blendas foram fundidas e homogeneizadas a partir de 5 min, evidenciadas pela estabilização do
torque, que sofreu forte in�uência do tamanho do material pós-consumo moído. As análises térmicas de
Termogravimetria (TGA) e Calorimetria Exploratória de Varredura (DSC) foram realizadas para estudar a
in�uência da adição de PCR na estabilidade térmica e mudanças nas temperaturas de cristalização (Tc) e
fusão (Tf) das blendas, respectivamente. Variações nas propriedades mecânicas serão avaliadas e corpos
de prova para ensaios de tração e �exão foram injetados em uma mini injetora seguindo as normas
ASTM D638 e ASTM D790. A viabilidade econômica do reprocessamento será estudada considerando os
custos das matérias-primas, mão-de-obra e consumo energético extrapolados para escala industrial.
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AVALIAÇÃO DA ADESÃO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 PELA
POPULAÇÃO: UMA PESQUISA ONLINE

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - CO-AUTOR(A)

CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO - ORIENTADOR(A)

MARIA CAROLINA BARBOSA TEIXEIRA LOPES - CO-AUTOR(A)

LUIZ HUMBERTO VIERI PIACEZZI - CO-AUTOR(A)

LAURA BEATRIZ GARCIA CAMILO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus, apresenta um quadro clínico que varia
de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves¹. A principal forma de transmissão do vírus
ocorre por meio de gotículas, que saem da boca ou nariz de uma pessoa infectada³. As medidas
preventivas visam o isolamento social, higiene constante das mãos e uso de máscaras³. Entendendo que
as medidas preventivas são essenciais para a diminuição da disseminação do COVID-19 e suas graves
consequências para a população e sistema de saúde, este estudo tem a �nalidade de avaliar a parcela de
indivíduos que exerce medidas preventivas contra o Coronavírus, a partir da avaliação dos fatores que
in�uenciam essas medidas, para melhor compreensão do cenário atual. Objetivo: Avaliar a adesão da
população às medidas preventivas contra o COVID-19. Materiais e Método: Estudo tipo survey, on-line,
com 401 adultos brasileiros, por meio de formulário eletrônico (Google Forms) com questões sobre
variáveis sociodemográ�cas e de múltipla escolha sobre a COVID-19, divulgado por mídia social e
mensageiros. A análise estatística veri�cou a associação entre a adesão e variáveis sociodemográ�cas
por meio do teste exato de Fisher (p<0,05). Resultados: A adesão às medidas de prevenção à COVID-19
foi alta. As medidas consideradas muito importantes foram: higienizar as mãos (100%), cobrir a boca e
nariz com o cotovelo ao tossir ou espirrar (98,8%); fazer a limpeza frequente das superfícies de casa,
chão e maçanetas(86,5%); fazer a limpeza de compras (83,8%); higienizar o aparelho celular ao chegar
em casa (91,3%); não compartilhar objetos de uso pessoal (94%); manter os ambientes bem ventilados
(96,8%); utilizar máscara ao sair de casa (98,8%) e o isolamento social (92,3%), 89,5% disseram possuir os
recursos necessários para a prática das medidas preventivas. A maioria (n=381, 95%) apresentou alta
adesão às medidas preventivas, seguida de moderada (n=19, 4,7%) e baixa (n=2, 0,1%). A adesão às
medidas de prevenção à COVID-19 não se associou de forma signi�cativa às variáveis sociodemográ�cas.
Conclusão: Neste estudo a adesão à medidas de prevenção a COVID-19 foi alta. A medida considerada
mais importante foi a higienização das mãos. Não houve associação estatisticamente signi�cativa entre a
adesão e as variáveis sociodemográ�cas.
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AVALIAÇÃO DA ADESÃO E EFETIVIDADE DE DUAS VERSÕES DA INTERVENÇÃO
VIRTUAL BEBERMENOS: COM OU SEM SESSÕES DE INTERVENÇÃO COMPLEMENTAR

ONLINE COM UM PROFISSIONAL

MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA FORMIGONI - ORIENTADOR(A)

MICAELLA SILVA LEANDRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: POLÍTICA SOBRE DROGAS

Justi�cativa: O consumo de álcool per capita nas Américas é 25% superior à média mundial e o Brasil faz
parte do grupo de países onde o álcool foi ?um fator importante? em 80% das mortes. Instrumentos de
triagem associados a intervenção breve demonstraram efetividade na redução do consumo de álcool.
Com apoio da Organização Mundial de Saúde foi desenvolvida, e testada em quatro países (Brasil,
México, Índia e Belarus) uma intervenção virtual (no Brasil denominada (?Bebermenos?), que se mostrou
efetiva na redução do consumo de álcool, mas com adesão relativamente baixa. Uma das propostas
para tentar aumentar a adesão a intervenções virtuais é a inclusão de um breve acompanhamento
online realizado por pro�ssionais de saúde. Objetivos: Este estudo tem como objetivo comparar duas
verso?es da intervenc?a?o virtual ?Bebermenos?: com ou sem sesso?es de intervenc?a?o complementar,
online, conduzidas por um pro�ssional de sau?de, em relac?a?o a? adesa?o ao programa e a? sua
efetividade na reduc?a?o de problemas associados ao uso de a?lcool. Material e me?todos: Sera?
utilizado um programa (software), denominado ?Bebermenos?, hospedado no site ?informalcool.org.br?,
por meio do qual sera? disponibilizada uma intervenc?a?o virtual totalmente automatizada visando a
reduc?a?o de problemas associados ao uso de a?lcool. Sera? realizado um estudo controlado com cerca
de 200 pessoas, alocadas de forma aleatorizada para um de dois grupos (controle e experimental) que
diferem quanto a? oferta de tre?s sesso?es de aconselhamento complementares, ofertadas de forma
online, realizadas por um pro�ssional de sau?de. Sera?o inclui?dos participantes com idade maior ou
igual a 18 anos, alfabetizados, com acesso a? internet e que atinjam uma pontuac?a?o mi?nima de 8
pontos no instrumento de triagem AUDIT (Alcohol Use Disorders Identi�cation Test), indicadora de uso
de risco ou sugestiva de depende?ncia, que na?o estejam em abstine?ncia do uso de a?lcool ha? mais de
um me?s nem em tratamento para transtornos associados ao uso de substa?ncias psicotro?picas. Sera?o
aplicados os instrumentos AUDIT, Dia?rio de Consumo e o Questiona?rio de Prontida?o para Mudanc?a
no ini?cio da intervenc?a?o, no decorrer do peri?odo de seis semanas da intervenc?a?o, assim como em
dois seguimentos para avaliac?a?o da adesa?o e da efetividade da intervenc?a?o realizados tre?s e seis
meses apo?s seu ini?cio. As sesso?es terape?uticas ofertadas ao grupo experimental seguira?o um
cronograma pre?-estabelecido sendo a primeira delas realizada entre o 7o e 9o dia apo?s a entrada no
estudo, a segunda entre o 21o e o 23o dias e a terceira entre o 35o e o 37o dias. Resultados esperados:
Espera-se aumentar a adesa?o e a efetividade do programa na reduc?a?o dos problemas associados ao
uso de a?lcool com a inclusa?o de sesso?es de intervenc?a?o mediadas por um pro�ssional de sau?de e
compreender os fatores que aumentam ou di�cultam a adesa?o ao programa.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPARASITARIA E DE METABÓLITOS ISOLADOS A
PARTIR DOS EXTRATOS DE FOLHAS DE CASEARIA SYLVESTRIS (SALICACEAE)

PATRICIA SARTORELLI - ORIENTADOR(A)

AUGUSTO LEONARDO DOS SANTOS - COORIENTADOR(A)

NYCOLAS SESZTAK GONÇALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPARASITARIA E DE METABÓLITOS ISOLADOS A PARTIR DOS EXTRATOS DE
FOLHAS DE CASEARIA SYLVESTRIS (SALICACEAE) ORIENTANDO: NYCOLAS SESZTAK GONÇALVES,
ORIENTADORA: PATRÍCIA SARTORELLI, CO-ORIENTADOR: AUGUSTO LEONARDO SANTOS
nycolas.sesztak@unifesp.br; psartorelli@unifesp.br; aug.snt@gmail.com RESUMO Introdução - . Estudos
em �toquímicos associados a avaliação de atividades biológicas têm demonstrado que extratos de
plantas mostraram-se promissores no tratamento de doenças parasitárias negligenciadas como a
Leishmaniose e doença de Chagas. A Leishmaniose é causada por protozoários do gênero Leishmania e
tem como tratamento antimoniais pentavalentes, fármacos com severos efeitos colaterais. Além do mais
há um aumento signi�cativo de cepas resistentes à esses antimoniais pentavalentes. A Doença de
Chagas, parasitose causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, deve sua contaminção ao inseto
conhecido popularmente como barbeiro, que quando infectados são os principais vetores. Desta forma
é imperativo a pesquisa em Produtos Naturais para alternativas terapêuticas para estas doenças. O
gênero Casearia, pertencente à Família Salicaceae, é composto por cerca de 180 espécies espalhadas
pelas regiões tropical e subtropical no mundo, dentre elas ocorrem 37 espécies no Brasil. Elas têm sido
muito utilizadas pela medicina tradicional de povos da América do Sul e Ásia por muito tempo devido
suas aplicações no tratamento de doenças comuns dessas regiões. Casearia sylvestris é amplamente
utilizada na medicina popular na America Latina, utilizadas nos tratamentos de úlcera, picadas de cobras
e diarréias, assim como na utilizção de anestesias locais, além de já ter sido descrita com atividade anti-
Leishmania1, com Objetivo - O presente projeto avaliará a e�cácia in vitro de extratos, frações e
metabólitos obtidos a partir de frações em fase hexânica obtidas dos extratos metanólicos das folhas de
Casearia sylvestris (Salicaceae) frente a promatigotas de espécies de leishmania associadas à
leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar (LT), além de avaliar a atividade frente a
tripomastigotas de T. cruzi, além de isolar e caracterizar a substância responsável pela atividade..
Materiais e Métodos - Para o isolamento e elucidação estrutural dos metabólitos secundários bioativos
presentes no extrato, serão realizados os fracionamentos cromatográ�cos, utilizando-se diversas
técnicas de separação seguido de análises espectroscópicas e espectrométricas. Esta análise �toquímica
será totalmente biomonitorada pelo ensaio para a detecção da atividade anti-parasitária. Desta forma, o
presente projeto pretende acrescentar novos compostos com comprovada atividade anti-parasitário ao
restrito arsenal terapêutico, fornecendo ferramentas para o desenvolvimento de novos fármacos para
estas importantes e negligenciadas parasitoses. Palavras-chave: Leishmania infantum, Trypanosoma
cruzi, atividade antiparasitária, Casearia sylvestris Referências: ? 1. SANTOS, Augusto Leonardo et al.
Antileishmanial Activity and Immunomodulatory E�ects of Tricin Isolated from Leaves of Casearia
arborea (Salicaceae). Chem. Biodiversity, v. 14, n. 5, 6p, 2017;
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DE IMIDAZO[1,2-A]PIRIDINAS

WAGNER LUIZ BATISTA - CO-AUTOR(A)

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

LUIZ SIDNEY LONGO JUNIOR - CO-AUTOR(A)

GUILHERME GONÇALVES GUERINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
MICROBIOLOGIA

Introdução: As doenças negligenciadas são causadas por agentes infecciosos ou parasitas considerados
endêmicos em populações de baixa renda que estão alheias a serviços de saúde e saneamento básico, o
que é comum em países em desenvolvimento como o Brasil. Uma dessas doenças consideradas
negligenciadas, e que o Brasil é um dos maiores focos de infecção e propagação, é a Leishmaniose que
se apresenta sob duas formas clínicas principais: leishmaniose visceral e cutânea. O agente etiológico é a
Leishmania spp, sendo que as opções farmacêuticas atualmente disponíveis apresentam elevada
toxicidade levando a diversos efeitos colaterais ao longo do tratamento. Tradicionalmente, doenças
negligenciadas não são o alvo de investimento de grupos farmacêuticos, cabendo à pesquisadores de
fundações sem �ns lucrativas e centros universitários a árdua missão na busca de moléculas bioativas.
Neste contexto, as Reações Multicomponentes podem ser adotadas na obtenção destes bioativos pois
tais reações são reconhecidas por sua elevada economia atômica, custos reduzidos e elevado
rendimento reacional fornecendo um único produto de alta complexidade estrutural com potencial
atividade biológica. Dentre as reações multicomponentes, a reação de Groebke-Blackburn-Bienaymé
(GBB) ganhou destaque pois seu produto reacional, as imidazo[1,2-a]piridinas, está presente em
diversos fármacos de relevância clínica com atividades anti-in�amatória, antitumorais, antivirais, etc.
Objetivos: Neste estudo, uma série de imidazo[1,2-a]piridinas nitradas foi preparada pela reação de GBB
catalisada por tri�atos de escândio sob aquecimento por micro-ondas. Estudos anteriores realizados por
nosso grupo de pesquisa, demonstraram que tais heterocíclicos nitrogenados apresentaram atividade in
vitro promissora frente aos parasitas promotores da Leishmaniose Visceral, e foram objetos de
investigação do presente trabalho às análises de citotoxicidade in vitro em linhagens microbianas e
células humanas representadas por macrófagos imortalizados de murinos. Materiais e Métodos: Os
testes referentes na avaliação da capacidade microbicida das moléculas sintetizadas consistiram na
metodologia de Mínima Concentração Inibitória utilizando o meio de cultura Brain Heart Infusion 1%
(BHI 1%) e YM (Yeast Mannitol) para bactérias e leveduras, respectivamente. Já os macrófagos foram
utilizados o meio RPMI 1640 (Sigma-aldrich) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Vitrocell
Embriolife). Após atingir a con�uência desejada para microrganismos e macrófagos, os resultados dos
ensaios microbiológicos foram evidenciados pelo revelador de atividade celular MTT (3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) (concentração de 1 mg/mL) após 24h de
incubação celular. Conclusão: Assim, demonstramos que tais moléculas não apresentaram resultados
signi�cativos, quanto à atividade microbicida, corroborando a achados reportados pela literatura.
Entretanto, nos ensaios de citotoxicidade veri�cada pela aferição do crescimento e metabolismo celular
de macrófagos, con�rmou-se a ausência da mesma, sugerindo que estes compostos possam ser
seletivos na eliminação de L. (L.) amazonenses e não citotóxicas para células humanas. Tal resultado é de
extrema relevância, pois con�rma as imidazo[1,2-a]piridinas nitradas como candidatas adequadas ao
investimento na produção de bioativos de maneira econômica e ambientalmente viável, para aplicação
ao tratamento da leishmaniose.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LÚDICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
CRÔNICA POR MEIO DO MÉTODO ?TEACH-BACK?- ESTUDO PILOTO

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

ROSEMEYRE DONATO DE BRITO - CO-AUTOR(A)

REBECA COTTING SHUMISKI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A insu�ciência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica gerada pela incapacidade de realizar
bombeamento sanguíneo adequado e suprir as necessidades metabólicas. É caracterizada por
frequentes readmissões hospitalares que podem ser prevenidas com medidas de promoção do
autocuidado e de adesão medicamentosa. Objetivo: Apresentar os resultados iniciais da utilização de
atividade lúdica do tipo ?game? associada ao método ?teach-back? na educação em saúde de pacientes
com IC. Método: Estudo de validação metodológica do quebra-cabeça. Após validação de conteúdo entre
pro�ssionais, foi realizada validação do quebra-cabeça entre pacientes. Esta etapa é dividida em três
fases: coleta de dados, intervenção educativa lúdica multipro�ssional e avaliação por meio do método ?
teach-back? associado a um quebra-cabeça digital. A coleta de dados é composta por dados
sociodemográ�cos dos participantes e aplicação do Questionário de Percepção de Doenças Versão
Breve (Brief IPQ) e do Short Assessment of Health Literacy for Portuguese-Speaking Adults (SAHLPA).
Após coleta, é realizada uma atividade educativa lúdica pela equipe multipro�ssional, em que são
apresentadas onze perguntas ao paciente com as dúvidas prevalentes na IC, sendo respondidas pela
equipe. Em seguida, projeta-se a �gura do corpo humano, em que se solicitará ao paciente que
demonstre onde acredita que alguns órgãos se localizam e são afetados pela doença; após, mostra-se a
real localização dos órgãos no paciente, explicando suas funções e a relação com a insu�ciência
cardíaca. De 48-72 horas após esta intervenção é apresentado um quebra-cabeça digital composto por
20 peças que abordam a de�nição de IC, sinais e sintomas, alimentação e cuidados em casa, visando
avaliar a apreensão do conteúdo previamente apresentado ao paciente. Por �m, o questionário BRIEF-
IPQ é reaplicado, visando reavaliar a percepção do paciente sobre a doença. Resultados: Foram
convidados 4 pacientes, havendo aceite de 3 deles, sendo que 1 recebeu alta hospitalar antes da
�nalização da intervenção. Foi realizada uma análise descritiva das 2 pacientes participantes que tinham
idade maior que 60 anos (67/78) e escolaridade entre 2 grau incompleto/1 grau completo. O nível de
apreensão do conteúdo foi mensurado pelo percentual de acertos obtidos no quebra-cabeça, os tópicos:
O que é IC e Alimentação obtiveram 100% de acerto,e os tópicos de Sinais e sintomas e Cuidados em
casa 67% acertos. Quanto a avaliação da percepção cognitiva e emocional da doença pelo paciente, por
meio do instrumento Brief-IPQ, as duas participantes obtiveram aumento da pontuação, sendo que
quanto mais próxima de 70 for a pontuação, maior a percepção do paciente quanto à ameaça imposta
pela doença. Na primeira paciente houve um aumento de 48 para 54 pontos, enquanto na segunda
paciente houve aumento de 51 para 70 pontos, evidenciando melhora na percepção de gravidade da
doença. Quanto ao SAHLPA as pontuações foram 17 e 10, demonstrando uma discrepância de literacia
entre as participantes. Conclusão: A alta porcentagem de acerto nos tópicos do quebra-cabeça digital e o
aumento da pontuação no questionário Brief IPQ pós intervenção educativa demonstram efetividade da
atividade lúdica e do método teach-back na apreensão de conteúdos essenciais para autogerenciamento
da insu�ciência cardíaca.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADESÃO DE FIBROBLASTOS DERIVADOS DE TECIDO
VAGINAL EM MALHAS DE CELULOSE OXIDADA

MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI - ORIENTADOR(A)

AMANDA BOTELHO - DISCENTE

ADRIANA LUCKOW INVITTI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

INTRODUÇÃO: A agenesia vaginal e uterina (SMRKH) é uma má formação congênita que traz
repercussões clínicas e psicológicas importantes, pois compromete a atividade sexual e a vida
reprodutiva das pacientes. Seu tratamento visa proporcionar à paciente uma vida sexual normal com a
confecção de uma neovagina através de métodos incruentos e cirúrgicos. A literatura sugere que o uso
de malhas de celulose oxidada povoadas por células autólogas pode melhorar os resultados desses
tratamentos. OBJETIVOS: Avaliar a capacidade de adesão e viabilidade de células �broblastóides
derivadas de tecido vaginal (FVs) em malha de celulose oxidada, com e sem o tratamento das malhas
com lisado de plaquetas (LP) como fator de potencialização da adesão. MATERIAIS E MÉTODOS: As FVs
foram isoladas de tecido vaginal de acordo com protocolo previamente estabelecido em nosso
laboratório. Fragmentos de malha foram embebidos em suspensão de células FV, na presença e
ausência de LP e as malhas e sobrenadantes avaliados quanto a adesão celular e viabilidade, por
contagem das células e microscopia de �uorescência, após 30 minutos, 1 hora e 2 horas de incubação.
Além disso, as células aderidas à malha foram avalidas quanto a expressão de marcadores epiteliais:
CD1d, CD227, CD9 e citoqueratina, mesenquimais: CD146, CD29, CD90, PDGFR? e vimentina, endotelial
CD31, hematopoiético CD34 e de mio�broblastos alfa-Sma. RESULTADOS: As FVs aderem-se à malha de
celulose oxidada mantendo-se viáveis ao longo do tempo (viabilidade média: 72,04%). O tempo ideal,
onde o maior número de células está embebido na malha é o de 30 minutos (2,6x10? células aderidas),
tempo no qual a malha ainda apresenta sua estrutura inalterada. A inclusão de lisado de plaquetas para
a aumentar a taxa de povoamento celular não foi efetiva (p=0,273 e p=0,372 para número de células
aderidas com adição de lisado e pré-tratado com lisado em relação ao controle sem malha,
respectivamente), sendo o melhor resultado àquele obtido com as malhas embebidas diretamente na
suspensão de células (comparado ao controle (sem malha) p = 0,043). As células expressam vimentina,
CD90 e alfa-Sma e não expressaram os demais marcadores testados. Esse resultado indica uma
população mista de �broblastos e mio�broblastos. CONCLUSÃO: A malha de celulose oxidada pode ser
povoada com FVs para uso nas cirurgias de reconstrução vaginal em pacientes com SMRKH. O uso das
malhas povoadas por FVs poderá propiciar uma epitelização �siológica da parede vaginal e menor
tempo de recuperação da paciente, já que trata-se de uma população mista de �broblastos e
mio�brobalstos. Além disso, esses achados são importantes para a programação cirúrgica das pacientes
que eventualmente poderão passar por esses procedimentos, tendo sido estabelecido o tempo ideal
para o povoamento da malha.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO MANDACARU (CEREUS JAMACARU) NA REMOÇÃO
DE 17?-ETINILESTRADIOL EM ÁGUAS SUPERFICIAIS
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Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ANALÍTICA

A remoção de contaminantes orgânicos em águas super�ciais é hoje um desa�o no sentido de encontrar
agentes que tenham alta e�ciência e baixo custo. Entre os contaminantes, os hormônios têm sido
encontrados frequentemente em águas de reservatórios, e são listados como contaminantes
emergentes devido ao seu potencial como desregulador endócrino. Entre estes, o hormônio sintético
17?-etinilestradiol é o mais potente e merece atenção. O tratamento convencional empregado nas
estações de tratamento de água e esgoto não consegue remover completamente estes compostos, que
acabam parando nos mananciais e até mesmo na água de beber. Os coagulantes naturais tem sido
empregados no tratamento de água para clari�cação e remoção de metais. Entre estes, o mandacaru
(Cereus jamacaru), que é um cactus típico da região nordeste do Brasil, tem apresentado potencial para
estudos de �torremediação. Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo caracterizar extratos
aquosos e orgânicos do mandacaru por eletroforese capilar e estudar o seu emprego na remoção do 17?
-etinilestradiol em amostras de água super�cial. Hastes de mandacaru foram cortadas, secas em estufa
e trituradas até obtenção de um pó �no. Os extratos foram preparados em meio aquoso, em etanol e
metanol, utilizando ultrassom. Os extratos foram analisados utilizando protocolos em eletroforese
capilar, avaliando 5 classes �toquímicas (alcaloides, �avonoides, ácidos fenólicos, ácidos carboxílicos e
polissacarídeos). Foram avaliados o mandacaru seco (em pó) e natural. Os estudos de remoção foram
primeiramente realizados utilizando soluções padrão de cafeína, que é considerada um marcador de
contaminação ambiental. Ensaios do ponto de carga zero (PCZ) foram feitos com objetivo de avaliar qual
o pH mais adequado para a adsorção. Os testes de remoção foram feitos utilizando 0,500 g do
mandacaru seco ou natural, 50 mL de água e 5 mg/L de cafeína. As soluções foram deixadas por 24
horas a temperatura ambiente. As análises foram conduzidas por eletroforese capilar. Utilizando como
eletrólito 20mM de tetraborato de sódio e 70mM de dodecil sulfato de sódio (SDS), pH 8,8; capilar de
sílica fundida de 70?m de diâmetro, 0,3s de injeção hidrodinâmica; temperatura de 25°C, detecção UV
274 nm e tensão de corrida de 15kV. Após a otimização das condições de remoção, o ensaio foi aplicado
para o 17?-etinilestradiol. Foram encontrados ácidos fenólicos nos extratos aquosos, metanólicos e
etanoicos, e �avonoides no extrato aquoso. Não foram encontrados alcaloides nos extratos. Foram
encontrados ácidos carboxílicos, sendo identi�cado o ácido malônico. Extratos aquosos do cacto
apresentaram a presença de polissacarídeos. O PCZ apresentou ponto isoelétrico em torno de pH 5,2,
porém, os ensaios de remoção foram realizados em diferentes pHs, variando de 1 a 12. Observou-se que
houve maior remoção em pH 5. Os resultados obtidos sugerem que o mandacaru seja um adsorvente
natural adequado para remoção do 17?-etinilestradiol de águas super�ciais. Estudos de cinética e de
isotermas de adsorção devem ser conduzidos, com o intuito de descrever o processo de adsorção do
hormônio.
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Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
IMUNOLOGIA

Introdução: A restrição alimentar durante a gestação pode causar adaptações morfológicas e
metabólicas fetais. Embora essas adaptações sejam bené�cas a curto prazo, as mudanças por elas
causadas podem levar o indivíduo a ser mais propenso ao desenvolvimento de doenças
cardiometabólicas na vida adulta, como obesidade, diabetes e hipertensão. Os distúrbios metabólicos
também podem ser causados pelo desequilíbrio das respostas pró e anti-in�amatórias no organismo. As
alterações celulares, bioquímicas e de mecanismos básicos da resposta in�amatória na vida adulta de
animais dos quais as mães sofreram restrição alimentar global durante toda a gestação é pouco
estudada e compreendida. Em trabalhos anteriores, nosso grupo demonstrou que a restrição alimentar
global intrauterina acarretou a prole, ratos Wistar com 12 semanas, hipocelularidade na medula óssea e
no sangue periférico, níveis �siológicos basais de corticosterona elevados, redução na expressão de
moléculas de adesão e redução na migração de leucócitos, colaborando na baixa resposta in�amatória
pulmonar aguda e alérgica. Observamos uma propensão ao desenvolvimento de infecções devido ao
maior número de unidades formadoras de colônias no lavado peritoneal desses animais, quando
induzida a sepse. Objetivo: Avaliar a capacidade fagocítica e microbicida dos macrófagos alveolares, de
animais que sofreram restrição alimentar intrauterina. Materiais e Método: Os animais foram acasalados
e após constatação da prenhez das ratas foram separadas em dois grupos, controle que recebeu ração
ad libitum e grupo restrito que recebeu apenas 50% de ração durante todo período de gestação. Após o
nascimento das proles foi realizado o acompanhamento de peso e tamanho nos dias 1º, 10º e 20º de
vida. Na 12 º semana de vida foi realizado o lavado broncoalveolar para avaliarmos, in vitro, a capacidade
fagocítica e microbicida dos macrófagos alveolares incubados com leveduras, Saccharomyces cerevisiae,
adicionadas na proporção 4:1, durante 4 horas. Resultados: As mães que sofreram restrição alimentar
apresentaram perda de peso signi�cativa durante os 15 primeiros dias de gestação, apresentando
ganho de peso apenas nos últimos dias de gestação e os �lhotes nasceram com baixo peso e tamanho
reduzido. Após o 20º dia de vida, os �lhotes de baixo peso ao nascer (BPN) igualaram o peso ao dos
�lhotes com peso normal ao nascer (PNN), superando a diferença da massa corporal entre os grupos.
Durante este período, não foi observado aumento ou redução de consumo de ração em ambos os
grupos. O grupo BPN apresentou menor atividade fagocítica e microbicida quando comparado ao grupo
de PNN. Conclusão: Os resultados obtidos até o momento indicam que a menor capacidade fagocítica e
microbicida dos macrófagos de ratos de baixo peso ao nascer pode estar colaborando para o
desenvolvimento de doenças infecciosas como a sepse. Apoio Financeiro: FAPESP (2019/05242-9;
2020/16020-4), CAPES e CNPq
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO NA
ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ

ORIENTADOR(A) - SHEILA APARECIDA CORREIA FURQUIM

DISCENTE - GIOVANA DO ESPIRITO SANTO SARIPIERI

ORIENTADOR(A) - JULIANA GARDENALLI DE FREITAS

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

Introdução: A Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) é a sede cientí�co-tecnológica brasileira
localizada na Antártica, porém, um acidente ocorrido em fevereiro de 2012 envolvendo um incêndio
acidental, levou a perda de mais de 70% de sua infraestrutura, com liberação de grandes massas de
hidrocarbonetos no solo e na atmosfera local. Estudos anteriores indicaram que esse acidente
combinado com a manipulação de combustíveis implicam em uma potencial contaminação por
hidrocarbonetos de petróleo em águas super�ciais, subterrâneas e solos na área da EACF, que pode
afetar os trabalhadores da Estação, bem como deixar em risco a biota nativa. Objetivo: O principal
objetivo é a elaboração de um Modelo Conceitual que explicite o problema ambiental, bem como a
caracterização de dinâmicas e comportamentos dos contaminantes presentes na área do acidente.
Materiais e Métodos: Serão utilizados dados de levantamentos físicos e hidrogeológicos, além da
realização de análises químicas de amostras de solo coletadas em trincheiras feitas em pontos de
monitoramento no local do acidente. Até o momento foram realizadas análises de alumínio trocável
(Cantarella et al., 2001) e de acidez potencial (Quaggio & Raggi, 2001), e serão ainda realizadas análises
de K e Na trocáveis (Silva et al., 2009- EMBRAPA), Ca e Mg trocáveis (Cantarella et al., 2001) e a
determinação do pH do solo (USDA, 2004). As atividades desse projeto são parte do convênio ?
Monitoramento ambiental da área de in�uência direta da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) -
CONVÊNIO MMA - IOUSP 779081/2012, coordenado pela Profa. Dra. R.C.Montone. Resultados
preliminares: Neste estudo espera-se obter dados para subsidiar a elaboração de um modelo conceitual
da área da EACF, incluindo dados sobre o meio físico (solos, hidrogeologia e hidrologia) e destino dos
poluentes, permitindo identi�car os principais riscos potenciais advindos da contaminação dos solos e
águas por hidrocarbonetos de petróleo, além de informar características encontradas nas amostras
coletadas relacionadas à acidez do solo e sua Capacidade de Troca Catiônica (CTC). Dentro das análises
já realizadas, ainda não foram encontrados resultados conclusivos, mas destaca-se a ausência de
alumínio trocável nas amostras analisadas, que pode ser um indicativo da falta de capacidade do solo
em realizar Trocas Catiônicas, relacionadas com a acidez potencial do solo.
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AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS PARA APLICAÇÃO DO
DESIGN THINKING EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

LAÍS MARIANO ZANIN - COORIENTADOR(A)

ELKE STEDEFELDT - ORIENTADOR(A)

INGRID CAMPOS MIGUEZ FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O aumento de surtos alimentares nos estabelecimentos de serviços de alimentação aponta
uma constante necessidade da valorização da segurança dos alimentos (SA). A Cultura de Segurança dos
Alimentos (CSA) é reconhecida como um fator de risco para as doenças transmitidas por alimentos,
entretanto, pode ser transformada proativamente com o intuito de mudar o comportamento dos
manipuladores de alimentos em serviços de alimentação. A CSA é avaliada por elementos como
conhecimento, comprometimento, pressão de trabalho e normativa, percepção de risco, ambiente de
trabalho, comunicação, liderança e sistemas, estilos e processos de gestão. Assim, hipotetizou-se que a
avaliação da CSA poderia indicar elementos para a aplicação do Design Thinking (DT) pela abordagem
criativa e humanística em busca de soluções. Objetivo: Identi�car elementos reativos da CSA para serem
orientadores na aplicação do DT visando a transformação proativa da CSA em serviços de alimentação.
Materiais e Método: Pesquisa exploratória com abordagem de métodos mistos (quantitativos e
qualitativos). Participaram do estudo dois serviços de alimentação da cidade de São Paulo (n1, 350
refeições/dia e n2, 500 refeições/dia), bem como os respectivos gestores e manipuladores de alimentos.
Cada serviço de alimentação foi avaliado através da aplicação de questionários, checklist e observação
participante a �m de avaliar os oito elementos da CSA. Os elementos foram avaliados quantitativamente
por meio de escala Likert de cinco pontos com exceção da percepção de risco avaliada por escala Likert
de sete pontos e do conhecimento avaliado de acordo com acerto e erro. Os oito elementos também
foram avaliados qualitativamente por meio de observação participante, guiada por pontos pré-
estabelecidos e posteriormente os pontos observados foram pontuados. Os resultados quantitativos e
qualitativos foram classi�cados em 1 (reativo), 1-2 (reativo-ativo), 2 (ativo), 2-3 (ativo-proativo) e 3
(proativo), permitindo a identi�cação dos elementos reativos que foram indicados para a transformação
por meio do método DT. Essa classi�cação gerou um score para a triangulação dos dados realizada por
meio de tabela de interpretação da CSA descrita por Zanin et al. (2021a). Os resultados da triangulação
dos dados permitiram a classi�cação da CSA. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética (Parecer n.
4.845.608). Resultados e Conclusão: O serviço de alimentação n1 possuía 39 manipuladores de alimentos
e cinco gestores e resultou em uma CSA ativa-proativa (escore 2-3), com destaque a quatro elementos
com menores escores (ativos): comprometimento, percepção de risco, liderança, e sistemas, estilos e
processos de gestão, sendo indicativos para a aplicação do DT. O serviço de alimentação n2 possuía 26
manipuladores e quatro gestores e uma CSA ativa-proativa (escore 2-3), destacando dois elementos com
escores inferiores (ativos): percepção de risco e sistemas e estilos e processos de gestão, indicativos para
a transformação da CSA pela aplicação do DT. A avaliação da CSA, pela tabela de interpretação e
métodos mistos, indicou os elementos comprometimento, liderança, percepção de risco, e sistemas,
estilos e processos de gestão como indicativos para a aplicação do DT nos serviços de alimentação,
visando a transformação proativa da CSA. O DT será aplicado nos serviços de alimentação para a
continuidade da pesquisa.
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AVALIAÇÃO DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA 1 (ECA1) EM RATOS
TRANSGÊNICOS QUE SUPEREXPRESSAM A PROTEÍNA DISC1 HUMANA

PARTICIPANTE EXTERNO - GEORGE VIANA FLORINDO

DISCENTE CO-AUTOR - JOÃO VICTOR SILVA NANI

DISCENTE - THAYS CALISTA SANTIAGO

ORIENTADOR - MIRIAN AKEMI FURUIE HAYASHI

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VIDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FARMACOLOGIA

Introdução: A esquizofrenia (ESQ) é um transtorno mental (TM) grave e sem cura até o momento. Os
principais sintomas desse TM são divididos em: sintomas positivos que incluem as alucinações e os
delírios, sintomas negativos que incluem a anedonia e a diminuição da interação social, e os sintomas
cognitivos, como os problemas de aprendizado e de memória. Atualmente, os tratamentos clínicos
empregam principalmente o uso de antipsicóticos, que não são e�cazes para os sintomas negativos.
Somado a isso, o diagnóstico dos TMs é limitado ao emprego de entrevistas clínicas utilizando o DSM
(Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) como referência, muitas vezes levando a
um diagnóstico errôneo devido à similaridade nos sintomas destes diferentes TMs. Diante deste
contexto, o nosso grupo tem se dedicado a investigar o papel das oligopeptidases na pato�siologia da
SCZ, além de avaliar essas medidas como possíveis biomarcadores que possam auxiliar no diagnóstico
e/ou no acompanhamento da evolução da doença. Demonstramos anteriormente, o envolvimento da
ECA em processos in�amatórios, e a correlação positiva entre a atividade ECA e os biomarcadores
in�amatórios como a IL-17a e IFN-? em pacientes com ESQ, e a associação da atividade da ECA com os
sintomas cognitivos em pacientes com ESQ. Objetivo: Propomos avaliar aqui a atividade ECA em
amostras de sangue de um modelo animal transgênico para o estudo da ESQ e que superexpressa a
DISC1 humana íntegra (tgDISC1), antes e após o tratamento crônico com o antipsicótico atípico
clozapina, visando avaliar uma possível correlação com os achados clínicos já descritos pelo grupo.
Metodologia: Animais Sprague-Dawley tgDISC1 e os respectivos animais controle selvagem (WT), machos
e com idade de 5 meses, foram separados em 4 grupos, nomeadamente: grupos 1 e 2 (WT e tgDISC1
receberam veículo salina 0,9% por via intraperitoneal (i.p.)), e grupos 3 e 4 (WT e tgDISC1 foram tratados
com o antipsicótico atípico clozapina (2,5 mg/kg, i.p.), por 30 dias. A atividade ECA foi determinada
monitorando-se a hidrólise do substrato FRET (Abz-FRK(Dnp)P-OH). As análises de dados foram
realizadas utilizando o software GraphPad Prism versão 7.00 para Windows (GraphPad Software, La Jolla
California, USA). As distribuições foram checadas usando o teste de normalidade Kolmogorov-Smirno�, e
os dados obtidos foram analisados utilizando o teste paramétricos ANOVA de duas vias, considerando
como variáveis a linhagem e o tratamento. Os valores foram considerados signi�cativamente diferentes
para valores de p ? 0,05. Resultados: Não se observou diferenças signi�cativas da atividade ECA entre os
animais tgDISC1 e WT (F (1, 25) = 0,08, p = 0,366) (N = 8/grupo) sem tratamento. Contudo, há um
aumento da atividade ECA tanto nos animais WT como nos tgDISC1 (F (1, 25) = 19,03, p < 0,01), após ao
�nal do tratamento com a clozapina. Conclusão: Os resultados apresentados no modelo animal tgDISC1
estão de acordo com nossos achados clínicos demonstrando aumento da atividade ECA após o
tratamento por 60 dias, com o antipsicótico atípico risperidona em pacientes drug-näive em primeiro
episódio psicótico, corroborando com a hipótese da interação da ECA com o sistema dopaminérgico.
Suporte �nanceiro: FAPESP, CNPq e CAPES.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DA COR EM AMOSTRAS DE XAMPUS SÓLIDOS
ELABORADOS COM PIGMENTOS NATURAIS

MONIZE BURCK - CO-AUTOR(A)

ANNA RAFAELA CAVALCANTE BRAGA - ORIENTADOR(A)

CAMILLY FRATELLI PEREIRA - CO-AUTOR(A)

MONICA MASAKO NAKAMOTO - CO-AUTOR(A)

STÉPHANIE FABRÍCIA FRANCISCO DA COSTA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIOTECNOLOGIA

Introdução: Uma fonte sustentável de nutrientes e compostos bioativos é a Spirulina. Essa cianobactéria
apresenta propriedades antioxidantes, anti-in�amatórias e imunomodulatórias, devido a sua rica
composição que abrange cerca de 60% de proteínas das quais se destacam os pigmentos proteicos
denominados de �cobiliproteinas. De coloração azul, a C-�cocianina (C-FC) se apresenta como uma
excelente alternativa aos corantes sintéticos associados ao desenvolvimento de alergias, amplamente na
indústria de fármacos, cosméticos e alimentos. Xampus sólidos elaborados com pigmentos naturais são
uma alternativa mais natural e ecológica, para o meio ambiente e em especial para consumidores que
apresentam maior sensibilidade dermatológica. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi
acompanhar a estabilidade da cor em função do tempo e a exposição a luz de xampus na forma sólida.
Material e métodos: Foram elaborados quatro xampus sólidos: xampu controle (A) que foi elaborado
sem adição de pigmentos serviu de base para a elaboração dos demais produtos. Outras três
formulações foram produzidas com a adição de pigmentos naturais, um contendo 1% de C-�cocianina
(B), um contendo 5% biomassa de Spirulina (C) e a outro foi adicionado 5% da biomassa residual de
Spirulina (D) obtida através da extração da C-�cocianina. A estabilidade da cor dos xampus foi
acompanhada durante 70 d, semanalmente, sob a ausência e a exposição á luz ambiente. A análise
colorimétrica foi realizada através de um colorímetro espectrofotômetro e os valores de L*, a* e b*
foram determinados para cada formulação em cada ponto (a cada 7 dias). Resultados: Para o xampu
controle pode-se observar que o valor nulo de a* indica a ausência de vermelho ou verde, mas a
presença de um pequeno valor positivo para b* correspondente a uma tonalidade amarelada, e o alto
valor de L* expressa a claridade e a palidez da tonalidade da amostra controle. Como esperado, o
xampu controle sem adição de pigmento apresenta maior estabilidade da cor, pois o mesmo não foi
adicionado de pigmentos. As amostras de xampu com o pigmento natural C-FC apresentam menor
estabilidade sob a exposição a luz dentre todas as formulações avaliadas. Para as amostras C e D, essa
instabilidade é menor. A maior diferença entre as amostras de xampu C e D se dá no aumento de L*,
indicando maior claridade e palidez às amostras expostas a luz. Conclusão: A aplicação de pigmentos
naturais derivados de Spirulina fornece cor e toda a biomassa pode ser aproveitada. Com base nos
resultados obtidos do acompanhamento da estabilidade da cor dos pigmentos presentes nos xampus
expostos a luz, é possível determinar que o prazo de validade dessas amostras é em torno de 3 meses,
compatível com o tempo de uso do produto.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DE NANO EMULSÕES COM ÁCIDO
GRAXOS ÔMEGA-3

VANESSA MOREIRA - ORIENTADOR(A)

GABRIELA GRASSMANN ROSCHEL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: COVID-19

Introdução: A administração de fármacos e/ou suplementos alimentares lipofílicos pela via oral por meio
de cápsulas, pode limitar o grau de absorção destes, devido à baixa dissolução e/ou interação com
outros compostos/nutrientes presentes no conteúdo gástrico, necessitando de doses elevadas. Para
tanto, novas tecnologias como as preparações em nanopartículas vêm mostrando benefícios pela via de
administração, resultado no aumento da absorção e biodisponibilidade destes agentes. Neste contexto,
as nano emulsões são preparações constituídas por pequenas gotículas (óleo em água), nas quais
podem conter compostos lipofílicos, assegurando a diminuição da degradação e oxidação destes
agentes, além de proporcionar maior e�cácia bioativa e absorção dos fármacos. Neste sentido, a
preparação de nano emulsões contendo óleo de peixe, rico em ácidos graxos ômega-3 (n3), como o
ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA), torna mais viável a administração e
acesso aos efeitos farmacológicos, além de diminuir o gosto residual e indesejável de peixe, facilitando a
adesão de seu uso. Objetivo: Caracterização analítica da composição e estabilidade oxidativa de nano
emulsões contendo óleo de peixe (NEN3). Materiais e métodos: As NEN3 foram produzidas e fornecidas
pela Startup brasileira Yosen Nanotechnology, e são compostas por 20% de óleo de peixe, com
aproximadamente 12% de n3 (2,5:1 de EPA/DHA). Para preservação das NEN3 foi adicionado 1% ?-
tocoferol, como agente antioxidante (em sua composição, 1% do conteúdo total de óleo - 27% - é de ?-
tocoferol). Inicialmente foi feita a caracterização da estabilidade das NEN3, pelas análises de marcadores
de oxidação primários (valor de peróxidos ? PV, através de espectrofotometria) e secundários
(substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico ? TBARS ? neste caso são alcaloides, por espectrofotometria)
e conteúdo de alfa tocoferol (por cromatogra�a líquida acoplada à espectrometria de massas). Em
seguida, foi feita a caracterização do conteúdo de ácidos graxos nas NEN3 por cromatogra�a gasosa
acoplada a espectrometria de massas. Para controle, as mesmas análises foram feitas no óleo de peixe
bruto (OP) e em nano emulsões sem adição de óleo de peixe. Resultados: Nossos resultados mostraram
PV em 2,17 0,06mEqO2/L nas NEN3 e 0,67 0,12mEqO2/L na amostra placebo, enquanto OP apresentou
4,56 1,11mEqO2/L. Para TBARS, em NEN3 foi de 6,37 0,35mg TBARS/L de óleo, e nas amostras placebo
1,93 0,03mg TBARS/L de óleo, e em OP 91,39mg TBARS/L de óleo. A análise de ?-tocoferol foi somente na
NEN3, com valor de 3,49 1,71ug/ml. Conclusão: Nossos resultados evidenciam que a preparação NEN3
proporciona maior estabilidade e preservação contra oxidação lipídica dos n3 e que a quantidade de ?-
tocoferol é essencial para a preservação lipídica. Neste contexto, é importante ressaltar que esta
preparação está adequada para a sua aplicação biológica, de acordo com os valores limite de peróxidos
aceitáveis (até 10MeqO2/L de óleo), estabelecidos pela legislação. Por meio do conhecimento da
estabilidade e das concentrações de EPA e DHA na nano emulsão, o próximo passo deste estudo é a
aplicação de doses precisas de NEN3, para estudo da absorção e biodisponibilidade farmacológica de
EPA e DHA no meio biológico e posterior avaliação dos efeitos bioativos destes agentes sobre a
regeneração do tecido muscular, em modelo animal apropriado.
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AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO PARTO VAGINAL EM UMA MATERNIDADE ESCOLA
DE SÃO PAULO EM PACIENTES COM E SEM LESÃO PERINEAL

MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO PARTO VAGINAL EM UMA MATERNIDADE ESCOLA DE SÃO PAULO EM
PACIENTES COM E SEM LESÃO PERINEAL ORIENTADOR(A): MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI
(marair.sartori@unifesp.br) DISCENTE: BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES (beatriz.rodrigues@unifesp.br)
TIPO DE TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Introdução: O estado gestacional promove uma
se?rie de mudanc?as �siológicas e psíquicas, sendo a experie?ncia de parir o a?pice desse processo de
mudança. Eventos associados ao parto são moduladores dessa experiência e podem torná-la melhor ou
pior. Um dos maiores medos entre gestantes e? a alterac?a?o de seus genitais durante o parto. Tal medo
e? reforc?ado tanto por questo?es sociais quanto por questões estati?sticas. Uma pesquisa do Reino
Unido indicou que a porcentagem de gestantes que sofrem algum grau de lacerac?a?o perineal durante
o parto vaginal e? da ordem de 70%. Sendo assim, a maioria das parturientes sera? afetada por uma
lesa?o com potencial de impactar em sua sau?de, sua vida sexual futura e seu bem estar. Métodos: O
estudo quantitativo, transversal e descritivo tem como locais de estudo o Centro Obstétrico do Hospital
São Paulo e o Amparo Maternal e uma amostra constituída por 100 puérperas que tiveram parto vaginal
nesses locais. Elas responderão ao Questiona?rio de Experie?ncia do Parto (CEQ-B), desenvolvido na
Suécia e traduzido e validado para o portugue?s brasileiro por Vieira (2020) - UFSCAR. Visa-se avaliar a
experiência de parto por meio de 4 domi?nios: auto capacidade, suporte pro�ssional, sensac?a?o de
seguranc?a percebida e participac?a?o da mulher em relac?a?o ao trabalho de parto e parto. São 22
questo?es, sendo 19 de mu?ltipla escolha (concordo totalmente, concordo na sua maior parte, discordo
na sua maior parte, discordo totalmente) e a tre?s pela Escala Visual Analo?gica (EVA). Com base nas
respostas, é atribuída uma pontuação aos itens e calculado um escore �nal que quanti�ca a experiência
de parto, sendo escores maiores associados a uma melhor experiência. Os resultados serão dispostos
de modo descritivo em tabelas e gra?�cos, e a ana?lise estati?stica sera? realizada por meio dos testes
parame?tricos e na?o parame?tricos para identi�car os fatores que acarretam maior ou menor satisfac?
a?o com o parto. Ainda, as participantes terão analisados dados do seu prontuário para avaliar possíveis
fatores interferentes na experiência de parto. Objetivo: O presente estudo visa avaliar quais fatores
interferem na experiência de parto, as diferenças entre a experiência de parto de acordo com a
presença ou não de lesão perineal, e as diferenças entre a experiência de parto de acordo com o grau de
lesão perineal, sendo estes: (0). sem lesão, (1). lesões super�ciais de mucosa sem necessidade de sutura,
(2). lesões maiores que necessitaram de sutura, (3/4). lesões obstétricas de esfíncter anal, (5).
episiotomia seletiva. Resultados preliminares: Foram entrevistadas 44 puérperas de 22/02 a 18/04, com
a seguinte distribuição: 16 participantes - (0), 14 participantes - (1), 10 participantes - (2) e 1 participante -
(5). Foi calculada a média simples dos escores em cada grupo: (0) - 68,43, (1) - 64,85, (2) - 65,7 e (5) - 44.
Conclusão: Parece haver uma melhor experiência de parto em pacientes sem lesão perineal
comparativamente às pacientes com lesão perineal. Entretanto, por enquanto, não se pode concluir
sobre as diferenças entre as experiências de parto de mulheres com diferentes graus de lesão, seja pela
baixa diferença entre os escores, seja pela escassez de participantes dos grupos 3, 4 e 5 até o presente
momento. Palavras-chave: laceração-perineal, lesão-perineal, episiotomia, experiência-de-parto,
puerpério
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DA ANEXINA A1 E DO INFLAMASSOMA NLRP3 NA
DOENÇA DE CROHN

CRISTIANE DAMAS GIL - ORIENTADOR(A)

GISELA RODRIGUES DA SILVA SASSO SCARPATI - CO-AUTOR(A)

IZABELLA LICE CONCEIÇÃO - CO-AUTOR(A)

RICARDO ARTIGIANI NETO - CO-AUTOR(A)

PAULO CELSO FRANCO - CO-AUTOR(A)

HENRIQUE TOSHIAKI KOGA ITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: INFLAMAÇÃO

Introdução: A anexina A1 (ANXA1) é uma proteína anti-in�amatória e pró-resolutiva na resposta
in�amatória por meio do controle da migração de leucócitos, liberação de citocinas pró-in�amatórias e
da fagocitose pelos macrófagos. Além disso, a ANXA1 regula a ativação do in�amassoma NLRP3 em
células in�amatórias, mas esta relação não foi explorada nas células relacionadas com as doenças
in�amatórias intestinais. Objetivo: Avaliar os padrões de expressão dos RNAm e das proteínas ANXA1 e
in�amassoma NLRP3 em biopsias de intestino de pacientes com doença de Crohn (DC). Material e
Métodos: Foram avaliadas 20 biópsias de pacientes com DC incluídas em para�na. Cortes de 4 µm das
amostras foram processados para as análises histológicas e quanti�cação dos mastócitos por meio
respectivamente das colorações de hematoxilina-eosina e azul de toluidina (CEP 4491836). Foram
realizadas análises de transcriptomas obtidos do estudo GSE179285 contendo dados publicamente
disponíveis no repositório Gene Expression Omnibus (GEO). A ferramenta de busca GEO2R
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/) foi utilizada para identi�car os níveis transcricionais de
ANXA1, NLRP3, IL1B e TNF em amostras de íleo e cólon de pacientes controles e com DC. Para avaliar a
distribuição dos dados em relação à média da população, os valores de transformação log2 foram
utilizados para o cálculo do Escore-Z (valor individual ? média da população / desvio padrão da
população). Resultados Parciais: O per�l dos pacientes analisados foi 50% (10 de 20) do sexo masculino e
50% do sexo feminino com idade média de 46,6 ± 14,30 e 40,6 ± 17,09 anos, respectivamente.
Histologicamente, as 20 biópsias foram subdivididas em dois grupos: regiões de intestino delgado e
grosso (n = 10/ cada). Nas porções saudáveis observamos as quatro camadas histológicas destes órgãos:
mucosa, submucosa, muscular e serosa. Nas porções dos intestinos afetadas pela DC notamos grave
distorção da arquitetura intestinal com áreas ulceradas e intenso in�ltrado in�amatório. Na camada
mucosa, a lâmina própria das porções afetadas pela DC apresentou processo in�amatório crônico
linfoplasmocitário, na maioria observado em toda espessura da parede intestinal até a camada serosa.
Os mastócitos foram observados em maior proporção nas camadas submucosa e muscular dos
intestinos afetados por DC em relação a controle, enquanto na camada mucosa em menor proporção. A
análise dos transcriptomas evidenciou um aumento marcante nos transcritos dos genes ANXA1, NLRP3 e
TNF, mas não do IL1B, nos intestinos in�amados com DC em comparação às amostras controles.
Conclusão: As análises histológicas dos intestinos possibilitaram o reconhecimento das principais
alterações morfológicas entre as regiões acometidas pela DC em contraste com as não-afetadas. Além
disso, os níveis aumentados dos RNAm da ANXA1, NLRP3 e TNF indicam seu importante papel na
patogênese da DC. Apoio Financeiro: FAPESP (Processos 2020/03565-2; 2021/06059-3).
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AVALIAÇÃO DA FISIOPATOLOGIA DO ASTROCITOMA PILOCÍTICO EM ADULTOS:
ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E IMUNO-HISTOQUÍMICA

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - ORIENTADOR(A)

DÉBORA SALLES MARCOS - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 87 - Oncologia Data: 29/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
ONCOLOGIA

AVALIAÇÃO DA FISIOPATOLOGIA DO ASTROCITOMA PILOCÍTICO EM ADULTOS: ANÁLISE
HISTOPATOLÓGICA E IMUNO-HISTOQUÍMICA SAMARA FERREIRA SANTINO1, DÉBORA SALLES2,3, JOÃO
NORBERTO STÁVALE3, ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI2,3 1 Aluna de graduação
Enfermagem EPE/ UNIFESP:samara.santino@unifesp.br 2 Laboratório de Patologia Molecular e
Experimental, UNIFESP: andreamoraesmalinverni@gmail.com ; debsalles@gmail.com 3 Departamento de
Patologia, EPM/ UNIFESP: jnstavale@uol.com.br Introdução: o astrocitoma pilocítico é um tumor cerebral
de crescimento lento, que representa 5% de todos os gliomas e se desenvolve com mais frequência no
cerebelo (42 a 60%), mas também pode surgir em outras áreas neurais como: via óptica ou hipotálamo
(9 a 30%); tronco cerebral (9%); medula espinal (2%). Na população pediátrica, este tumor constitui a
segunda causa mais comum de neoplasias. Por outro lado, em adultos é frequentemente raro,
provavelmente devido à sua agressividade. Estudos revelam que a origem do astrocitoma pilocítico é
caracterizada por uma fusão entre o gene BRAF e o locus KIAA1549, e a aplicação da técnica de imuno-
histoquímica para a análise da expressão da proteína BRAF pode ser uma ferramenta de grande valia
para �ns diagnósticos. Devido à relativa raridade dessa doença em indivíduos adultos, poucas são as
publicações sobre as estratégias de diagnóstico e tratamento mais e�cazes para este tumor neste grupo
de indivíduos. Objetivo: analisar as características histopatológicas e imuno-histoquímicas do
astrocitoma pilocítico nestes pacientes. Materiais e método: trata-se de um estudo retrospectivo,
abrangendo o período de 1991 a 2015, com 12 amostras de pacientes com idade superior a 18 anos,
diagnóstico de astrocitoma pilocítico, provenientes do arquivo do Departamento de Patologia da
UNIFESP/EPM. A revisão histológica foi realizada pelo patologista colaborador, a �m de descrever os
achados histopatológicos, evidenciando as principais características microscópicas destes tumores. Em
seguida, as amostras foram submetidas à técnica de imuno-histoquímica. Resultados: com a análise das
lâminas de imuno-histoquímica, foi possível inferir que de 12 casos, 11 foram considerados positivos
para o marcador citoplasmático BRAF V600E. O critério utilizado levou em conta no mínimo 3 campos
consecutivos com mais de 50% de marcação para de�nir positividade. Conclusão: Assim, é possível
traçar uma linha de relação entre a expressão do gene BRAF e o desenvolvimento do tumor, uma vez
que aproximadamente 91% dos casos incluídos neste estudo mostraram-se positivos para o mesmo.
Portanto, a análise histopatológica associada à imunomarcação de BRAF é de suma importância, como
método, tanto para o diagnóstico, quanto para o prognóstico do astrocitoma pilocítico em adultos.
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ?MINHAS PALAVRAS FAVORITAS? NA
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

RAQUEL DE PAULA CARVALHO - ORIENTADOR(A)
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WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

A Paralisia Cerebral (PC) é um conjunto de desordens e distúrbios permanentes que podem surgir após
algum acometimento durante a maturação anatomo�siológica do cérebro fetal, de recém-nascidos ou
de crianças, afetando o desenvolvimento motor. A metodologia ?Minhas Palavras Favoritas? engloba seis
aspectos, relacionados diretamente com a CIF, imprescindíveis para que o desenvolvimento infantil
ocorra da forma mais adequada possível, são eles ?Função?, ?Família?, ?Saúde?, ?Diversão?, ?Amigos? e ?
Futuro?. A literatura nos mostra que a �sioterapia tem um papel importante no tratamento de crianças
com PC, entretanto sua atuação possui grande foco na reabilitação motora do paciente, abrangendo
poucos aspectos que são essenciais para o desenvolvimento saudável. Objetivo: avaliar a adoção do
método ?Minhas Palavras Favoritas? na rotina terapêutica de crianças com PC através do seu
reconhecimento por meio dos estagiários em Fisioterapia. Método: Este estudo conta com uma amostra
de conveniência de 15 estagiários matriculados no Estágio Supervisionado em Fisioterapia
Neurofuncional Infantil da Universidade Federal de São Paulo. Os estagiários responderam um
questionário via Google Formulários, sem instrução prévia, que avalia o conhecimento e percepções dos
mesmos acerca do método. Em seguida, passaram pelo reconhecimento da metodologia realizado
através de uma apresentação oral. Os mesmo estagiários foram reavaliados com o mesmo questionário
após o período de cinco semanas. Resultados: houve uma perda equivalente a 86,6% da amostra na
segunda avaliação. No questionário inicial, 40% da amostra respondou que não conhecia o método,
53,3% conhecia e 6,7% respondeu ?Talvez?. De uma forma geral, os estagiários seguiram por caminhos
similares em suas respostas, sendo os termos que mais citados em relação à ?Saúde? foram ?bem-estar
geral?, ?qualidade de vida? e ?ausência de doenças?. Para a ?Funcionalidade?, foram ?capacidade
execução de tarefas?, ?papel, desígnio e motivação? e ?produção de movimento?. Quanto a ?Amigos?, os
termos mais repetidos foram ?pessoas próximas? e ?rede de apoio?. Em relação à ?Família?, foram ?
relação sanguínea?, ?núcleo de apoio? e ?laços afetivos?. Quanto à ?Diversão?, foram ?atividades
recreativas e prazerosas? e ?Futuro?, como ?caminhas e conquistas da vida?. Após a reavaliação, foi
observado o reconhecimento de 100% dos estagiários sobre a metodologia e suas respostas não
obtiveram grandes alterações, porém foram mais facilmente relacionadas com a CIF. Além disso, foi
possível observar o perda do olhar estritamente reabilitador através das percepções acerca da palavra ?
Futuro? já que foi descrita como ?metas e objetivos alcançados através do trabalho em conjunto entre
paciente, núcleo de apoio e terapêuta?. Conclusão: os estagiários não apresentavam total compreensão
sobre as ?Minhas Palavras Favoritas?. O reconhecimento e o exercício do método na rotina terapêutica
por parte dos estagiários pode contribuir com o melhor desenvolvimento, não só do ponto de vista
reabilitador, mas de um modo geral de crianças com PC através da mudança de perspectiva acerca das
metas e objetivos para o futuro do paciente.
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AVALIAÇÃO DA IMUNORREATIVIDADE À PROTEÍNA DELTA-FOS BETA NO ENCÉFALO
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Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

AVALIAÇÃO DA IMUNORREATIVIDADE À PROTEÍNA DELTA-FOS BETA NO ENCÉFALO DE RATAS
SUBMETIDAS AO ESTRESSE CRÔNICO E MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTIMULAÇÃO OVARIANA 1,2 Soares,
T.A.A.; 2 Gonçalves, B.S.M.; 2 Lemes, J. A.; 2 Rosário, A. B.; 2 Perão, P.C.B.G.; 2 Santos, L. L.; 3 Céspedes,
I.C.; 2 Viana, M.B.; 2 Le Sueur-Maluf, L. 1 Bolsista PIBIC; 2 Departamento de Biociências, Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP) - Campus Baixada Santista, Santos / SP.; 3 Departamento de Morfologia e
Genética, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP / EPM), São Paulo / SP. INTRODUÇÃO: Estima-se
que a infertilidade conjugal atinja cerca de 10 a 15% da população mundial, enquanto no Brasil, 7 a 10%
dos casais em idade reprodutiva recorrem anualmente a serviços especializados no tratamento de
distúrbios da fertilidade. Embora a estimulação ovariana associada aos tratamentos de reprodução
humana assistida (TRHA) se mostre e�ciente no desenvolvimento de múltiplos folículos ovarianos e,
portanto, aumentando as chances de gestação, o impacto do estresse crônico e de concentrações
supra�siológicas e oscilantes de hormônios gonadais sobre os distúrbios afetivos permanece a ser
esclarecido. Estudos prévios realizados em nosso laboratório, utilizando um modelo de reprodução
assistida em roedores, mostraram que concentrações supra�siológicas e oscilantes de hormônios
ovarianos exercem expressivo efeito ansiogênico. Em contrapartida, ratas expostas a um protocolo de
estresse crônico aliado a múltiplos ciclos de estimulação ovariana (superovulação), não mais exibiram
comportamento do tipo ansioso, sugerindo que possam ter desenvolvido estratégias adaptativas de
enfrentamento frente à sobrecarga de estresse emocional. Diante do exposto, é necessário aprofundar
o conhecimento acerca dos eventos neurobiológicos subjacentes às respostas comportamentais.
OBJETIVO: Mapear as áreas cerebrais envolvidas na resposta de estresse e ansiedade em ratas expostas
ao estresse crônico aliado a múltiplos ciclos de estimulação ovariana. MÉTODOS: Os protocolos
experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIFESP (CEUA nº
3175200718). A �m de mimetizar em roedores o contexto dos TRHA, submetemos ratas Wistar de 10
semanas de idade, com ciclo estral regular, ao protocolo de estresse crônico brando imprevisível (ECBI)
por quatro semanas. Durante este período foram aplicados três ciclos de superovulação [150 UI/Kg i.p.
de gonadotro�na coriônica equina (eCG), seguida de 75 UI/Kg i.p. de gonadotro�na coriônica humana
(hCG), após 48 horas] com intervalo de 8 dias entre eles. As ratas serão distribuídas em 4 grupos: a)
Sham (SH; n=8): não foram expostas ao estresse ou à superovulação; b) Estresse (ECBI; n=8): submetidas
ao ECBI; c) Superovulação (SOV; n=8): não foram expostas ao estresse e foram submetidas a múltiplos
ciclos de superovulação, e d) Estresse/Superovulação (ESO; n=8): submetidas ao ECBI e múltiplos ciclos
de superovulação. Ao �nal do experimento, os encéfalos foram coletados por perfusão, para
mapeamento das áreas cerebrais e circuitos neurais envolvidos na resposta de estresse e ansiedade,
através da imunorreatividade à proteína delta Fos-beta. A análise comparativa entre os grupos foi feita
através do Modelo Linear Generalizado (GzLM) com dois fatores �xos (fator 1: estresse; fator 2:
superovulação). Para avaliação dos circuitos relacionados ao estresse e ansiedade serão investigadas as
regiões: córtex pré-frontal (pré-límbico e infra-límbico), córtex cingulado, BNST anterior, núcleo
paraventricular do hipotálamo, hipocampo, amígdala, hipotálamo ventral e dorsomedial, além do
subnúcleo dorsal e ventral da raphe, asas laterais do subnúcleo dorsal da raphe e núcleo mediano da



raphe. As áreas cerebrais associadas à reprodução serão: núcleo arqueado e área pré-óptica medial,
ambos no hipotálamo. RESULTADOS: Até o momento somente a região da raphe foi avaliada, em três
animais por grupo. Os resultados, preliminares, mostraram que nas asas laterais do subnúcleo dorsal da
raphe houve aumento signi�cativo (p < 0,0001) na imunorreatividade da proteína delta-Fos B nos grupos
submetidos ao estresse (ECBI: 27,33 15,34 / ESO: 26 1,15), comparado àqueles não submetidos ao
estresse (Sham: 8,75 1,79; SOV: 6 1,08). Aumento signi�cativo (p = 0,017) na delta-Fos B foi também
observado no núcleo mediano da raphe dos animais estressados (ECBI: 8,66 4,66; ESO: 5,5 0,28)
comparado aos não estressados (Sham: 12 5,22 / SOV: 30,75 4,66). Não foi observado efeito da
superovulação, nem diferença estatisticamente signi�cativa entre os grupos nas demais regiões da
raphe analisadas. CONCLUSÃO: O protocolo de estresse crônico brando e imprevisível aplicado em ratas
durante quatro semanas promoveu ativação de áreas cerebrais relacionadas à resposta de pânico,
enquanto que concentrações supra�siológicas e oscilantes de hormônios ovarianos não parecem
exercer efeito sobre essas regiões. FINANCIAMENTO: CNPq.



Página 411Página 411

AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DAS VESÍCULAS EXTRACELULARES LIBERADAS POR
FORMAS TRIPOMASTIGOTAS DO TRYPANOSOMA CRUZI NAS CÉLULAS

HOSPEDEIRAS

ANA CLAUDIA TROCOLI TORRECILHAS - ORIENTADOR(A)

GABRIELI CAMOSSA ARMAGNI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
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AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DAS VESÍCULAS EXTRACELULARES LIBERADAS POR FORMAS
TRIPOMASTIGOTAS DO TRYPANOSOMA CRUZI NAS CÉLULAS HOSPEDEIRAS GABRIELI CAMOSSA
ARMAGNI (autora)( gabrieli.camossa@unifesp.br) e ANA CLÁUDIA TROCOLI TORRECILHAS (orientadora)
(ana.torrecilhas@unifesp.br). Introdução: A resposta imune durante à infecção por T. cruzi é modulada
pela liberação de vesículas extracelulares (EV), que ocorre de forma espontânea pelo parasito. Estas EVs
são usadas para a liberação de componentes de superfície que estão envolvidos em processos de
evasão da resposta imune do hospedeiro, adesão, invasão e sobrevivência do parasito. As diferentes
populações de EVs podem induzir uma resposta imune, assim como, a resposta imune pode ser
modulada a partir da liberação dessas vesículas. Objetivo: Avaliar a interação das vesículas
extracelulares (EVs) liberadas por formas tripomastigotas do T. cruzi da cepa Y nos monócitos humanos
e células epiteliais, assim como, analisar o efeito dessas EVs no processo de invasão celular. Métodos:
Foram cultivadas células THP-1 linhagem monocítica humana com um gene repórter para o fator de
transcrição NF-kB, quando este é translocado do citoplasma para o núcleo da célula através da interação
de receptores Toll Like com padrões moleculares associados à patógeno (PAMPs) há emissão de uma
�uorescência em verde através da marcação com GFP. Dessa forma, as células foram incubadas com EVs
provenientes das formas tripomastigotas do T. cruzi da cepa Y durante 2 horas, 4 horas, 24 horas e 48
horas e analisadas através da técnica de citometria de �uxo. Em uma outra etapa, as células foram
incubadas por 24 horas e 48 horas com extrato do T. cruzi e observadas em microscópio de
�uorescência. Células LLC-MK2 linhagem celular epitelial também foram incubadas com EVs
provenientes das formas tripomastigotas do T. cruzi da cepa Y durante 5 minutos e 1 hora e
posteriormente analisadas em microscópio de �uorescência. Por �m, as células epiteliais foram tratadas
com diferentes concentrações de EVs e infectadas com tripomastigotas provenientes de cultura de
tecidos (TCT), com isso, foi analisado o número de células infectadas e o número de parasitas
intracelulares. Resultados: O número de células capazes de translocar NF-kB provocando emissão da
�uorescência do GFP foi maior em 24 horas, nas duas abordagens utilizadas, citometria de �uxo e
microscopia de �uorescência. Para as células LLC-MK2 a maior área de �uorescência observada nas
células foi após 1 hora de incubação com as EVs. Para o experimento de invasão, foi observado que em
uma menor concentração de EVs se obteve um número maior de células infectadas e parasitas
intracelulares, quando a concentração de EVs era aumentada, esse número diminuía. Conclusões: A
interação entre as EVs e os monócitos humanos tem seu pico em 24 horas, após isso tende a diminuir.
Para a linhagem epitelial, esse tempo é menor, tendo seu pico em 1 hora. Em relação a in�uência das
EVs no processo de invasão celular, grandes concentrações de EVs mostraram diminuir o número de
parasitas intracelulares e o número de células infectadas. Palavras chave: Trypanosoma cruzi, vesículas
extracelulares e resposta imune.
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Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: NEFROLOGIA

Rogério Argeri, Letícia Maria Monteiro, Débora Conte Kimura, Guiomar Nascimento Gomes - Disciplina
de Fisiologia Renal e Termometabologia ? Escola Paulista de Medicina ? UNIFESP O consumo elevado de
frutose tem sido associado ao desenvolvimento de hipertensão arterial e distúrbios metabólicos. Além
disso, modi�cações no ambiente intrauterino podem repercutir sobre desenvolvimento fetal
predispondo a doenças na idade adulta. Desta maneira, torna-se importante avaliar se o consumo
elevado de frutose durante a prenhez e lactação interfere no desenvolvimento renal da prole, em
especial na expressão dos componentes do sistema renina-angiotensina (SRA). Esse sistema é essencial
para o desenvolvimento renal, bem como, para a função renal atuando tanto na regulação da pressão
arterial como na homeostase hidroeletrolítica. Assim, avaliamos a morfologia renal, a in�ltração de
macrófagos, o estresse oxidativo, e as expressões de: renina, receptor pró-renina, enzimas conversoras
de angiotensina (ECA1 e ECA2), nos rins das proles de ratas submetidas ao consumo elevado de frutose
durante a gestação e lactação. MÉTODOS: Ratas Wistar receberam água para beber (Controle - C) ou
frutose 20% (F) durante a prenhez e aleitamento. Após o desmame, metade dos �lhotes de cada grupo
passou a beber água (grupos: C/A e F/A), e metade recebeu frutose (grupos: C/F e F/F). Todos receberam
ração ad-libitum. Aos 4 meses avaliamos: área glomerular (AG), número de glomérulos por campo (GC),
número de macrófagos por campo (CD68/campo), expressões dos seguintes componentes do sistema
renina-angiotensina: receptor pró-renina, renina, enzima conversora de angiotensina 1 e 2 (ECA1 e ECA
2) e, marcador de estresse oxidativo de DNA 8-OHdG. CEUA:2757270117, resultados apresentados como
média±erro padrão (n°. animais), * ? C/A, p?0,05 (ANOVA). RESULTADOS: Os grupos F/A e F/F
apresentaram aumento de AG [AG (µm2); C/A:6975±127 (5/272); C/F:6868±115 (5/266); F/A:9364±158*
(5/189); F/F:8686±141* (5/191)] e redução de GC [GC: C/A:2,72±0,2 (5); C/F:2,66±0,05 (5); F/A:1,89±0,04*
(5); F/F:1,91±0,04* (5)]. Houve aumento de CD68 em F/A e F/F [CD68 (células/campo); C/A:2,8±0,2 (7/140);
C/F:3,3±0,2 (7/100); F/A:3,5±0,2* (5/140); F/F:3,6±0,2* (7/140)]. O grupo F/F apresentou aumento de pró-
renina em F/F [pró-renina (%área/campo); C/A: 6,12±0,84(3); F/F: 9,22±0,3*(6)]. Os grupos F/A e F/F
apresentaram aumento de renina [renina (%área/campo); C/A: 2,35± 0,08 (5); C/F: 4,60± 0,5 (5); F/A: 15,6±
1,40* (5); F/F: 14,4±0,24* (5)]. Os grupos C/F e F/F apresentaram aumento de 8-OHdG [8-OHdG
(%área/campo); C/A:3,62 0,36 (5); C/F:5,35 0,23* (5); F/A:4,80 0,14 (5); F/F:6,36 0,34* (5)]. Em relação à
ECA1 e ECA2, os resultados preliminares não mostraram alterações signi�cativas na expressão destas
enzimas: ECA1 UA/µm2/túbulo [C/A: 50,4±9,8(5); C/F: 44,9±10,6(3); F/A: 34,9±7,9(3); F/F: 38,0±7,6(3)]; ECA2
(%área/campo); [C/A: 1,2±0,23(5); C/F: 1,5±0,27(5); F/A: 1,2±1,6(5); F/F: 1,2±0,24(5)]. CONCLUSÕES: A
sobrecarga de frutose durante a prenhez e aleitamento causou na prole alterações na morfologia renal
bem como aumento do stress oxidativo e da in�ltração de macrófagos. Em relação aos componentes do
SRA, houve aumento da expressão do receptor pró-renina como também de renina no grupo F/F. É
possível que estas alterações estejam relacionadas com o desenvolvimento de hipertensão arterial e
com as modi�cações funcionais renais observadas neste grupo experimental em etapas anteriores deste
trabalho. Auxílio �nanceiro: FAPESP
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AVALIAÇÃO DA OFICINA VIRTUAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE (ACS) PARA A DETECÇÃO DAS DEMÊNCIAS

EMANUELA BEZERRA TORRES MATTOS - ORIENTADOR(A)

HELENA ZACHARIAS RADICCHI - DISCENTE

ALINE CRISTINA RAMOS COELHO - DISCENTE

EDMIR BATISTA DA SILVA CRUZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: O transtorno neurocognitivo maior (TNM) não deve ser considerado como uma parte normal
do envelhecimento. Em países como o Brasil, os recursos públicos dedicados a essa população são
escassos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) chama atenção para o desa�o a ser enfrentado pelos
governos em resposta à crescente demanda, e a necessidade da detecção precoce na atenção primária
de saúde. Objetivo: Avaliar a o�cina virtual de capacitação para agentes comunitários de saúde. Método:
O projeto foi submetido e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos e pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Unifesp. Todos os participantes deram seu consentimento através
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os encontros aconteceram no período noturno
com 1 hora e meia de duração, por meio da plataforma Google Meet. Os critérios de inclusão utilizados
foram: ser agente comunitário de saúde do município de Santos e ter disponibilidade de recursos
tecnológicos (Internet, computador ou aparelho celular). Todos os encontros foram gravados e
transcritos na íntegra para a análise temática de conteúdo de Minayo (2014). Enquanto no 1º encontro
foi aplicado o questionário sociodemográ�co e o relacionado ao contato dos participantes com a
temática da demência, no último foram aplicados questionários sobre a metodologia aplicada no
modelo proposto. As análises de conteúdo foram realizadas a partir das transcrições do 2º ao 9º
encontros. Ao �nal destes encontros, todos os participantes responderam ao quiz relacionado ao tema
dialogado. Materiais de leitura e vídeos didáticos foram disponibilizados como forma de facilitar a
compreensão e discussão. Resultados Parciais: O modelo proposto pela o�cina de capacitação incluindo
o formato online ao vivo, carga horária total, tempo de cada encontro, materiais de apoio, conteúdo e
qualidade teve aceitação acima de 50% pelos ACS. Através da análise foram identi�cadas 9 categorias
temáticas que serão apresentadas e ilustradas por meio de falas dos participantes; entre elas; 1. A
demência próxima a mim; 2. Autoavaliação como pessoa em processo de envelhecimento; 3. O que é
demência?; 4. Rede de apoio; 5. Existe prevenção?; 6. Como eu (ACS) posso colaborar?; 7. A formação
como fator primordial; 8. Estigma; e 9. Quem pode fazer o diagnóstico?. Resultados Esperados: Discutir
junto aos gestores da Secretaria de Saúde de Santos a implementação da capacitação regional, podendo
vir a ser ofertada para outras regiões.
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AVALIAÇÃO DA OPORTUNIDADE DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA
SÍNDROME GRIPAL (E-SUS NOTIFICA): HOSPITAL SÃO PAULO 2020/2021

PAULA HINO - CO-AUTOR(A)

ISABELA OHKI NACAGUMA - DISCENTE

SUELY MIYUKI YASHIRO - CO-AUTOR(A)

NIVIA APARECIDA PISSAIA SANCHES - CO-AUTOR(A)

CARLA GIANNA LUPPI - CO-AUTOR(A)

ROBERTA DE ALMEIDA SOARES - CO-AUTOR(A)

MICHELLE LI RONG TAN - DISCENTE

THAIS CLAUDIA ROMA DE OLIVEIRA KONSTANTYNER - ORIENTADOR(A)

TADEU REINOSO DE ABREU - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: durante a pandemia de Covid-19, a Vigilância Epidemiológica tem sido essencial para o
fornecimento de informações para de�nir políticas públicas e a priorização de alocação de recursos no
combate à doença. Para tal, é fundamental que o sistema de vigilância seja sistemático, oportuno,
simples e corretamente alimentado para produzir dados de qualidade. No Brasil, a Vigilância
Epidemiológica da Covid-19 é desenvolvida por meio da vigilância da síndrome gripal (SG) e da síndrome
respiratória aguda grave (SRAG). O Ministério da Saúde preconiza que os casos e óbitos de Covid-19
sejam noti�cados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial. Objetivo: avaliar a
oportunidade do sistema de vigilância epidemiológica de síndrome gripal (e-SUS Noti�ca), no âmbito do
Hospital São Paulo (HSP). Materiais e Métodos: o estudo utilizou os critérios preconizados pelo Update
Guidelines for Evaluation Public Health Surveillance Systems para realizar a análise da oportunidade da
noti�cação do e-SUS Noti�ca, considerando os casos de síndrome gripal atendidos pelo HSP e
noti�cados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital São Paulo (NHE-HSP), no período de
março de 2020 a dezembro de 2021. A oportunidade foi considerada a diferença entre a data de início
dos sintomas e a data da noti�cação. Foram calculadas amplitude, média, desvio padrão, mediana e
moda da oportunidade de noti�cação, utilizando o Excel e o Stata17. Este projeto teve aprovação do
Comitê de Ética (CAAE: 37940720.5.0000.5505). Resultados: entre março de 2020 a dezembro de 2021,
foram noti�cados 6.940 casos de síndrome gripal no e-SUS Noti�ca pelo NHE-HSP. A média da
oportunidade de noti�cação foi de 83,13 dias (desvio padrão = 2,83 dias), com mediana de 23,83 dias,
amplitude de 0 a 452 dias e moda de 0 dias. Conclusão: apesar da exigência da noti�cação em 24 horas
dos casos de SG, foi observada que oportunidade de noti�cação esteve muito aquém do preconizado
pelas normas técnicas do Ministério da Saúde, o que pode ter impactado diretamente na tomada de
decisão em saúde e na implementação de medidas de prevenção e controle da doença.
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AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO CONTÍNUA DE PESSOAS COM ESQUIZOFRENIA EM
UM GRUPO DE APOIO MÚTUO COMO INTERVENÇÃO COMPLEMENTAR AO

TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL

ARY GADELHA DE ALENCAR ARARIPE NETO - ORIENTADOR(A)

JOSÉ ALBERTO ORSI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Objetivo: Comparar o processo de recovery de pessoas com esquizofrenia em tratamento ambulatorial e
que participam de um grupo de acolhimento por pares com pessoas com o mesmo diagnóstico que
fazem apenas o tratamento ambulatorial. Pretende-se veri�car a in�uência dessa intervenção quanto a
promoção de aspectos positivos no processo de recovery de cada pessoa e em desfechos clínicos.
Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, com avaliação inicial e após seis meses de seguimento.
O grupo de acolhimento foi inicialmente composto por 16 pessoas e o grupo de tratamento usual por 15
pessoas. Foram avaliados desfechos clínicos (adesão à medicação e funcionamento) e de recovery
(recovery, hope, bem-estar e estigma internalizado). Testes não paramétricos foram utilizados para
veri�car as diferenças das medidas entre os grupos e entre os dois momentos. Resultados: Houve um
maior nível de estigma internalizado e uma diminuição do nível de adesão ao tratamento
medicamentosos no grupo de tratamento usual, e, na comparação da diferença pré e pós entre os
grupos, um maior aumento na adesão ao tratamento medicamentoso no grupo de acolhimento.
Conclusão: Os dados apontam para uma possibilidade de resultados mais favoráveis no grupo de
acolhimento, evidenciando que a participação contínua nesses grupos pode ser um instrumento
importante, de baixo custo e acessível para o processo de recovery e para o próprio tratamento.
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AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA DE DERIVADOS DE CLOROQUINA CONTRA CEPAS
SENSÍVEIS E RESISTENTES DE P. FALCIPARUM IN VITRO

ÉRICA PALOMA MASO LOPES PERES - DISCENTE

ANNA CAROLINE CAMPOS AGUIAR - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: BIOTECNOLOGIA

Erica P M L Peres1, Yasmin Annunciato1, Caio S Moura1, Marcos Gazarini1, Anna C C Aguiar1, Mario
Meneghetti2. 1. Departamento de Biociências, Universidade Federal Estado de São Paulo, Baixada
Santista ? UNIFESP, Santos, SP 2. Departamento de Química, Universidade Federal de Alagoas- UFAL,
Maceió, AL. Email:ericapalomalopes@gmail.com INTRODUÇÃO: A malária, causada por protozoários do
gênero Plasmodium, é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. O surgimento e
disseminação dos parasitos resistente aos fármacos disponíveis gera a necessidade de desenvolvimento
de novos fármacos contra a doença. O tratamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde
para a malária causada pelo P. falciparum são as terapias de combinação de derivados da Artemisinina
(ACTs). Entretanto, casos de resistência às ACTs foram registrados na Ásia, além disso, parasitos
apresentando mutações no gene de resistência aos derivados de artemisinina foram encontrados na
África. Neste sentido, oito novos derivados de cloroquina (CQ),com modi�cações estruturais na cadeia
lateral da molécula, foram avaliados quanto a sua atividade antiplasmodial. MÉTODOS: As cepas Dd2
(resistente à CQ) e 3D7 (sensível à CQ ), foram cultivadas como descrito por Trager e Jensen (1976). Em
resumo, os parasitos foram cultivados em hematócrito de 5% em meio RPMI-1640 e mantidos a 37oC em
mistura gasogênica (5%O2,2,5%CO2,90%N2). Para avaliação da atividade foi realizado o ensaio de SYBr
Green. Para isso, os parasitos foram incubados com diferentes concentrações dos compostos, iniciando
em 1000nM incubados por 72 horas. As placas foram reveladas e a leitura de �uorescência foi feita pelo
�uorímetro Hitchi F-7000. Para obtenção das curvas concentração-resposta utilizamos o software
Graphpad 8. RESULTADOS: Os compostos derivados de cloroquina, apresentando os seguintes
grupamentos na cadeia lateral (OH,NO2,F,OCH3,CN,Cl e Br) os que foram mais potente apresentou a
média de (IC50 = 16 nM)0,016uM contra cepa 3D7 e compra a Cepa Dd2 o composto mais potente
apresentou a média de (IC50 = 30nM)0,03uM. Além disso, não foi observada resistência cruzada entre as
cepas. CONCLUSÃO: A busca por novos compostos e�cazes contra cepas resistentes do Plasmodium é
de grande importância. Neste estudo foi possível identi�car novos compostos derivados de cloroquina
ativos contra cepa sensível e resistente na ordem de nanomolar. Estudos utilizando células de hepatoma
humano (HepG2) estão em andamento para avaliar a toxicidade dos novos compostos.
FAPESP_PROCESSO: 2019/19708-0
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DOS DIFERENTES FENÓTIPOS DA SÍNDROME DOS
OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP) E SEUS RESPECTIVOS PERFIS METABÓLICOS NAS

PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA ENDÓCRINA DA UNIFESP

RITA DE CASSIO DE MAIO DARDES - ORIENTADOR(A)

ANANDA PEREIRA - DISCENTE

ANIARA GOMES ARAUJO - DISCENTE

MARCIA GASPAR NUNES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

INTRODUÇÃO: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma afecção prevalente em mulheres em
idade reprodutiva e que apresenta um vasto quadro clínico, incluindo disfunção ovariana,
hiperandrogenismo, irregularidade menstrual, resistência à insulina (RI) e obesidade. É uma condição
que tem consequências a curto e longo prazo, sendo em sua maioria alterações metabólicas, e que
estão presentes em graus variados a depender do fenótipo, sendo quatro reconhecidos atualmente - A,
B, C e D. Para realizar o diagnóstico de SOP, o que é amplamente utilizado e que abrangerá o maior
número de pacientes é o critério de Rotterdam, que considera a presença de ao menos dois dos três
critérios diagnósticos: oligo-amenorreia, hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial e morfologia
ultrassonográ�ca de policistose ovariana. OBJETIVO: O estudo tem como objetivo avaliar a prevalência
dos diferentes fenótipos da SOP nas mulheres do Ambulatório da Ginecologia Endócrina da UNIFESP e
identi�car padrões metabólicos associados a cada um, a partir da avaliação dos seguintes parâmetros: a
idade de início dos sintomas, padrão menstrual, Escala de Ferriman e Gallwey, padrão ultrassonográ�co
dos ovários, IMC, PA, acantose e padrões laboratoriais. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal
analítico, envolvendo pacientes que foram atendidas no Ambulatório de Ginecologia Endócrina da
UNIFESP, no período entre Janeiro de 2019 e Setembro de 2021, excluindo-se aquelas cuja primeira
consulta ocorreu antes de 2018. Os dados foram coletados dos prontuários eletrônicos por duas
pessoas da equipe, organizados em planilhas, sendo atribuídos códigos as pacientes, com o objetivo de
preservar suas identidades. Uma segunda planilha foi organizada e protegida por uma terceira pessoa
da equipe, contendo os nomes e respectivos códigos. Os dados foram revisados por um especialista,
obtendo-se um total de 88 pacientes com diagnóstico de SOP. RESULTADOS E CONCLUSÃO: O presente
estudo ainda está em processo de análise dos dados, mas até o momento os resultados obtidos em
relação à prevalência dos fenótipos são: fenótipo D: 70,45%; fenótipo A: 17,45%; fenótipo B: 9,09% e
fenótipo C: 3,4%. A prevalência encontrada para os diferentes fenótipos não coincide com a descrita pela
literatura mundial. No estudo, foi observada uma maior prevalência do fenótipo D, enquanto dados
mundiais, em geral, descrevem maior prevalência dos fenótipos A e B. Além disso, avaliando-se o IMC
das pacientes inseridas neste estudo, veri�cou-se que apenas 13,63% eram eutró�cas, 21,59%
apresentaram sobrepeso e 64,77% obesidade. A prevalência de obesidade encontrada nas pacientes
com SOP foi signi�cativamente maior em relação à prevalência referida pela literatura para a população
geral.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA DIETA DE GESTANTES VEGETARIANAS E VEGANAS

PAULA ANDREA - ORIENTADOR(A)

LARISSA PERES RIBEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: As dietas vegetarianas são consideradas saudáveis, nutricionalmente adequadas e com
benefícios na prevenção de certas doenças pela American Dietetic Association (ADA), entretanto, pouco
se sabe a respeito dessas dietas vinculadas à gestação, principalmente quando relacionamos isso à
classi�cação NOVA dos alimentos. Objetivos: Avaliar a qualidade da dieta de gestantes vegetarianas e
veganas no Brasil, e como o acesso aos alimentos pode modi�car seu comportamento alimentar.
Métodos: O estudo tem delineamento transversal, de caráter quantitativo, realizado em ambiente
virtual. O referencial teórico para avaliação da qualidade da dieta será o Guia Alimentar para a
População Brasileira. A amostra será de conveniência e o recrutamento de voluntárias será realizado
através de redes sociais, tendo como meta alcançar 30 gestantes. O método de avaliação dietética
utilizado será o Registro Alimentar, aplicado em três dias não consecutivos. Com isso, será avaliado o
grau de processamento dos alimentos, a partir da classi�cação NOVA, utilizada no Guia Alimentar para a
População Brasileira, ademais, devido a ausência de outros parâmetros, como a frequência de refeições,
a distribuição de energia e o volume das porções, será utilizado o referencial de orientação alimentar
para gestantes, do Ministério da Saúde. A avaliação da composição da dieta será feita por meio do
Webdiet Software Nutricional. Após isso, será elaborado um banco de dados e as análises estatísticas
serão realizadas no software SPSS (v16). Todos os resultados obtidos serão devolvidos para as
voluntárias, anexado a um material educativo sobre o Guia Alimentar. Resultados esperados: Devido a
fatores que impactaram o cronograma, o projeto ainda está em fase de coleta, por isso ainda não são
apresentados resultados �nais no resumo. Espera-se conhecer dados sobre a ingestão alimentar de
gestantes vegetarianas e avaliar a qualidade, identi�cando o grau de processamento industrial da dieta e
como os demais parâmetros alimentares podem in�uenciar em sua qualidade e/ou bem-estar materno.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS DIRETRIZES CLÍNICAS COM RECOMENDAÇÕES
SOBRE USO DE PSICOTRÓPICOS DURANTE A GESTAÇÃO

DANIELA OLIVEIRA DE MELO - ORIENTADOR(A)

DANIELE YUKARI KAWAKAMI - DISCENTE

ROSYANNE MICHELE MARQUES DE OLIVEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

ITAMIRES BENICIO DOS SANTOS - DISCENTE CO-AUTOR

JANBISON ALENCAR DOS SANTOS - DISCENTE CO-AUTOR

JULIANA DE CARVALHO DO COUTO MACHADO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: A gestação é um período de muitas alterações, tanto do ponto de vista físico e hormonal
quanto psíquico. Corresponde a um momento de maior susceptibilidade e consequentemente é a fase
em que pode haver maior chance de exacerbação ou manifestação de sintomas de transtornos
psíquicos, necessitando de atenção e cuidado. As diretrizes clínicas (DC) são documentos que fornecem
recomendações baseadas em evidências com o objetivo de otimizar o cuidado prestado ao paciente.
Para que sejam con�áveis, seu processo de desenvolvimento deve ser transparente, e sua qualidade
metodológica pode ser avaliada por instrumentos padronizados e validados como o Appraisal of
Guidelines for Research and Evaluation (AGREE). Essa qualidade é ainda mais importante quando a DC
traz recomendações para situações para as quais há escassez de evidências, como o uso de
medicamentos psicotrópicos durante a gestação. Objetivo: Avaliar a qualidade das DC disponíveis com
recomendações sobre o uso de medicamentos psicotrópicos durante a gestação. Materiais e Métodos:
Foi realizada uma revisão sistemática de diretrizes clínicas. A identi�cação das DC foi feita por meio de
buscas sistemáticas nas bases MEDLINE (via Pubmed), Embase, Cochrane Library e repositórios
especí�cos de DC. A elegibilidade foi realizada em duas etapas (título/resumo e texto completo), por dois
revisores independentes e foram consideradas elegíveis DC elaboradas a partir de uma revisão
sistemática, publicadas ou atualizadas a partir de 2015, cujo tema principal estivesse relacionado ao
cuidado da saúde mental na gestação e DC direcionadas a nortear o cuidado em transtornos psíquicos
prevalentes (transtorno de humor, esquizofrenia, epilepsia, depressão e transtorno bipolar) desde que
tivessem pelo menos uma recomendação especí�ca sobre o uso de medicamentos para o tratamento de
transtornos de saúde mental na gestação. A qualidade das DC incluídas foi avaliada com o instrumento
AGREE II, por três avaliadores independentes e previamente treinados. Discrepâncias de dois ou mais
pontos nas notas de cada item do AGREE II foram discutidas até obter consenso. Para considerar a DC
como de boa qualidade metodológica foi dada maior relevância para os domínios 3 (Rigor de
desenvolvimento) e 6 (Independência editorial), nos quais foi necessário escore igual ou superior a 60%.
Resultados: Foi avaliada a qualidade metodológica de 43 DC. Os escores médios nos domínios foram:
79% no domínio 1 ? escopo e �nalidade; 58% no domínio 2 ? envolvimento das partes interessadas; 61%
no domínio 3 ? rigor de desenvolvimento; 81% no domínio 4 ? clareza de apresentação; 41% no domínio
5- aplicabilidade e 63% no domínio 6 ? independência editorial. Considerando o critério de�nido,19 DC
atingiram a pontuação necessária e foram classi�cadas como de boa qualidade metodológica.
Conclusão: Uma parcela das DC com recomendações sobre o uso de medicamentos psicotrópicos
durante a gestação apresentou boa qualidade metodológica, no entanto melhorias podem ser
consideradas.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE ATERROS
DE RESÍDUOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

GIOVANO CANDIANI - DISCENTE CO-AUTOR

AMARILIS LUCIA CASTELI FIGUEIREDO GALLARDO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado com qualidade, propicia ganhos efetivos no tocante a
gestão ambiental considerando-se a conservação de áreas protegidas, proteção da biodiversidade,
desenvolvimento sustentável e aperfeiçoamento de estratégias de planejamento ambiental e políticas
públicas. Porém, um EIA somente descritivo, sem interpretação de dados e com pouca aplicação para a
análise dos impactos ambientais, apresenta baixa utilidade. Da mesma forma, que um EIA que defende
um projeto, apresentando somente suas vantagens e minimizando seus impactos ambientais negativos,
e inútil para a tomada de decisão. Ressalta-se que um bom EIA deve apresentar aos interessados de
forma apropriada as constatações e conclusões, com base em tarefas avaliativas que empregaram
adequadamente métodos, coleta de dados, análise e comunicação. Nesse contexto, o problema desta
pesquisa refere-se a análise da qualidade de EIAs, especi�camente na área de resíduos sólidos urbanos,
considerando-se a avaliação dos projetos de aterros de resíduos. Como hipóteses foco desta pesquisa,
busca-se determinar a qualidade dos EIAs dos Aterros de Resíduos, com base nas seguintes proposições:
(i) o EIA atende aos requisitos mínimos estabelecidos pelas regulamentações aplicáveis? e (ii) o EIA
apresenta qualidade técnica su�ciente para subsidiar a tomada de decisão? O objetivo geral é avaliar a
qualidade de EIAs elaborados para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras e
com signi�cativo impacto ambiental no estado de São Paulo, considerando-se os empreendimentos
relacionados aos Aterros de Resíduos. A análise da qualidade, se dá por meio de uma lista de veri�cação
elaborada, considerando-se 10 critérios de qualidade dos EIAs, divididos em subitens, perfazendo-se um
total geral de 50 critérios de análise. A lista de veri�cação teve como base os estudos e propostas
desenvolvidas por Lee & Colley, entre outras referências bibliográ�cas.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DE PRODUTOS ?PLANT-BASED?
SUBSTITUTOS CÁRNEOS A PARTIR DE INFORMAÇÕES OBTIDAS NOS RÓTULOS

VANESSA DIAS CAPRILES - DOCENTE

VERIDIANA VERA DE ROSSO - COORDENADOR(A)

ELKE STEDEFELDT - DOCENTE

GRACE FEN NING CHEN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: NUTRIÇÃO

Autora: Grace Fen Ning Chen Orientadora: Veridiana Vera de Rosso (veridiana.rosso@unifesp.br)
Docentes: Vanessa Dias Capriles (vanessa.capriles@unifesp.br) e Elke Stedefeldt
(elke.stedefeldt@unifesp.br) Palavras chaves: rotulagem de alimentos; alimentos plant based; qualidade
nutricional; rótulos Introdução: Com o aumento do público vegetariano, vegano e �exitariano, observa-
se no mercado brasileiro um aumento da procura por alimentos à base de ingredientes vegetais,
conhecidos como ?plant-based?. Consequentemente, uma grande variedade de produtos ?plant-based?,
com aparência, textura e sabor que se assemelham aos produtos feitos com proteína animal estão
sendo lançados no mercado. Atualmente, é possível encontrar hambúrgueres, empanados, almôndegas,
embutidos, carnes, peixes e frangos ?vegetais?. Por meio de propagandas ou até mesmo da percepção
que o consumidor tem sobre alimentos ?plant based? , estes produtos possuem fama de serem
alimentos saudáveis. Objetivo: Avaliar a qualidade nutricional dos produtos cárneos ?plant-based?,
veri�cando a presença e quantidade dos nutrientes de preocupação (gordura saturada e sódio), e dos
nutrientes de interesse como proteínas e �bras. Também será avaliada a frequência de uso de aditivos e
as principais fontes de proteínas vegetais empregada na produção desses alimentos Métodos: O estudo
foi realizado por meio da análise das tabelas de informação nutricional e da lista de ingredientes de 80
alimentos "plant-based" registrados no Banco Brasileiro de Rótulos de Alimentos, cuja amostragem foi
realizada no comércio de Santos até abril de 2022. Resultados: A análise incluiu produtos similares a
hambúrguer (n=25), carne (n=10), frango (n=9), almôndega (n=7), linguiça (n=6), kibe (n=6), peixe (n=6),
nuggets (n=2), presunto (n=2), falafel (n=2), salsicha (n=1), mortadela (n=1), kafta (n=1), ?steak? (n=1) e
empanado (n=1) sendo todos eles vegetais. O uso de 23 diferentes ingredientes proteicos foi observado,
sendo a proteína texturizada de soja a fonte proteica mais utilizada (41,2%; n=33). Quanto à qualidade
nutricional, observou-se que 12,5% destes produtos apresentaram alto teor de gordura saturada (média:
9,4g/100g), 22,5% apresentaram alto teor de sódio (média: 732,90 mg/100g) e 1,25% (n=1) apresentaram
tanto alto teor de gordura saturada quanto de sódio. Quanto ao teor de �bras 17,5% (n= 14) dos
produtos continham alto teor (média: 8,2 g/porção), e 52,5%( n=42) dos produtos podem ser
considerados com alto teor de proteína (média: 13,7 g/porção). No total, 20 aditivos foram contabilizados
nos rótulos destes alimentos, o aroma natural foi o aditivo mais frequente 47,5% (n=38), seguido da
metilcelulose (33,75%; n=27). Em relação aos corantes, a betalaína foi a mais presente (6,25%, n=5),
seguido do vermelho ponceau (5%; n=4) Conclusão: Pode-se concluir que os derivados de soja são as
principais fontes proteicas dos ?plant-based? produzidos no Brasil. Ficou evidenciado que boa parte
desses alimentos passam uma falsa impressão de saudabilidade para o consumidor, pois, embora sejam
?plant-based?, menos de ? é alto em �bras e quase a metade não são altos em proteína, o que era
esperado, pois eles possuem o objetivo de substituir as carnes. Além disso, quase ¼ desses produtos
terá que apresentar o selo de advertência para alto em sódio, caso não haja uma reformulação.
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA HUMORAL CRUZADA ENTRE OS VÍRUS CHIKUNGUNYA E
MAYARO EM SORO DE PACIENTES NATURALMENTE INFECTADOS POR

CHIKUNGUNYA NO BRASIL

DANILO BANCALERO MENDONÇA LUCCHI - DISCENTE

CARLA TORRES BRACONI DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
MICROBIOLOGIA

Introdução: os arbovírus são transmitidos aos hospedeiros vertebrados pela picada de um vetor
artrópode hematófago. Notoriamente, nas últimas décadas, a distribuição geográ�ca destes vírus vem
se expandindo, causando grande impacto na saúde pública global. Recentemente, o Brasil relatou a
introdução e o espalhamento de novos arbovírus emergentes, como por exemplo, surtos e epidemias
relacionadas ao vírus Chikungunya (CHIKV). Este vírus pertence a uma família pequena que é a
Togaviridae, que desde 2018 se apresenta em um único gênero, Alphavirus. Os vírus que constituem
essa família se diversi�cam em classi�cação molecular, antigênica e são divididos em Alphavirus do Novo
ou do Velho Mundo, de acordo com a localização geográ�ca em que foram originalmente isoladas. Entre
os Alphavirus descritos no Brasil estão o CHIKV, Alphavirus do Velho Mundo, e o vírus Mayaro (MAYV),
Alphavirus do Novo Mundo que foi identi�cado na região norte do Brasil, sendo que os dois pertencem
ao complexo antigênico Semliki. Tradicionamente, os Alphavirus foram divididos em sorogrupos, isto é,
vírus que compartilham alguns sítios antigênicos, com reatividade cruzada entre soros imunes
policlonanais. Objetivo: o presente projeto tem como objetivo principal avaliar os níveis de anticorpos
neutralizantes de indivíduos que foram infectados naturalmente por CHIKV. Além disso, determinar nos
grupos amostrados se os anticorpos neutralizantes apresentam resposta cruzada para o MAYV.
Metodologia: amostras de soros serão avaliadas frente a protocolos de ELISA visando a detecção
especí�ca quanto ao título de imunoglobulinas das classes IgM e IgG, bem como, observar se a infecção
natural prévia por CHIKV é capaz de induzir anticorpos neutralizantes frente a infecção por CHIKV ou
MAYV in vitro. Resultados esperados: em conjunto, acreditamos que nossos resultados são importantes
e visam entender parte da resposta antiviral em soros e plasmas de pacientes convalescentes infectados
por CHIKV, mostrando como a resposta imune humoral pode induzir neutralização ao CHIKV e ao MAYV,
vírus são responsáveis por doenças infecciosas emergentes e reemergentes, especialmente em regiões
tropicais e subtropicais.
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AVALIAÇÃO DA SOROPREVALÊNCIA DE CITOMEGALOVÍRUS EM GESTANTES
ATENDIDAS NA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO

STEPHANIE DOS SANTOS BUENO - CO-AUTOR(A)

ALAN ROBERTO HATANAKA - ORIENTADOR(A)

DAVID BAPTISTA DA SILVA PARES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: A infecção por citomegalovírus na gestação pode causar abortamento e malformações, e a
soroconversão no primeiro trimestre da gestação está associado a sequelas neurológicas em 8 a 13%
dos neonatos. Objetivo: Avaliar a necessidade de realizar o rastreamento universal para
citomegalovirose na gestação. Para tanto precisamos conhecer a real soroprevalência de
citomegalovírus em nossa população de gestantes. Materiais e Método: Os dados analisados serão os
resultados das sorologias (IgG, IgM e avidez, se houver) feitas em gestantes atendidas no ambulatório de
pré-natal, no período de 2016 a 2020, e possíveis relações com fatores de risco identi�cados em
prontuário. Resultados: Pretende-se determinar a população de gestantes indicada para o rastreamento
da infecção, além de obter dados su�cientes para estudos de custo-efetividade de um rastreamento
universal. Resultados preliminares já indicam uma alta prevalência de gestantes com IgG . Esse grupo de
pacientes imunizadas apresenta um menor risco de repercussão neonatal.
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AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE
HIDROCARBONETOS (MEOR) COMO ALTERNATIVA PARA RECUPERAÇÃO

AVANÇADA DE ÓLEO

YASMIN COELHO PIO - DISCENTE

ANTHONY ANDREY RAMALHO DINIZ - ORIENTADOR(A)

ANDREA KOMESU - ORIENTADOR(A)

EDUARDO DELLOSSO PENTEADO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: BIOENGENHARIA

O aumento na demanda por petróleo e o crescente número de campos maduros, com pouca
produtividade tem incentivado a busca por melhores técnicas para maximizar a recuperação de óleo.
Existem diversas técnicas avançadas de recuperação de óleo na literatura, entretanto, a recuperação
microbiológica de hidrocarbonetos (Microbial Enhanced Oil Recovery - MEOR), que consiste em utilizar
atividade bacteriana para aumentar a produção de óleo, se mostra como uma opção economicamente e
ambientalmente viável que não é tão explorada pelas empresas petrolíferas. Porém, em alguns casos,
essa técnica tem limitações e requer estudos para a aplicação de seus diversos efeitos. Assim, esse
trabalho avaliou o comportamento desse processo através de simulações numéricas da mudança da
molhabilidade, causada por produção bacteriana de biossurfactantes, um de seus principais efeitos em
um modelo de reservatório simpli�cado de óleo leve. Foi observado um aumento no fator de
recuperação do óleo para tal efeito quando comparado com injeção individual de água em todos os
cenários avaliados. O aumento de recuperação foi relacionado com a mudança da molhabilidade,
constatada através da mudança nas curvas de permeabilidade relativa. Nessas curvas, foi analisado uma
redução da saturação de óleo residual, em que o valor da máxima quantidade de óleo no reservatório
que pode ser extraída aumentou de 78% para 90%. É esperado que este estudo seja utilizado como base
para futuras aplicações de simulações numéricas de reservatórios para este método de EOR, tendo em
vista que este método não é tão abordado na literatura, além disso, não existe um software especí�co
para a simulação desses tipos de modelos, que para terem seu estudo viabilizado em software comercial
precisam estar sujeitos a diversas simpli�cações e premissas.
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AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS INALATÓRIOS EM
PACIENTES COM DPOC JÁ EM TRATAMENTO HÁ LONGO TEMPO

CO-AUTOR(A) - JOSE ROBERTO DE BRITO JARDIM

CO-AUTOR(A) - GEORGE VIANA FLORINDO

CO-AUTOR(A) - KARLA KUNZENDORFF SOUZA

CO-AUTOR(A) - COLINNE AKIKO CERRI

DISCENTE - DÉBORA ALÍCIA ROSA REZENDE

ORIENTADOR(A) - OLIVER AUGUSTO NASCIMENTO

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VIDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

INTRODUÇÃO Medicações disponibilizadas através de dispositivos inalatórios (DI) são comumente
prescritas para tratar pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com intuito de reduzir
sintomas e frequências de exacerbações, melhorar o estado de saúde e aumentar a tolerância aos
exercícios. Porém, estudos mostram que cerca um percentual alto dos pacientes realizam
incorretamente o uso dos dispositivos, resultando em falha no tratamento da DPOC. Idade, obesidade,
doença cardíaca, escolaridade e comprometimento cognitivo são fatores fortemente relacionados à
prevalência de erros. Entre os estudos que avaliam o uso de DI, indivíduos com de�ciência de mãos são
frequentemente excluídos. Uma forma de melhorar signi�cativamente o uso do inalador é a aplicação de
intervenções educativas. OBJETIVO Os objetivos deste estudo são: avaliar o uso de dispositivos
inalatórios por pacientes com DPOC tratados, instruídos previamente e reeducados frequentemente;
identi�car possíveis causas do uso inadequado dos dispositivos; avaliar a prevalência de indivíduos com
mobilidade reduzida de mãos e a relação com erros no uso de DI; avaliar cognição dos indivíduos e
analisar se há relação com erros cometidos na técnica de inalação; avaliar se o pico de �uxo inspiratório
do paciente e realizar intervenções educativas para otimizar o tratamento. MATERIAIS E MÉTODOS O
público do estudo são pacientes portadores de DPOC acompanhados há, pelo menos, um ano na
Unidade de Reabilitação Pulmonar que utilizem cotidianamente, pelo menos, um tipo de dispositivo
inalatório, que são reeducados frequentemente, que aceitem participar do estudo e assinem o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Estima-se que deverão ser avaliados, pelo menos, 70% deste grupo.
Estes indivíduos respondem a um questionário contendo características sociodemográ�cas, quantidade
e tipos de dispositivos inalatórios usados, histórico da DPOC, impacto da doença, comorbidades. O pico
de �uxo inspiratório de cada paciente é medido na alça inspiratória da última espirometria realizada. É
avaliada a cognição. A capacidade funcional das mãos é avaliada pela escala funcional das mãos de
Cochin e pelo teste de preensão palmar, com um dinamômetro manual portátil (Sanny, made in USA). A
avaliação do uso dos dispositivos é realizada pela observação da utilização do dispositivo pelo indivíduo.
Erros são registrados em uma lista de erros e o avaliador corrige e ensina o paciente e que cometeu
erro. Feito isso, o paciente repete todas as etapas de uso do dispositivo, até que se não observe mais
falhas. CONCLUSÃO O projeto se encontra na fase de coleta de dados e aplicação de questionários e
avaliações ao grupo incluso na pesquisa. Há 110 casos em avaliação. Os resultados serão analisados
qualitativamente e quantitativamente após o �m do período de avaliações.
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO ÓLEO DE COPAÍBA NO FÍGADO DE ANIMAIS
SUBMETIDOS A MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES TIPO I

MARCIA REGINA NAGAOKA - ORIENTADOR(A)

ANA BEATRIZ RODRIGUES LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO ÓLEO DE COPAÍBA NO FÍGADO DE ANIMAIS SUBMETIDOS A MODELO
EXPERIMENTAL DE DIABETES TIPO I ANA BEATRIZ RODRIGUES LOPES1 e MÁRCIA REGINA NAGAOKA2 1
Bolsista PIBIC Edital 2021/2022 e graduada em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) Campus Baixada Santista ? Instituto Saúde e Sociedade, Santos, São Paulo, Brasil E-mail:
ana.lopes11@unifesp.br 2 Orientadora e Docente da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Campus Baixada Santista, Departamento de Biociências, Laboratório de Hepatologia Experimental ?
Instituto Saúde e Sociedade, Santos, São Paulo, Brasil E-mail: mrnagaoka@unifesp.br Introdução: O
consumo terapêutico do óleo de copaíba (OC) a �m de prevenir doenças é cultural no Brasil, mas há
pouca evidência cientí�ca sobre seus efeitos sistêmico e hepático, bem como a sua toxicidade. Objetivo:
o presente estudo avalia o efeito de três tipos de OC (O�cinalis, Langsdor�i e Ducke) no metabolismo
hepático de carboidratos e na lesão hepatocelular em ratos submetidos à modelo experimental de
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). Materiais e Método: A DM1 foi induzida pela injeção iv de
estreptozotocina 5 dias antes do início da administração do OC em ratos Wistar machos. A seguir, estes
foram tratados com OC (0,63 ml/kg peso) via gavagem por sete dias. Os animais do grupo Controle
receberam a mesma quantidade de óleo de milho. Após cinco dias do tratamento, os ratos foram
separados em subgrupos de acordo com seu estado metabólico (bem alimentado e jejum) e submetidos
à perfusão de fígado isolado. Marcadores de viabilidade (liberação de glicose e secreção de bile), de
lesão hepática (AST e ALT séricos) bem como análise histológica foram avaliados. Resultados: Os três OC
exercem efeitos distintos no metabolismo de carboidratos e apresentam comportamento
hipoglicemiante em animais não diabéticos. Apesar dos OCs não alterarem os níveis séricos de AST, ALT
e parâmetros de viabilidade hepática, foram observadas anormalidades nucleares frequentes nos
hepatócitos dos cortes histológicos analisados, sendo em geral maiores nos grupos DM1 e em jejum.
Conclusão: Conclui-se a necessidade de mais estudos para elucidar o comportamento dos diferentes
OCs em diferentes estados metabólicos, para garantir segurança no consumo.
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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE USO DE REFIS DE CANETA DE INSULINA EM UM
PROTÓTIPO DE BII DE BAIXO CUSTO: RESULTADOS PRELIMINARES

TATIANA SOUSA CUNHA - ORIENTADOR(A)

FERNANDA SILVA TENORIO - ORIENTADOR(A)

LUIZ EDUARDO GALVAO MARTINS - ORIENTADOR(A)

GABRIELLE GONCALVES DE ANDRADE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 150 - Tecnologias em Sáude-2 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
BIOENGENHARIA

A bomba de infusão de insulina (BII) é um dispositivo eletromédico, controlado por sistemas
computacionais embarcados, que injeta no tecido subcutâneo micro doses de insulina durante as 24h
do dia de forma contínua, simulando a secreção pancreática do hormônio. O número de pacientes com
acesso a este tipo de tratamento é bastante restrito no Brasil, uma vez que as BII comercialmente
disponíveis apresentam alto custo de aquisição e manutenção, incluindo os insumos. Quando a insulina
do reservatório da BII acaba é necessário trocá-lo e preenchê-lo com insulina, impondo risco adicional de
contaminação no manuseio. Considerando que os reservatórios de canetas de insulina já vêm
preenchidos com o hormônio, e portanto prontos para uso, neste estudo o objetivo foi analisar as
características físicas e mecânicas dos mesmos, bem como a viabilidade de utilização no protótipo de BII
de baixo custo, que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Para isto, foi realizada a
modelagem (software Autodesk Fusion 360) e impressão 3D (impressora Sethi Aip3) de um suporte para
o re�l de insulina Humulin NPH, que foi acoplado ao protótipo de BII. Para avaliação da acurácia e
precisão do protótipo da BII, conectado ao re�l de insulina, realizamos ensaios in vitro utilizando o
método microgravimétrico, que consiste na coleta da massa do �uido infundido pelo dispositivo em um
intervalo de tempo. Por isso, o protótipo de BII foi posicionado ao lado da balança analítica (Shimadzu
AUY 220) e programado para infundir doses �xas de 0,5 UI, a cada 2 minutos (48 amostras/teste). O
resultado apresentado para a análise basal demonstrou que 19% das infusões �caram dentro do desvio
da acurácia de ±5% e 68% dentro do desvio de ±20%. O uso do reservatório da caneta, acoplado à BII de
baixo custo, mostrou-se viável e promissor, e na próxima etapa será realizado um ajuste �no do sistema
mecânico do protótipo visando a melhora da precisão e da acurácia das entregas de insulina pelo
dispositivo.
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AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA
HIDROGRÁFICA URBANA DO RIBEIRÃO DOS COUROS PELO MÉTODO VAN.

CLAUDIO BENEDITO BAPTISTA LEITE - ORIENTADOR(A)

HEMILY JULIA BARROS BERNARDO - AUTOR(A)

ADILSON VIANA SOARES JUNIOR - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 130 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 16h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

INTRODUÇÃO: O conhecimento acerca da vulnerabilidade das águas subterrâneas tem se tornado de
grande importância frente à intensa industrialização nas regiões metropolitanas, o que por muitas vezes
acarreta em contaminações de aquíferos por resíduos industriais. A partir disso, se faz necessário planos
de gerenciamento ambiental que visem o mapeamento e determinação dessas áreas afetadas.
OBJETIVO: Desta forma, esta pesquisa visa elaborar um mapa de vulnerabilidade das águas subterrâneas
da Bacia Hidrográ�ca Urbana do Ribeirão dos Couros, que a partir dele se poderá determinar as áreas
de maior vulnerabilidade das águas subterrâneas, e que consequentemente demandará maiores
cuidados e medidas de proteção. MATERIAIS E MÉTODOS: Para o desenvolvimento desta pesquisa, o
método a ser utilizado é o método de avaliação de vulnerabilidade natural, antrópica e total de aquífero
(VAN). O mapeamento da Bacia Hidrográ�ca Urbana do Ribeirão dos Couros será realizado por meio de
ferramentas de geoprocessamento, como os softwares Surfer, Global Mapper e QGIS. RESULTADOS
PRÉVIOS: Até o momento, realizou-se o levantamento bibliográ�co sobre a área de estudo, a Bacia
Hidrográ�ca Urbana do Ribeirão dos Couros, e uma breve comparação entre os métodos mais utilizados
para o mapeamento de vulnerabilidade de aquíferos. Além disso, foi feita a delimitação da área de
estudo em ambiente do Sistema de Informação Geográ�ca (SIG), os mapas de localização; hipsométrico;
geológico; de unidades aquíferas; cobertura e uso do solo; poços cadastrados no Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE); mapa de indústrias e postos de combustível. CONCLUSÃO: De modo
�nal, é esperado que a metodologia empregada na avaliação traga como resultado um mapa de
vulnerabilidade das águas subterrâneas com informações claras sobre as zonas de maior suscetibilidade
à contaminação. E também, que o mapeamento desenvolvido sirva de ferramenta para auxiliar em
propostas de gerenciamento ambiental na região da Bacia Hidrográ�ca Urbana do Ribeirão dos Couros.
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES GÊNICAS E MORFOLÓGICAS INICIAIS DA
CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA EM CAMUNDONGOS INFECTADOS COM T. CRUZI

FLAVIA ANDRESSA PIDONE - ORIENTADOR(A)

THAYZA AIRES DIAS - DISCENTE

DANILO PAIVA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 16 - Bioquímica/BioMol Data: 27/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: A doença de Chagas é uma infecção causada pelo agente Trypanosoma cruzi que acomete
milhões de pessoas no mundo, sendo assim um grave problema de saúde pública. A patogênese da
doença de Chagas é multifatorial, podendo comprometer vários sistemas, incluindo o cardíaco e
digestivo principalmente. Dentre as complicações observadas, a cardiomiopatia chagásica crônica é a
mais grave e apesar de sua importância clínica, ainda permanece obscura. É notável que a apoptose
desempenha papel crucial para o controle do parasitismo, entretanto, estudos apontam que o próprio
parasito é capaz de modular a atividade apoptótica nas células hospedeiras, bloqueando tal ação e
promovendo sua sobrevivência nos tecidos. Além disso, sabe-se que há uma relação estreita entre a
apoptose de células cardíacas nos momentos iniciais da infecção e a progressão da doença cardíaca na
fase crônica. Objetivo: Identi�car os genes apoptóticos em tecido cardíaco de camundongos infectados
com a cepa Y de T. cruzi e analisar de que maneira eles podem in�uenciar no desenvolvimento da
cardiomiopatia chagásica. Investigar alterações histológicas em tecido cardíaco, como presença de
ninhos de amastigota e in�amação. Materiais e Métodos: Foram utilizados um total de 26 camundongos
da linhagem A/Sn, sendo 13 controles e 13 infectados. O coração dos animais controles e infectados
foram submetidos a análises moleculares por meio da técnica de qPCR Array em placa de 96 wells,
sendo 91 genes alvo e 5 controles. Para as análises morfológicas as lâminas foram coradas com H.E. e
analizadas em microscopia de luz em vários aumentos para identi�cação de ninhos do parasito,
in�amação e necrose. Resultados: A análise dos resultados da expressão genica apresentou um
aumento em genes da família das caspases, TNF-alfa, Bcl-2 e genes relacionados à via extrínseca e
intrínseca da apoptose. Paralelamente a isso, observa-se na análise histológica do grupo infectado áreas
com in�ltrado e células em processo de necrose. Estes resultados sugerem que além de uma forte
resposta in�amatória, a célula cardíaca infectada pelo T. cruzi sofre rapidamente morte por necrose.
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE MEDIDAS DE TESTES CLÍNICOS PARA A
POSTURA DOS PÉS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

BRUNA RECLUSA MARTINEZ - CO-AUTOR(A)

VANESSA GONCALVES COUTINHO DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

LIU CHIAO YI - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA COLOMBO DE OLIVEIRA - DISCENTE

THIAGO MELO MALHEIROS DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A utilização de testes clínicos para classi�car a postura do pé é fundamental no processo de
tomada de decisão do pro�ssional. Para isso, a escolha do melhor teste clínico deve ser baseada em
propriedades de medidas estabelecidas na literatura e validadas. Objetivo: Avaliar e sintetizar
criticamente os testes clínicos utilizados na literatura para avaliar a postura dos pés de crianças e
adolescentes, além de investigar a propriedade de medida mais con�ável, válida e de melhor
responsividade.Método: Este estudo foi conduzido de acordo com o PRISMA. O protocolo do estudo foi
registrado no PROSPERO. Foram incluídos estudos que apresentaram em sua metodologia pelo menos
uma propriedade de medida de testes clínicos que identi�quem a postura do pé em crianças e
adolescentes. Uma pesquisa bibliográ�ca nas bases de dados MEDLINE, CENTRAL, EMBASE, CINAHL,
PEDro e SciELO foi realizada por dois revisores independentes e a estratégia de busca foi composta por
termos indexados, palavras-chave ou termos de pesquisa. Foram localizados 6,465 estudos nas bases de
dados, sendo 9 artigos incluidos. A qualidade metodológica dos estudos foi analisada por meio da
ferramenta de avaliação para estudos de propriedades de medida Brink e Louw (2011) e pelo COSMIN. A
análise da certeza de evidência será avaliada por meio do GRADE.Resultados: Os nove artigos
forneceram evidências clinimétricas para oito testes: FPI-6, Normalized truncated navicular height,
Staheli Index, Arch height index, Navicular drop, Resting calcaneal stance position, Neutral calcaneal
stance position e avaliação visual de fotogra�as do pé. Todos os estudos avaliaram a con�abilidade intra
e inter-avaliador. Os estudos Emad (2019) e Fatma (2020) avaliaram a validade dos testes NTNH e FPI-6,
fazendo a correlação com a radiogra�a, considerada padrão ouro, com valores de AUC de 0,98 e 0,82.
Nenhum estudo avaliou a responsividade. Os artigos do Steward (2009), Fatma (2020) e Angela (2003)
avaliaram a con�abilidade intra e inter-avaliador do teste FPI-6, com valores de ICC entre 0,80 a 0,97 e
0,62 e 0,86, respectivamente.Conclusão: Foi constatado que os testes clínicos que avaliam a postura de
pés de crianças e adolescentes são con�áveis para análise intra e inter avaliador. Apesar da pouca
quantidade de estudos que avaliaram a validade, os valores mostraram uma boa correlação com o teste
padrão ouro. Não foi possível identi�car a responsividade dos testes clínicos devido à ausência de
estudos.
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA ESCALA DE
COMPORTAMENTO DE SELFITIS: TRADUÇÃO ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E

VALIDAÇÃO PARA USO NO BRASIL.

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO - DISCENTE

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O comportamento de sel�e é conhecido desde o início da era dos smartphones e se tornou
mais popular com o uso das mídias sociais. O compartilhamento de fotos nas mídias sociais vem se
tornando algo cada vez mais frequente. A sel�e se tornou moda e uma tendência entre adolescentes e
jovens adultos e o uso de redes sociais facilita as pessoas a exibir suas imagens. Objetivo: traduzir,
adaptar transculturalmente e analisar a estrutura fatorial da Escala de Comportamento de Sel�tis.
Método: estudo online conduzido com 261 adolescentes brasileiros, aprovado pelo CEP n°4455925. O
processo de tradução e adaptação transcultural seguiu as diretrizes internacionais. Resultados: ver�icou-
se em uma escala adequada e com validade de face, conteúdo e construto. Para análise da estrutura
fatorial aplicou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) cujo valor foi 0.803 e esfericidade de Bartlett?
s=0.89921; p=0.001; os eigenvalues variaram de 1.05 a 5.10 nos cinco fatores encontrados. Os cinco
fatores explicaram 78.2% do total da variância. A análise fatorial con�rmatória (modelo de equação
estrutural para variáveis latentes) mostrou um excelente ajuste do modelo de cinco fatores com ?2(df)=
2,42 (1,89), GFI=0,92, AGFI= 0,89, NNFI / TLI= 0.96, CFI= 0.93, RMSEA= 0,041. Todas as cargas fatoriais
foram estatisticamente diferentes de zero (0; t >1,96, p<0.05). Os valores de consistência interna total
(alfa de cronbach e ômega de McDonald)) foram de 0,80 e 0,81 respectivamente. Conclusão: Este é o
primeiro estudo brasileiro que avalia o comportamento de sel�e. A Escala de Comportamento de Sel�e
apresentou resultados satisfatórios de validade de face, conteúdo e construto, bem como de
con�abilidade, mostrou ser um instrumento con�ável e válido para avaliar o comportamento de sel�e.
Este estudo contribuiu para o debate cientí�co sobre as funções e atitudes psicológicas implícitas no
comportamento de sel�e, assim como as possíveis motivações por trás desta prática. Estudos futuros
são sugeridos de modo a se aprofundar especialmente quanto a dependência ou comportamento
compulsivo em tirar sel�es.
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AVALIAÇÃO DE AÇÕES E RESULTADOS PRELIMINARES DE UMA REDE DE PESQUISA E
EDUCAÇÃO SOBRE DROGAS PSICOATIVAS

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - PARTICIPANTE EXTERNO

WILLIAN ECHEVERRIA - PARTICIPANTE EXTERNO

GIOVANA ALVES MARTINS DA SILVA - DISCENTE

LUCAS DA ROSA FERRO - DISCENTE
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BEATRIZ DE OLIVEIRA LAVEZZO - PARTICIPANTE EXTERNO

SUYANNE KRISTINI DA ROSA WISNIESKI - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: Levantamentos nacionais sobre consumo de álcool e outras drogas apontam para uma
signi�cativa prevalência de uso precoce entre a população jovem. Tais dados reiteram a importância de
estratégias educativas e preventivas de danos associados, pois se trata de uma fase de maior
vulnerabilidade neurocognitiva e psicossocial aos possíveis riscos relacionados ao uso de substâncias.
No entanto, observa-se a existência de inúmeras di�culdades para a sistematização e implementação de
ações efetivas, sobretudo no campo da educação, em decorrência principalmente do estigma e da não
aplicação de conhecimentos cientí�cos ao se abordar o tema. Objetivos: Com vistas a criar e ofertar uma
rede de apoio para possibilitar que pro�ssionais da educação e áreas relacionadas possam se vincular e
ter acesso a informações consistentes e con�áveis sobre a temática, foi estruturada a Rede Brasileira de
Ciência e Educação sobre Álcool e outras Drogas (REEDUCA-AD). Os objetivos da rede consistem em:
desenvolver estudos na área de álcool e outras drogas; estimular e ampliar a comunicação entre
diversos agentes e realizar ações intersetoriais; informar educadores, pro�ssionais de saúde e
comunidade geral, através da disponibilização de materiais técnico-cientí�cos sobre o assunto;
desenvolver tecnologias; ofertar serviços de consultoria e extensão inovadora; organizar encontros
cientí�cos e incentivar o diálogo entre pesquisadores, gestores, educadores, alunos e familiares; e
divulgar informações de maneira ampla e acessível a todos os públicos. Resultados parciais: Desde sua
criação, em agosto de 2021, até abril de 2022, a Rede contou com 06 membros fundadores; 57
pesquisadores associados; 37 membros estudantes em nível de graduação, mestrado e doutorado; e
diversas parcerias com instituições de ensino, associações, ONGs e coletivos de diversas regiões do
Brasil. Foram organizados 10 eventos cientí�cos nacionais, incluindo ciclos de palestras, simpósios,
seminários e congressos, que, ao total, somaram 2.348 participantes. Em sua missão de divulgação
cientí�ca, prestação de consultoria e oferta de extensão inovadora, foram organizados grupos de
estudos e formações de curta duração, visando proporcionar espaços de aperfeiçoamento a estudantes
e pro�ssionais. Além disso, foram produzidos e publicados inúmeros artigos, livros nacionais e
internacionais e materiais técnicos e instrucionais, como manuais e cartilhas, divulgados em portal na
internet e redes sociais, possibilitando amplo acesso por parte do público. O site na internet
(www.reeduca-ad.org) alcançou 2.363 acessos, sendo 2.328 acessos no Brasil e outros em países como
Estados Unidos, Portugal, Canadá, Andorra, China e Alemanha. As principais fontes de tráfego por
sessões no site foram: acessos diretos (1.251), mecanismos de pesquisa na internet (486), e redes sociais
(427), que contaram com mais de mil seguidores no referido período. Na plataforma de
compartilhamento de vídeos produzidos pela Rede, alcançou-se o número de 371 pessoas inscritas e
6.407 visualizações. Conclusão: Por meio da criação de uma rede de pesquisadores, docentes, alunos e
pro�ssionais de áreas da educação e saúde, buscou-se contribuir com melhores práticas e políticas
baseadas em evidências cientí�cas no campo de álcool e outras drogas, a �m de promover práticas
humanizadas e efetivas de educação, prevenção e promoção em saúde.
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AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FOTOVOLTAICA DE COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO
FENANTRONÍLICOS DE CONJUGAÇÃO ESTENDIDA.

NORBERTO SANCHES GONCALVES - ORIENTADOR(A)

CAÍQUE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-QUÍMICA

AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FOTOVOLTAICA DE COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO FENANTRONÍLICOS DE
CONJUGAÇÃO ESTENDIDA. NORBERTO SANCHES GONÇALVES (ORIENTADOR,
norberto.sanches@unifesp.br), CAIQUE H. DOS SANTOS GONÇALVES (DISCENTE,
caique.goncalves@unifesp.br), Departamento de Química, ICAQF, UNIFESP campus Diadema Palavras-
chave: célula fotovoltaica, ligante fenantrolínico, oxima, infravermelho, RMN Os ligantes do tipo ???-
diimina comportam-se como doadores de carga quando associados a metais que possuem baixo
número de oxidação, formando compostos de coordenação com transferência de carga do tipo metal-
ligante (TCML) [Amouyal, E. et al., 1990]. Alguns exemplos desses metais são o Ru(II) [Arounaguiri, S. et
al., 2000] e Fe(II) [Mudasir et al, 2004]. Como o foco de aplicação para os complexos a serem
investigados, pretende-se construir células solares sensibilizadas por corante (CSSC, ou DSSC, Dye
Sensitized Solar Cells). A constituição básica de uma DSSC compreende uma camada de TiO2 depositada
sobre um substrato condutor e transparente (ITO, por exemplo). Essa camada de TiO2 recebe um banho
de um corante (substância intensamente colorida, com os níveis HOMO e LUMO devidamente
posicionados para interagir com as bandas de valência e condução do TiO2) que no caso será o
composto de coordenação sintetizado. Quando a célula recebe radiação eletromagnética, o corante
absorve a luz, ocasionando a promoção de um elétron do orbital HOMO para o LUMO, o qual interage
com a banda de condução do TiO2, ocasionando o aparecimento de uma diferença de potencial. O alvo
sintetizado foi o ligante fenantronílico estendido phen-monooxima (ou (6E)-6-(hidróxi-imino)-1,10-
fenantrolin-5(6H)-ona), o qual também será utilizado para preparar seus respectivos compostos de
coordenação com Fe(II) e Ru(II). Também será feita a caracterização tanto dos ligantes como dos
complexos por análise elementar, espectroscopia vibracional infravermelho e Raman, eletrônica, RMN ¹H
e ¹³C e LC-MS. O espectro de 1H RMN obtido é (300 MHz, DMSO-d6): ? ppm 9.54 (dd, J=8.34, 1.28 Hz, 1 H)
9.13 (dd, J=4.86, 1.56 Hz, 1 H) 8.87 - 9.01 (m, 1 H) 8.60 - 8.72 (m, 1 H) 7.85 - 7.99 (m, 2 H). Desta forma,
encontra-se seis hidrogênios distintos, sendo que os sinais dos hidrogênios em meta, por absorverem
em valores muito próximos, originam o multipleto em ca. 7.9 ppm, cuja integração fornece dois
hidrogênios. A integração dos demais fornecem apenas um hidrogênio cada. Portanto, o espectro do
ligante sintetizado é condizente com a estrutura esperada, a qual perde o plano de simetria
característico das fenantrolinas 5,6 dissubstituídas. No espectro de absorção no infravermelho, pode-se
observar uma banda intensa em 1683 cm-1, que, pelo elevado valor de número de onda, indica a
presença do grupo carbonila. Além dela, aparecem também em números de onda menores, as bandas
características dos modos de anel aromático. Na região de números de onda mais elevados, observam-
se modos típicos de estiramento CH aromático (ca. 3100 cm-1) e três bandas intensas em ca. 3530, 3483
e 3429 cm-1, atribuídas tentativamente ao estiramento OH do grupo oxima, não se descartando a
presença de uma molécula de água de cristalização, como geralmente ocorre com as fenantrolinas. As
análises de LC-MS deverão con�rmar a estrutura molecular. [FAPESP proc 2017/06194-2]
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Introdução: Os conceitos abordados pelos 3R devem ser estendidos às técnicas aplicadas nos biotérios
de criação, uma vez que o re�namento das técnicas produtivas implica em melhorias no bem-estar
animal. Para isso, é essencial o registro de informações para o cálculo dos índices zootécnicos (IZ), uma
vez que estes são indicativos importantes da condição produtiva da colônia. Objetivo: Apresentar os
índices zootécnicos e sua aplicação em biotérios de produção de animais de pesquisa, utilizando como
exemplo a colônia de ratos Wistar mantida no Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais
para Medicina e Biologia (CEDEME). Materiais e métodos: Foram avaliados 120 casais de ratos da
linhagem Wistar EPM-1 (Rattus norvegicus), mantidos na maternidade do CEDEME, com coleta de dados
realizada entre janeiro a dezembro de 2021. As informações registradas foram: data de nascimento do
macho e da fêmea, data de formação do casal, data dos partos, número de �lhotes nascidos/parto,
número de �lhotes machos e fêmeas desmamados/parto, número animais descartados. Os índices
zootécnicos (IZ) calculados foram: tempo até o primeiro parto, intervalo entre partos (IEP), taxa de
descarte, índice mensal de partos (IMP), número de animais desmamados/parto, taxa de desmame,
proporção de �lhotes machos e fêmeas desmamados/parto, taxa de canibalismo e vida útil dos
reprodutores. Foi realizada análise estatística descritiva e nos casos em que foi necessária a comparação
entre médias, foi feito o ANOVA seguido do pós-teste de Tukey com signi�cância de p<0,05. Resultados:
O IMP corresponde ao número de fêmeas que pariram dentro de cada mês considerando o número
total de fêmeas disponíveis para reprodução, sendo a média anual do IMP de 76,42±6,5% com média
anual de 10,17±0,57 �lhotes nascidos/parto. A taxa média de canibalismo anual foi de 8,83±8,168%,
sendo esta variação justi�cada por um aumento no canibalismo causado nos meses de janeiro, julho,
agosto e setembro (31,5%; 11,8%; 12,3%; 11,2%, respectivamente) em função de obras de manutenção
predial realizadas próximas a maternidade. As taxas de descarte mensal foram de aproximadamente
25%, O IEP médio foi de 33 dias e o tempo médio entre a formação do casal até o primeiro parto foi de
28 dias. Com relação a vida útil dos reprodutores não foi encontrada diferença estatística entre o
número de �lhotes nascidos entre o primeiro e o terceiro parto, porém a partir do quarto parto existe
uma redução signi�cativa, que se mantém até o oitavo parto. Compilando essas informações tem-se que
o panorama produtivo de um casal de reprodutores da linhagem Wistar, se inicia com a formação dos
casais quando os animais possuem 63 dias de vida, com o primeiro parto acontecendo após 28 dias. A
partir desse ponto, em média a cada 33 dias a fêmea tem um novo parto com uma média de 10 �lhotes
nascidos/parto. Dos animais nascidos, são desmamados em média 5 machos e 2 fêmeas, ou seja, uma
relação macho:fêmea próxima de 70%:30%, respectivamente. Conclusão: A sistematização das métricas
obtidas com os IZ possibilitam o dimensionamento da produção, a otimização do uso de recursos e a
redução do excedente de produção.
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AVALIAÇÃO DE INTERVALOS HIPERCALÓRICOS NO METABOLISMO DE GLICOSE E NA VIA DE SINALIZAÇÃO
DA INSULINA EM TECIDO HEPÁTICO CAROLINA G. LEMBE¹, CARLOS R. C. DA SILVA2; BRUNO FIORELINI
PEREIRA2, SUZETE M. CERUTTI2, LUCIANA C. CAPERUTO¹ ¹LaFisMe (Laboratório de Fisiologia Metabólica)
Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 2Departamento de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. E-mails: (CGL) :
goncalves.carolina@unifesp.br; (CRCS): caetano.carlos@unifesp.br; (BFP) : bf.pereira@unifesp.br; (SMC):
smcerutti@unifesp.br; (LCC): caperuto@unifesp.br. Palavras-chave: Diabetes mellitus 2, dieta, doenças
crônicas não transmissíveis, obesidade, resistência à insulina. Introdução: Nas últimas décadas o
número de pessoas obesas ou com sobrepeso tem crescido rapidamente, tornando-se um dos maiores
problemas de saúde pública mundial, estando o excesso de peso associado a várias doenças, como
Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensão, entre outras. Nesse cenário, muitas pessoas buscam perder peso
rapidamente fazendo dietas extremas, geralmente com alta restrição calórica, tais como as dietas "low-
carb", "detox", entre outras. Entretanto, por apresentarem quantidades muito baixas em gorduras,
carboidratos ou ambos, podem não ser feitas de maneira correta. Assim, muitas pessoas quando
sujeitas a uma alimentação regrada, geralmente, fazem uma interrupção na dieta, devido a uma
diminuição na perda de peso ou reganho do mesmo e, de certa forma, para tornar suportável a
continuidade da mesma. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo analisar o impacto causado pela
ingestão intermitente de uma alimentação hipercalórica e hiperlipídica (Cafeteria - CFT) no metabolismo
de glicose e em proteínas envolvidas na via de sinalização da insulina em tecido hepático e no
comportamento desses animais. Material e Métodos: Para isso, os animais foram randomicamente
distribuídos em dois grupos (controle e CFT), sendo os animais do grupo CFT submetidos a dois dias de
dieta hipercalórica (5,11 kcal / g), permanecendo os demais 5 dias com dieta CTL (4,07 kcal / g). Até o
momento foram avaliados ganho de massa corporal, teste de tolerância oral à glicose (oGTT), teste de
tolerância intraperitoneal à insulina (ipITT), e a quantidade de tecido adiposo (retroperitonial,
subcutâneo e periepididimal). O nível mínimo de signi�cância adotado foi de p<0,05. Resultados: Até o
presente momento analisamos os resultados apenas do primeiro lote e observamos uma signi�cativa
intolerância à glicose nos camundongos do grupo CFT submetidos ao oGTT, quando comparados aos do
grupo CTL, porém não houve diferença signi�cativa entre os grupos com relação à resistência à insulina
no ipITT. Também foi notado um aumento dos tecidos adiposos retroperitonial e subcutâneo, tanto
absoluto quanto relativo do grupo CFT em comparação ao grupo CTL. Entretanto, não houve diferenças
signi�cativas entre os grupos referentes aos pesos absolutos e relativos do fígado e tecido adiposo
periepididimal. Conclusão: Os animais submetidos ao intervalo hipercalórico de dois dias apresentam
aumento de peso de tecidos adiposos visceral e subcutâneo, além de apresentar intolerância à glicose.
Esses dados precisam ser con�rmados, mas representam uma importante contribuição para o
entendimento do desenvolvimento de problemas de saúde relacionados a má alimentação.
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INTRODUÇÃO A infecção pelo SARS-CoV-2 causou à sociedade severas consequências, especialmente
aos idosos que apresentaram maior taxa de mortalidade. Além das doenças crônicas comuns nos
idosos, ocorrem alterações na porcentagem e função das células do sistema imunológico
(imunosenescência), associadas a maior suscetibilidade em contrair novas doenças infecciosas e
apresentar resposta menos e�caz à vacinação. Assim, no presente estudo avaliamos as possíveis
diferenças na resposta imune entre jovens e idosos vacinados contra a COVID-19, informações essas que
podem auxiliar no protocolo vacinal (número de doses e intervalo entre as doses) e no desenvolvimento
de novas vacinas e terapias voltadas aos idosos. OBJETIVOS Avaliar jovens e idosos vacinados contra
COVID-19, quanto à porcentagem de linfócitos T e B, seus fenótipos (células TCD4 e TCD8 : naive, de
memória central CM, memória efetora EM, e memória efetora terminal EMRA; células B: naive, de
memória unswitched, switched e duplo negativa), além da capacidade de proliferação dessas células.
MATERIAS E MÉTODO População: jovens (n=3, 20-35 anos, homens, 2 tiveram COVID-19, no mínimo 2
doses de vacina) e idosos (n=2, 58 e 69 anos, mulheres, 3 doses de vacina). Foi realizada a coleta de
sangue para as avaliações imunológicas; as células polimorfonucleares do sangue foram separadas por
Ficoll, marcadas com CFSE (proliferação) e estimuladas com �tohemaglutinina (PHA). As amostras em
triplicatas permaneceram em cultura na estufa por 72 horas (37°C; 5% de CO2). Após cultura, as células
foram marcadas com anticorpos monoclonais, para identi�cação do fenótipo celular, e lidas em
citômetro de �uxo. Os dados foram coletados para análise estatística. RESULTADOS Idosos
apresentaram menor número de leucócitos totais, maior porcentagem de células TCD4 totais, células
naive com menor taxa proliferativa, e acúmulo de células EMRA em comparação aos jovens. As células
TCD8 com porcentagem total menor nos idosos, tiveram nas amostras sem estímulo proliferativo maior
porcentagem de células naive nos jovens e mais células EM nos idosos. Nas amostras estimuladas com
�tohemaglutinina observamos maior porcentagem de células naive nos idosos e maior porcentagem de
CM nos jovens. Nos linfócitos B, houve predominância de células naive e de memória unswitched, assim
como maior capacidade de proliferação unswitched no grupo de jovens em relação aos idosos.
CONCLUSÃO Os dados deste projeto juntamente a informações da literatura cientí�ca, sugerem que a
imunosenescência pode levar a menor capacidade de reconhecimento de novos antígenos e piora no
combate a possíveis infecções, devido a diminuição de leucócitos totais e de células naive, fatores
associados à menor geração de progenitores na medula óssea e involução tímica nos idosos, além do
acúmulo de células EMRA que possuem baixa capacidade replicativa e telômeros encurtados. As
alterações senescentes encontradas nos linfócitos TCD4 e nas células B podem estar ligadas a ativação
dessas células devido as 3 doses da vacina administradas nos idosos. Os achados mostram que mesmo
com diferenças entre jovens e idosos, provavelmente as 3 doses nos idosos foram capazes de estimular
o sistema imune levando à proliferação e diferenciação celular. Esses achados podem direcionar a
vacinação dos próximos anos nessa faixa etária além de favorecerem o desenvolvimento de novas
vacinas e terapias voltadas para idosos.
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Introdução: A diminuição da função de barreira cutânea leva a uma grande prevalência de pessoas com
alterações de pele. Desde o surgimento do coronavírus (COVID-19) no �nal de 2019, a barreira cutânea
tem sido muito prejudicada devido aos protocolos de prevenção que incluem medidas de assepsia com
água e sabão, e/ou a higienização da pele com álcool em gel 70%, gerando um aumento nos casos de
dermatoses. A homeostase do microbioma cutâneo é importante para a prevenção do crescimento de
microrganismos transitórios, pré e pós-bióticos são substâncias que afetam positivamente a homeostase
da microbiota da pele, afetando reações �siológicas e imunológicas especí�cas. Assim, o
desenvolvimento de um produto antisséptico para as mãos que associa a atividade de tensoativos
quaternários de amônio com compostos pré e pós-bióticos, cuidadosamente selecionados para
estimular o crescimento da microbiota natural da pele das mãos, pode ser um grande aliado na saúde e
bem-estar como um todo. Nesse contexto, o grupo de pesquisa buscou propor uma alternativa mais
segura, com efeitos mais duradouros e e�cazes desenvolvendo uma formulação nanotecnológica
inovadora de forma sólida, altamente dispersível, com ação higienizante, viricida e protetora da barreira
e do microbioma cutâneo, ao qual aqui chamaremos de comprimido holobionte. Projeto esse
previamente submetido à depósito de patente. Apesar dos ensaios de segurança e e�cácia do
comprimido holobionte terem demonstrado benefícios signi�cativos à manutenção da integridade pele,
o produto não apresentava um sensorial adequado para a utilização como cosmético, uma vez que após
a sua aplicação resultava num residual branco na pele. Objetivos: Visando melhorar o sensorial do
comprimido holobionte, esse estudo objetivou avaliar a interação de diferentes modi�cadores de
sensorial adicionados à formulação. Materiais e Métodos: Adicionou-se à formulação quatro diferentes
modi�cadores sensoriais: lactose, amido pré-gelatinizado, crosspovidona e hidroxipropil celulose. Como
avaliação prévia dos atributos percebidos pelos 9 avaliadores, aplicou-se a avaliação por método afetivo,
no qual os participantes deram feedback sobre a sua percepção em relação aos atributos: facilidade de
dissolução, aspecto durante a dissolução, facilidade de espalhamento, resíduo arenoso, formação de
rolling, tempo de secagem e suavidade / sensação aveludada. Resultados: Como resultado, a formulação
acrescida de amido glicolato e hidroxipropil celulose foi a que obteve melhor desempenho na concepção
dos avaliadores, uma vez que, a adição de água para dissolução do comprimido, resultou na formação
de uma fórmula cremosa, de fácil espalhabilidade nas mãos e sem residual esbranquiçado após a sua
secagem.
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Título: Avaliação de prevalência de sintomas nasais especí�cos em pessoas expostas a ar condicionado
em ambiente de trabalho Autores: Augusto Yassuo Mathuy, Eduardo Macoto Kosugi, Jonatas Figueiredo
Villa Introdução: O nariz exerce importantes funções no trato respiratório, sendo as principais de
umidi�cação, aquecimento e defesa imune. A mucosa nasal possui características histológicas próprias e
suas funções e aspectos histológicos dependem de fatores individuais e ambientais, tais como umidade
e temperatura. Esses fatores, por sua vez são alterados pelo uso de aparelhos de ar condicionado, que
reduzem a temperatura e a umidade do ar em um ambiente restrito, de modo que há transição brusca
de condições de ar entre o ambiente externo e o climatizado. Logo, espera-se in�uência da exposição ao
ar condicionado nos sintomas nasais. Já é descrita em literatura a prevalência aumentada de sintomas
respiratórios em trabalhadores que exercem suas funções em ambientes climatizados por aparelhos de
ar condicionado, contudo essa associação insere os sintomas nasais como um dos fatores analisados
dentre outros sintomas respiratórios, sem diferenciá-los. Objetivos: Estabelecer dados sobre a
prevalência de sintomas nasais especí�cos: coriza, obstrução e crostas nasais e seu impacto na
qualidade de vida em trabalhadores expostos diariamente a ambientes climatizados por ar condicionado
em São Paulo. Material e método: Foram focos do estudo 66 voluntários que trabalham nos prédios da
UNIFESP-SP em ambiente climatizado, dos quais serão coletados dados clínicos por meio da aplicação de
questionários de maneira remota. Resultados: Foram coletados por meio de formulário respondido
dados sobre sintomas nasais prevalentes e nível de incomodo subjetivo variando de 0 a 10, sendo o
valor pontuado pelo voluntário. Os dados estão em análise. Conclusão: Dados em análise
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O presente trabalho tem por objetivo a análise de um livro didático da disciplina de ciências, voltada ao
Ensino Fundamental II, tendo em vista a realização de uma avaliação da história e �loso�a das ciências
que estas obras apresentam, evidenciando possíveis concepções errôneas sobre a natureza da ciência
(NDC), demonstrando assim, a pseudo-história presente em material didático. A história da ciência (HC)
tem sido evidenciada como adequada para conquistar diversos propósitos educacionais na formação
cientí�ca na escola básica. Assim sendo, a HC destaca-se como uma estratégia pedagógica oportuna
para debater elementos da NDC. Neste estudo, será procurado apresentar, a partir de bibliogra�a
especí�ca sobre a temática, elementos que evidenciem a pseudo-história e as visões ingênuas e
estereotipadas da NDC presente em um material didático, a partir de um capítulo selecionado para
análise. Além disso, há a investigação de um personagem histórico, no caso, o químico francês Lavoisier,
e as possíveis concepções que perpassam sobre a personalidade destacada, através dos pressupostos
investigativos estruturados por Douglas Allchin e Gil-Pérez, no que diz respeito a constituição de mitos
cientí�cos, assim como a propagação de uma visão empírico-indutivista ingênua sobre a constituição da
ciência. Desta forma, com base na análise do capítulo selecionado, busca-se averiguar possíveis
narrativas distorcidas e erroneamente categorizadas, assim como, o destaque a elementos que possam
proporcionar aos professores identi�car narrativas de episódios históricos equivocados em material
didático, que inviabilizam a observação dos diferentes aspectos das ciências e das personagens
históricas envolvidas.
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Introdução: O processo de transfecção apresenta a possibilidade de introdução de DNA exógeno em
diferentes linhagens celulares cultivadas in vitro. Com esta metodologia, cria-se a possibilidade de uma
nova expressão gênica ou mesmo silenciamento e edição de algum gene endógeno com tecnologias
como CRISPR. Células primárias tais como PBMC e linhagens celulares cultivadas em suspensão
apresentam baixa competência quanto à incorporação de material genético exógeno, tais como
plasmídeos, resultando em baixa e�ciência quando comparado às células aderidas. Tal resultado leva a
um empecilho na aplicação de novas tecnologias como CRISPR ou expressão de genes exógenos em
células primárias in vitro. Objetivo: Avaliar a e�ciência de métodos de transfecção de plasmídeos em
linhagens celulares cultivadas em suspensão e em células mononucleares do sangue periférico
(PBMC).Métodos: O plasmídeo utilizado será o pCMV3_eGFP, com gene repórter verde. As linhagens
celulares serão: Jurkat (linfócitos T), Daudi (linfoblasto/Linfócito B) e HEK293T (controle positivo, alta
e�ciência de transfecção). As células primárias serão PBMC humano de um doador saudável isolado do
sangue com gradiente de densidade. Os reagentes de transfecção testados serão: Lipofectamina e
Xtreme gene HP (ambos a base de lipídios), Turbofect (um polímero catiônico), e Fugene HD e E�ectene
(Não lipossomais). Além dos métodos ?químicos?, também utilizaremos eletroporação como método
físico. Um dia após a transfecção, as células serão analisadas num citômetro de �uxo para a presença de
GFP, permitindo a avaliação da e�ciência na incorporação do plasmídeo. Resultados esperados:
Esperamos identi�car pelo menos um sistema de transfecção que não seja baseado em vetores virais
como Lentivirus e adenovírus para ser aplicado em células em suspensão e PBMCs. Consideraremos
e�ciência aceitável resultados com >10% das células transfectadas.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO E ELÉTRICO DE NANOCOMPÓSITOS
DE PHBV/MWCNT ADITIVADOS COM TRIBUTIRINA
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Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

A inserção de polímeros biodegradáveis no mercado apresenta desa�os relacionados a fatores
econômicos e propriedades inferiores em comparação com polímeros convencionais. A aditivação
desses polímeros, como o poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV), é uma solução para
melhorar propriedades especí�cas. Dessa forma, nanocompósitos de PHBV com 0,5% e 1,0% (m/m) de
nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) e 5% (m/m) de tributirina (TB) foram produzidos
para avaliar as propriedades térmicas e elétricas dos materiais, segundo o aumento da concentração do
plasti�cante TB. As amostras foram produzidas pelos processos de extrusão e moldagem por
compressão. Dentre as caracterizações realizadas, a calorimetria diferencial exploratória (DSC) ocorreu
no intervalo de temperatura de -50 °C a 200 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C min-1 e de
resfriamento de 50 °C min-1. A análise termodinâmico-mecânica (DMTA) foi realizada com amplitude de
4 ?m, frequência de 1 Hz, de -20 °C a 170 °C e taxa de aquecimento de 5 °C min-1. A condutividade
elétrica foi calculada com base nos valores de impedância medidos para cada amostra em temperatura
ambiente, com amplitude de tensão de 0,2 V e frequência de 10 Hz. Análises estatísticas foram
realizadas com base nos testes Anova e Tukey. Os resultados mostram que a temperatura de fusão
cristalina teve pouca variação entre as amostras, de 166 a 171 °C, e a temperatura de cristalização �cou
em torno de 101 °C. O grau de cristalinidade (Xc) diminuiu de 64,7% para 51,8% ao aumentar a
concentração de MWCNT, indicando a diminuição da organização das cadeias poliméricas, que pode ter
ocorrido devido a formação de aglomerados de MWCNT. Além disso, o Xc dos nanocompósitos �caram
em torno de 60% ao adicionar TB, de maneira que no PHBV/0,5% MWCNT a adição de TB prejudicou a
organização das cadeias de PHBV com MWCNT, enquanto no PHBV/1,0% MWCNT o efeito foi oposto.
Também foi veri�cado que o PHBV/1,0% MWCNT apresentou módulo de armazenamento menor do que
o PHBV/0,5% MWCNT, indicando mais uma vez a aglomeração de MWCNT no nanocompósito com 1,0%
(m/m). A temperatura de transição vítrea (Tg) aumentou cerca de 18% com o aumento de MWCNT e
diminuiu até 42% com a adição de TB, alcançando o valor de 16 °C. Foi observada ainda uma transição
secundária nas amostras entre 100 e 130 °C. O PHBV puro apresentou condutividade elétrica na ordem
de E-08 S/m e a aditivação do PHBV aumentou a condutividade dos nanocompósitos para a faixa de E-03
a E-01 S/m. A análise estatística mostrou que a impedância do PHBV com a das outras amostras
apresentou diferença signi�cativa, enquanto os valores dos nanocompósitos não apresentaram
diferença signi�cativa entre si. O aumento da propriedade elétrica ocorreu devido ao estabelecimento
de redes contínuas de condutividade por meio de estruturas de MWCNT interconectadas na matriz dos
nanocompósitos. Portanto, como a adição de 1,0% (m/m) de MWCNT causou aglomerados que
prejudicaram as propriedades térmicas dos nanocompósitos e a adição de TB não prejudicou as
propriedades elétricas conferidas pelo MWCNT, o PHBV/0,5% MWCNT/5% TB apresentou o melhor
desempenho dentre as composições avaliadas.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE TESTÍCULO NÃO DESCIDO ENTRE
ESTUDANTES DE MEDICINA E RESIDENTES PEDIÁTRICOS
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Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
CIRURGIA PEDIÁTRICA

Introdução: Testículo não descido ou distopia testicular é a ausência do testículo na bolsa escrotal uni ou
bilateral, causada por defeito embriológico na descida testicular, na qual o testículo que se desenvolveu
na cavidade abdominal precisaria com o estímulo de fatores mecânicos e hormonais se movimentar até
o saco escrotal. De acordo com sua apresentação e localização podem ser classi�cados respectivamente
como palpáveis ou não, e estar no seu trajeto normal (retido ou retrátil) ou ainda fora de seu trajeto
normal (ectópico). É uma condição clínica comum que ocorre em aproximadamente 3% dos nascimentos
a termo e em 70% de prematuros com menos 1500g. Seu diagnóstico se dá através do exame genital e
seu tratamento é cirúrgico, a orquidopexia. Se tratado em tempo adequado previne complicações tais
como a infertilidade, torção, hérnia inguinal e o risco aumentado de tumor, que exige orientação para
acompanhamento a longo prazo. Objetivo: Avaliar o conhecimento ao longo da formação médica sobre
testículos não descidos, além de promover discussões na comunidade médica e civil sobre os dados
coletados quanto a melhor abordagem, tempo para encaminhamento, acompanhamento pós operatório
e necessidade de hormonioterapia. Materiais e Método: Aplicação online de questionários eletrônicos
para estudantes de medicina do 1º ao 6º ano, residentes em pediatria clínica e em cirurgia pediátrica
atuantes em 2021. Os participantes foram convidados a responder, questões sobre tempo de formação
e estado de atuação, em qual disciplina e período do curso o tema foi estudado, além de questões sobre
conceitos, classi�cação e condutas baseados em livros, guidelines e artigos publicados. Resultados:
92,1% dos alunos responderam que sabem o que é distopia testicular, sendo que 75% se auto avaliam
com uma nota maior de 5/10 sobre o domínio desse assunto, o qual foi ensinado nas disciplinas de
Cirurgia Pediátrica (34,13%), Embriologia (25,40%) e Pediatria (21,43%). Há uma clara confusão na
classi�cação dos testículos não descidos entre os estudantes: 33% não acertaram a de�nição de
"Testículos Ectópicos?, 26% não souberam de�nir "Testículos Retráteis?, 25% não acertaram a de�nição
de "Testículos Criptorquídicos". Mais de 40% responderam erroneamente que é necessária a realização
de ultrassom para o diagnóstico. 46% desconhecem a importância de sempre realizar investigação de
diferenças do desenvolvimento do sexo nos casos de testículos não palpáveis bilaterais e 77%
desconhecem a idade adequada para a realização da cirurgia, o que pode repercutir de forma negativa
na evolução da condição clínica. No entanto, 84% detém o conhecimento das complicações decorrentes
de um tratamento inadequado. As respostas corretas tiveram percentual crescente conforme o avanço
dos alunos no curso médico, com maior taxa de acerto ao redor do 10° semestre. Os residentes
apresentaram mais acertos quanto à de�nições e diagnóstico, sendo que 100% dos residentes de
pediatria referem não ter contato com o tema durante a residência médica. No entanto, a maioria dos
residentes (53%) respondeu que o tratamento cirúrgico reduz o risco de câncer, que é uma informação
incorreta na literatura atual. A falta deste conhecimento afeta a orientação adequada sobre a
possibilidade de câncer na vida adulta. A idade adequada do tratamento cirúrgico que seria de 6 meses a
1 ano não foi uma resposta unânime, dada apenas por 57% dos residentes. Além disso, 47% dos
residentes disseram não saber sobre o seminoma ser o tumor mais comum em pacientes com distopia
testicular. Tanto os residentes quanto os estudantes sabem que a cirurgia não diminui o risco de câncer
e ambos responderam que as informações deste tema não são bem divulgadas entre os pro�ssionais de
saúde e na comunidade leiga. Conclusão: Testículo não descido ou distopia testicular é um tema
relevante que deve ser mais abordado durante o curso médico, reforçado nas residências de
especialidades pediátricas e divulgado para a população em geral, para que seja possível melhorar o
cuidado desta condição clínico-cirúrgica.
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Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO

DO BEM-ESTAR

Desde o início de seu desenvolvimento e comercialização, os antibióticos desempenham um papel
fundamental na melhora das condições de vida e saúde das pessoas, porém nas últimas décadas tem
aumentado à presença desses resíduos nos sistema aquáticos. Um destes antibióticos, a Tetraciclina
(TC), por ser de fácil acesso, devido ao seu baixo custo, e e�ciente no uso médico, sendo um dos
antibióticos mais usados no mundo todo. Nesse contexto, anualmente a produção mundial destes
fármacos está entre centenas de milhares de toneladas, porém somente 20% destes antibióticos é
metabolizado pelo organismo vivo e o restante será excretado nos e�uentes. Nesse sentido, constatou-
se que dois terços dos rios do mundo inteiro estão contaminados com antibióticos. Para solucionar tais
problemas, o processo de adsorção demonstra alta e�ciência, fácil manuseio e baixo custo para
tratamento destes e�uentes, e cada vez mais se têm desenvolvido adsorventes estruturalmente
modi�cados para se obter melhor rendimento e e�ciência na remoção de micropoluentes. Este trabalho
tem como objetivo analisar a e�ciência de adsorção de tetraciclina utilizando sílica mesoporosa MCM-41
modi�cada com Al, que será caracterizada por DRX, adsorção/dessorção de N2, FTIR e TG/DTG. Os
experimentos de adsorção serão realizados em batelada e as concentrações de TC serão analisadas por
espectrofotometria de UV-Vis. Os resultados de capacidade de adsorção mostraram que o sistema
atinge o equilíbrio (qe) em 2h com uma máxima de adsorção de 55 mg de TC/g de sólido, mostrando que
a TC tem uma alta a�nidade pela superfície da Al-MCM-41 com razão Si/Al de 10,5. A análise dos dados
experimentais cinéticos e das isotermas no equilíbrio mostra melhor ajuste ao modelo de pseudo-
primeira ordem e ao modelo de Freundlich, respectivamente, o que sugere a formação de uma Al-MCM-
41 com superfície complexa e maior heterogeneidade.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO QUICK SEQUENTIAL ORGAN FAILURE
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Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Introdução: A principal causa de morte decorrente de infecção no mundo é a sepse, ao ano a
mortalidade estimada é de 50% no mundo, e no Brasil de aproximadamente de 67,4% dos casos.
Atualmente, a sepse é de�nida pela presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida, secundária a
uma resposta desregulada do organismo à infecção. Com o objetivo de identi�car estes pacientes
sépticos nos serviços de emergência foi criado então o Quick Sequential Organ Failure Assessment, o ?
quick SOFA? (qSOFA), que se trata de uma ferramenta de fácil e rápida aplicação, a ser utilizada a beira
do leito para identi�car pacientes adultos com infecção e maior probabilidade de ter desfechos clínicos
desfavoráveis. Embora seja proposto como um alerta clínico para predizer mortalidade por sepse, o
qSOFA tem sido utilizado nos serviços de triagem com o objetivo de identi�car pacientes sépticos.
Objetivo: avaliar a sensibilidade e especi�cidade da ferramenta qSOFA para a identi�cação de sepse em
um Serviço de Emergência e veri�car a associação entre o escore qSOFA e variáveis demográ�cas,
diagnóstico de sepse ou choque séptico, foco infeccioso, adesão ao protocolo sepse e desfechos.
Métodos: Estudo transversal, realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de um hospital
privado, da zona sul da cidade de São Paulo. A população foi composta por todos os adultos, com 18
anos completos ou mais, atendidos nesses serviços, com suspeita de sepse, que foram avaliados pela
ferramenta qSOFA, nos anos de 2018 e 2019, sendo composta por 5.017 pacientes. Foram excluídos do
estudo indivíduos em que nos seus prontuários havia incompletude das variáveis de interesse. O
instrumento qSOFA é baseado em três critérios pressão arterial, frequência respiratória e nível de
consciência, na presença de alteração desses critérios, a cada uma dessas variáveis atribuiu-se um ponto
, sendo então o escore qSOFA considerado positivo, quando apresentou valor maior ou igual a dois,
de�nindo suspeita de sepse. Considerou-se qSOFA negativo quando o resultado desta soma foi menor
que dois ou igual a zero. Resultados: 88% da amostra apresentou escore qSOFA negativo e 12% qSOFA
positivo, 52,1% eram homens, a média de idade foi de 74 anos, o sistema respiratório foi identi�cado
como o principal foco de sepse (54,6%). A adesão ao pacote de medidas para sepse foi de 62,2%, destes
16,4% tinham qSOFA positivo. Os indivíduos com qSOFA positivo exibiram maior percentual de óbito
57,7%. A concordância entre a con�rmação do diagnóstico de sepse e o escore qSOFA resultou em um
coe�ciente Kappa de 0,32 (IC 95%: 0,21 a 0,4; valor p ? 0,001), que indica concordância razoável entre os
resultados. O escore qSOFA apresentou boa especi�cidade (0,94) e baixa sensibilidade (0,32). Conclusão:
o qSOFA teve um bom desempenho para a identi�cação de sepse no Serviço de Emergência. Em um
cenário mundial de superlotação dos serviços de emergência, o uso de ferramentas que identi�quem
precocemente indivíduos com suspeita ou con�rmação diagnóstica de sepse é importante para
aumentar a sobrevida dessa população, sendo esse um instrumento de fácil aplicação, de baixo custo e
independente de tecnologia, pode ser usado à beira do leito para rastrear pacientes com suspeita de
sepse que podem se bene�ciar da terapêutica precoce, dimiuindo a morbidade e a mortalidade desses
pacientes, desta forma é uma boa opção para uso nestes serviços.
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Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: PARASITOLOGIA

O desenvolvimento constante de novas drogas antimaláricas é necessário, pois parasitas desenvolvem
mecanismos de resistência e a ação dos compostos podem variar entre espécies. Este projeto tem o
objetivo de testar e comparar a atividade antiplasmodial de diversos compostos contra as duas espécies
de Plasmodium que podem ser cultivadas de maneira contínua in vitro - Plasmodium falciparum e
Plasmodium knowlesi. Até o momento, avaliamos 27 inibidores de desacetilases (sirtuínas) com
atividade previamente descrita em tripanosomatídeos. A acetilação de lisinas é uma modi�cação pós-
traducional capaz de alterar a função da proteína alvo, um mecanismo difundido e conservado de
procariotos a mamíferos. As sirtuínas são enzimas altamente conservadas e estudos implicaram as
sirtuínas Sir2A e Sir2B de P. falciparum na variação antigênica através da desacetilação de histonas, mas
pouco se sabe sobre o papel destas proteínas na regulação de outras proteínas acetiladas (não-
histonas). Ensaios de concentração única (12.500 nM) identi�caram sete compostos (MC3412, MC2935,
MC1776, MC2742, MC1801, MC2466 e MC2896) capazes de inibir em cerca de 50% o crescimento de P.
falciparum (3D7) e P. knowlesi (cepa H). Os sete compostos selecionados foram utilizados para ensaios
de IC50. O composto MC3412 apresentou os resultados mais promissores, sendo capaz de inibir 50% do
crescimento de P. falciparum com a dose de 2 µM. Os outros compostos apresentaram IC50 entre 15 e
30 µM. Experimentos in vitro vão veri�car a atividade inibitória destes compostos contra Sir2A e Sir2B de
Plasmodium expressas em modelo heterólogo. Testamos também a atividade in vitro de 40 compostos
derivados de hidrazinobenzoimidazol e brussonol contra P. knowlesi. Estes compostos foram
previamente testados contra P. falciparum. O brussonol é um produto natural pertencente à classe dos
icetexanos diterpenoides, isolados de plantas terrestres, e apresentou potência inibitória contra o P.
knowlesi na faixa micromolar (valor de IC50 de 20.3 µM). Doze compostos derivados de
hidrazinobenzoimidazol (HB00, HB03, HB04, HB05, HB06, HB07, HB08, HB09, HB30, HB31, HB32 e HB33)
já foram testados apresentando valores de IC50 entre 20 e 4000 nM. Os resultados do projeto nos
permitirão não apenas a identi�cação de compostos com potencial terapêutico, mas também pode
trazer informações importantes sobre alvos de novos compostos e sobre diferenças entre as espécies
causadoras de malária humana.
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Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um problema global de saúde pública, causado por de�ciência na
ação e/ou produção da insulina. No fígado, a insulina tem papel importante pelo fato de inibir a
produção hepática de glicose e estimular o armazenamento desta na forma de glicogênio, contribuindo
para a regulação da glicemia. Os �avonoides fazem parte do grupo de metabólitos secundários, sendo
utilizados para prevenção e tratamento de diversas doenças, incluindo o DM. Uma espécie que possui
estes compostos é a Bauhinia for�cata. A canferitrina (CFT) e canferol (CFR) são �avonoides presentes
nesta espécie vegetal que apresentam efeito insulinomimético, sendo promissores para o manejo do
DM2. Objetivo: Avaliar se os compostos CFT e CFR podem modular a via de sinalização da insulina ou o
metabolismo de glicose em células hepáticas (HepG2) e se essa modulação ocorre por interação direta
dos compostos com o receptor de insulina (IR), com foco no sítio de reconhecimento do ATP. Material e
Métodos: Para estudos teóricos de docking molecular, foi utilizado o software ?Gold?. Para avaliação dos
parâmetros de absorção, distribuição, parâmetros de metabolismo e excreção dos compostos foi
utilizada a ferramenta de previsão SwissADME. As células de linhagem HepG2 foram cultivadas até
atingirem con�uência de aproximadamente 90%, quando foram repicadas e posteriormente utilizadas
nos experimentos. Para o ensaio de viabilidade celular, os grupos avaliados foram os seguintes: grupo
controle (CTL); grupo tratado com etanol; grupo tratado com diferentes concentrações de CFT (0,1?M a
50?M) e grupo tratado com diferentes concentrações de CFR (0,1?M a 100?M), por 24h e 72h. Resultados:
Através dos estudos teóricos de docking molecular, realizados especi�camente no sítio de
reconhecimento do ATP, presente no receptor de insulina (IR), foi veri�cado que a CFT apresentou 90%
da frequência de pose semelhante, com pontuação média de 44,8032 (GoldScore), enquanto o CFR
apresentou 99% da frequência de pose semelhante, com nota média de 46,9049. Portanto, foi
evidenciado a melhor pose de encaixe do CFR com o IR, quando comparado com a CFT Assim, nossos
resultados demonstram maior probabilidade de ativação da via de sinalização da insulina pelo CFR. Para
avaliar a absorção, distribuição, parâmetros de metabolismo e excreção, a ferramenta de previsão
SwissADME revelou que a CFT seria bem absorvida pelo trato gastrointestinal (TGI), com baixa absorção
pela barreira hematoencefálica (BBB) ??e permeação negativa em células de adenocarcinoma colorretal
(Caco2). Por outro lado, o CFR seria mais absorvido pelo TGI, mas as permeações em células Caco2 e BBB
seriam diminuídas. Os resultados de viabilidade celular mostram que os dois compostos não são
citotóxicos para células HepG2, nas concentrações avaliadas e no tempo de tratamento de 24h e 72h.
Conclusão: Os compostos possuem um possível ancoramento com o sítio de reconhecimento do ATP,
presente no IR, com o CFR apresentando maior a�nidade. Além disso, os compostos são potencialmente
absorvidos pelo TGI. A CFT e o CFR não apresentam efeitos citotóxicos em células HepG2, nas
concentrações estudadas e com tempo de tratamento de 24h e 72h.
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BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva, causada por
degeneração do tecido cerebral, sendo a forma mais comum de demência em pessoas idosas, atingindo
cerca de 20 milhões de pessoas no mundo todo. Devido ao aumento da expectativa de vida, estima-se
que este número deverá chegar a 65,7 milhões em 2030, avançando ainda mais em 2050, podendo
atingir um número de 115,4 milhões de pessoas. No que diz respeito a saúde pública, as demências
constituem um dos grandes desa�os atuais e futuros. Entretanto, a relação da DA com metabolismo
glicêmico não está esclarecida. Objetivo: O objetivo desse projeto é avaliar se o modelo de DA causado
por estreptozotocina (STZ) intracerebroventricular (icv), pode levar a alterações periféricas no
metabolismo energético em ratos macho Wistar de meia idade (12 meses). Material e Método: Foram
analisados 4 grupos: controle jovem (CTL-J), controle meia idade (CTL-MI), STZ jovem (STZ-J) e STZ meia
idade (STZ-MI), com relação aos seguintes parâmetros: glicemia de jejum, tolerância a glicose, resistência
à insulina. Resultados: Os resultados revelaram que não houve alteração na glicemia de jejum. A STZ
promoveu resistência à insulina nos animais jovens (CTL-J:3,779 ± 0,3834; STZ-J: 2,138 ± 0,5005). Além
disso, o grupo CTL-MI apresentou resistência à insulina (CTL-J: 3,779 ± 0,3834; CTL-MI: 1,049 ± 0,2373), o
que já era esperado naturalmente pelo envelhecimento, mas não houve in�uência da STZ. Em relação ao
teste de tolerância à glicose, os resultados demonstraram que os grupos jovem com ou sem STZ não
tiveram alteração em relação a tolerância a glicose. Já o grupo STZ-MI é mais intolerante em relação ao
grupo CTL-MI (CTL-MI:18.222 ±1.072; STZ-MI: 22.099 ±1.076 ), o que podemos presumir, que seja
interferência da STZ. Conclusão: Podemos concluir que o envelhecimento causa resistência a insulina, e
que a STZ não piora esse quadro. Além disso, o tratamento com STZ levou ao desenvolvimento de
resistência à insulina nos animais jovens e levou a intolerância a glicose nos animais de meia idade. Mais
estudos estão sendo realizados para entender qual mecanismo de ação da STZ pode estar relacionado a
alterações no metabolismo energético.
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SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A complexidade do contexto da pandemia de COVID-19 tem impactado o processo de luto
da população, e neste sentido tem causado desconforto, alterado funções, aumentado níveis de
ansiedade, repercutido na qualidade de vida e desenvolvimento dos construtos da resiliência. Objetivo:
avaliar a intensidade do luto, níveis de ansiedade, qualidade de vida e os fatores de resiliência de
pessoas enlutadas por perda em decorrência da COVID 19 Método: Estudo descritivo quantitativo,
aprovado CEP/UNIFESP, parecer: 4.637.918. Em respeito às recomendações de distanciamento físico, os
participantes responderam os instrumentos em formulários web: Ficha de Coleta Questionário
Sociocontextual, TRIG, IDATE- Traço-Estado; WHOQOL-bref, RISC 25 (Brasil), entre maio e agosto de 2021.
A análise realizado no SPSS- 11.5, Resultados: no sóciocontextual 143 da amostra, 90,9%. do sexo
feminino, idade Média de 42,2; 70,6% autodeclararam cor branca, 42,7%) católicos. Parentesco com a
pessoa falecida, 48% perderam mãe/ e ou pai; 27,3%) companheiro/esposo(a); 64,3% relata muita
proximidade com pessoa falecida; para 67,8%, o falecimento ocorreu nos últimos 03 meses; 86,7%
mencionaram morte ocorreu inesperada. Inventário TRIG-Comportamento passado,51% achavam difícil
trabalhar depois do falecimento do familiar, 41,3% sentiam-se mais irritada (o) após a morte desta
pessoa; 57% não sentir raiva do falecido. Em Sentimentos do Presente, 80,4% choravam muito quando
pensam no falecido; 90,9%)sente muita falta do falecido.No Escore e Classi�cação: 41,5% relataram
reação prolongada ao luto;95,8% declararam entrar em luto pelo familiar que morreu. Na correlação
IDATE, Escala Autoestima de Rosemberg e domínios da RISC-25, os resultados evidenciam diferença
signi�cativa do escore de IDATE -Estado entre as categorias de Luto. Escore signi�cativamente maior em
pessoas com Reação de luto prolongado e Reação de luto adiado. diferença signi�cativa do escore de
IDATE Traço entre as categorias de Luto. Diferença signi�cativa do escore de Resiliência entre as
categorias de Luto. Nos resultados do WHOQOL Bref , há diferenças signi�cativas: escore de Domínio
físico entre as categorias de Luto; escore psicológico entre as categorias de Luto; escore Relações sociais
entre as categorias de Luto; escore Meio ambiente entre as categorias de Luto; escore Relações sociais
entre as categorias de Luto. Conclusão: O luto prolongado relacionado a perda por COVID 19, favorece o
aumento dos níveis de ansiedade, menor potencial para o desenvolvimento da resiliência. Em relação a
qualidade de vida, a reação de luto e o luto adiado afetam a saúde física e mental bem como as relações
sociais e o meio ambiente. Portanto, é imprescindível o cuidado de enfermagem no acolhimento às
pessoas enlutadas
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O uso de substâncias naturais como forma de tratamento de diversas doenças é uma prática relevante
até os dias atuais. O meio marinho, embora conhecido pela vasta biodiversidade de micro-organismos,
somente nas últimas duas décadas passou a ser foco de investigações relacionadas a bioprospecção de
seu potencial farmacológico, principalmente anticâncer, por ser uma das doenças mais letais da
humanidade. Nesse aspecto, as actinobactérias são conhecidas como uma fonte muito importante de
recursos biotecnológicos devido a sua alta capacidade de produzir metabólitos secundários, que podem
ser utilizados como agentes antitumorais. O Brasil, em particular, é dotado de uma rica biodiversidade
marinha, especialmente em áreas insulares, pois o processo de especiação é mais acentuado nessas
regiões. Entretanto, apesar da abundante riqueza, esses ambientes carecem de estudos com essa
abordagem, contando com apenas iniciativas pontuais. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi
prospectar o potencial anticâncer de bactérias recuperadas de sedimento marinho coletado no entorno
da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, centrando-se, predominantemente, no grupo das
actinobactérias, visando o isolamento e criopreservação das cepas de bactérias dali recuperadas, além
da extração química de seus cultivos e avaliação da citotoxicidade dos extratos obtidos em células
tumorais in vitro, mais especi�camente, linhagens de câncer de colorretal (HCT-116), de mama (MCF-7 e
T47D) e de melanoma (SK-Mel-19 e 501-Mel). Para atingir estes objetivos, o sedimento coletado nesta
região foi, inicialmente, submetido à dessecação (M1) ou ao aquecimento a 55oC por 10 min (M2) antes
do plaqueamento em 3 meios nutricionalmente distintos: A1 (meio rico), TMA (meio pobre) e SWA (meio
mínimo). Desta forma, 19 cepas de bactérias, com características fenotípicas compatíveis com
actinobactérias, foram recuperadas, puri�cadas e nomeadas com o código BRB seguido por três
números de acordo com a ordem de inserção no banco de cepas. Entre estas, 13 cepas foram
recuperadas a partir de amostra de sedimento processado pelo método M1 e 6 pelo M2. Entre os meios,
o sedimento plaqueado em SWA resultou no isolamento de 10 cepas, além de 7 e 2 cepas isoladas de
TMA e A1, respectivamente. Destas, 11 foram crescidas em meio líquido A1 até atingir a fase
estacionária, extraídas em acetato de etila, e o solvente completamente evaporado sob vácuo,
resultando no extrato bruto. Dos extratos brutos obtidos, 7 foram testados por sua citotoxicidade contra
a linhagem de célula tumoral HCT-116 pelo ensaio do MTT. As células foram expostas por 72h às
concentrações de 5 e 50 mg/mL de cada um dos extratos e o percentual de inibição do crescimento das
células induzido por cada extrato testado foi calculado em referência ao controle negativo. Os extratos
obtidos das cepas BRB 543 e BRB 548 foram os mais citotóxicos, reduzindo a proliferação das células
tumorais em quase 70%. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, este estudo teve o
seu desenvolvimento comprometido, tendo 8 cepas que ainda não foram extraídas e 12 que não foram
testadas por sua citotoxicidade. Ainda assim, os resultados obtidos até o momento demonstram que as
bactérias do sedimento marinho do entorno da Ilha da Queimada Grande possuem um relevante
potencial biotecnológico.
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O projeto consiste em pesquisar e avaliar aspectos do processamento clássico de imagens sensoriais
(segmentação e classi�cação supervisionada) diante de inovações associadas aos sensores remotos e
seus produtos. Serão tratadas as características das imagens, na perspectiva dos avanços em aplicação
de inovações tecnológicas nos sistemas LANDSAT, SENTINEL e CBERS. Itens como fonte de energia,
região do espectro eletromagnético, formato do dado produzido, sistema de varredura e resoluções do
sensor serão investigados, objetivando analisar aspectos de geometria e rigor nas resoluções (temporal,
espacial, espectral e radiométrica). Os produtos serão tratados por meio dos sistemas SPRING e QGIS
explorando em que medida as inovações implicam em novas fases/etapas de análise da qualidade �nal
do mapeamento digital de uso da Terra e cobertura vegetal em escala regional. Estudos de caso serão:
recortes espaciais do município de Bertioga/SP com presença marcante de Floresta Atlântica; ilha de São
Vicente (porções insulares dos municípios de Santos e São Vicente/SP); Praia Grande/SP com presença
de áreas urbanas com densidades variadas); e, por �m, Peruíbe/SP com variedade expressiva de padrões
de uso da Terra e cobertura vegetal, com foco em áreas de transição urbano-rural. Em todos os casos
será avaliada a qualidade das imagens sensoriais, com base nas inovações tecnológicas desses sistemas
sensores, diante das funcionalidades implementadas nos sistemas SPRING e QGIS, no seu
processamento.



Página 451Página 451

AVALIAÇÃO DO RECOBRIMENTO DE NITI COM FIBROÍNA DA SEDA PARA APLICAÇÃO
EM STENTS

MARLI LEITE DE MORAES - ORIENTADOR(A)

RAFAEL SOUZA FRANÇA - DISCENTE

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

O revestimento é uma técnica muito utilizada em diversas áreas da engenharia, na qual se deseja
prolongar o tempo de vida do material aplicado, como por exemplo, os stents podendo reduzir as taxas
de reestenose (BAKHSHI et al., 2011). Estudos recentes têm mostrado que o revestimento de �broína de
seda sobre a liga de Ti con�rmou que a �broína poderia atuar como uma molécula biologicamente
importante para a modi�cação da superfície do implante (GUO et al., 2019; NGUYEN et al., 2019). Além
disso, a �broína possui excelente resistência à corrosão, biocompatibilidade e taxa de degradação
controlável de �broína em ambientes biológicas. Este trabalho visa analisar o revestimento da liga NiTi
com a �broína (SF). Pois com o passar do tempo, o stent em contato com o organismo biológicos
poderão apresentar adsorção de proteínas na superfície do metal (HANAWA, 2009). Nestes casos, o
estudo do ângulo de contato é uma propriedade que está diretamente ligada a energia super�cial sendo
caracterizada pela capacidade do líquido de molhar a superfície sólida do material. Superfícies
hidrofóbicas têm despertado grande interesse em biomateriais que precisam minimizar o aumento da
adsorção de proteínas. Os stents, por exemplo, precisam possuir a superfície hidrofóbica, pois são
utilizados para manter o �uxo sanguíneo em artérias obstruídas (DUERIG et al., 1999; CASTNER e
RATNER, 2002; VANDENCASTEELE et al., 2008). Para que ocorra esta substituição de forma espontânea, é
necessário que haja a diminuição da energia livre do sistema. Desta forma, a energia livre da nova
interface (sólido/gás) precisa ser menor que a soma das energias livres existentes nas interfaces antes
da interação do líquido com o substrato (FUERSTENAU & RAGHAVAN, 1976). Desta forma, este trabalho
tem como intuito de realizar recobrimento da �broína na liga NiTi através de adsorção física camada por
camada (Layer-by-Layer, LbL) e casting e, suas propriedades serão avaliadas, como alterações do ângulo
de contato/mudanças de hidrofobicidade, e rugosidade. Primeiramente as amostras de NiTi foram
cortadas com espessura de aproximadamente 2 mm e, posteriormente lixas e polidas. A �broína da seda
utilizada neste experimento foi de 0,1 e 0,2%, sendo que na técnica por LBL foram produzidas
superfícies com 1, 5 e 10 camadas de �broína e um tempo de secagem de 10 minutos entre camadas e
com volume de gota de 40 microlitros. Já as amostras produzidas por casting também eram de 0,1 e
0,2% e o tempo de secagem foi de 24 horas com uma gota padrão de 40 microlitros. Os resultados do
ângulo de contato variam de 82o ? 130o, sendo que estudos relacionados a texturização a laser dos
stents mostram que a hidrofobicidade do material é melhorada em ângulos de contato superiores a
120o. A rugosidade Ra das amostras produzidas, por meio do casting variaram de 0,78 ? 1,69 nm,
enquanto as amostras produzidas por meio da técnica LBL obtiveram maiores diferenças, devido a
variação nas quantidade das camadas. Por �m, resultados mostram que quanto maior for a rugosidade,
maior será o ângulo de contato formado na superfície do material.
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Introdução O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) caracteriza-se por alterações
comportamentais e neurobiológicas suscitadas por um evento traumático. Está geralmente associado
com sintomas de ansiedade e depressão e alterações na resposta �siológica de cortisol. As adversidades
na infância, como a perda dos cuidados parentais, são um dos fatores de risco mais importantes para o
aumento de vulnerabilidade para o desencadeamento do TEPT. Ademais, foi observada redução das
concentrações liquóricas e plasmáticas de neuropeptídio Y (NPY) em pacientes de TEPT, indicando sua
relação com o transtorno. Entretanto, é mais difícil estabelecer relações de causa e consequência em
estudos com seres humanos. Em um estudo prévio de nosso grupo, mostramos que a privação materna
(PM), um modelo de negligência extrema, resultou em aumento de comportamentos do tipo ansioso e
depressivo, redução da imunorreatividade do NPY no núcleo arqueado do hipotálamo, amígdala e
hipocampo dorsal em machos e fêmeas adolescentes. Portanto, a redução deste importante fator de
resiliência pelo estressor neonatal pode representar um fator de risco para o desenvolvimento de TEPT.
Objetivo O projeto será realizado em dois experimentos. No primeiro deles testaremos a melhor dose de
NPY para prevenir alterações de comportamento induzidas pelo trauma por imersão em água (UWT,
acrônimo de Underwater Trauma). No segundo experimento testaremos a efetividade do tratamento
com NPY, na prevenção de desenvolvimento de comportamentos do tipo ansioso e/ou relacionados a
anedonia em ratos machos e fêmeas adultos, expostos ou não à PM. Materiais e métodos No
Experimento I, 35 ratos Wistar machos serão divididos em cinco grupos: Não-manipulado (NM), Não-
trauma (UWT-) , Trauma (UWT )/VEI, UWT /NPY60 e UWT /NPY75. Entre os dias pós-natais (DPN) 55 e 59,
os animais de todos os grupos (com exceção dos NM), serão submetidos a um treino de natação por 1
min/dia. No DPN 60, os animais UWT- serão submetidos a mais um treino de 1 min de natação e os
animais UWT /VEI, UWT /NPY60 e UWT /NPY75 serão submetidos ao trauma, sendo tratados com veículo,
NPY de 60 µg/kg ou 75 µg/kg de NPY, dez minutos após o trauma e por três dias consecutivos, de modo
a se determinar a melhor dose para tratamento. Trinta dias após o trauma, todos os animais (com
exceção dos NM) serão submetidos à avaliação do comportamento do tipo ansioso. No dia anterior ao
trauma e à avaliação do comportamento do tipo ansioso, os animais serão avaliados quanto ao
comportamento de auto-cuidado, que é relevante para a depressão. Conclusão O Experimento I teve
início em Março e 3 animais/grupo já foram testados e as análises comportamentais estão em curso. Os
procedimentos com os restantes 4 animais/grupo terão início em 20 de Abril. Este projeto é �nanciado
pela FAPESP (processo 2019/21980-0).
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INTRODUÇÃO: Após uma lesão, o sistema nervoso central (SNC) apresenta regeneração limitada devido
à formação da cicatriz glial, que atua como uma barreira que impossibilita a restauração das sinapses
neuronais na região. Essa cicatriz é composta por células da glia que produzem moléculas inibidoras do
crescimento axonal, sendo uma delas o proteoglicano de condroitim sulfato (PGCS). As cadeias laterais
de condroitim sulfato (CS) são responsáveis pelas propriedades inibitórias quando ligadas ao receptor
proteína tirosina fosfatase sigma (PTP?), e sua interação ativa a via de sinalização GTPase Rho/ROCK.
Essa via resulta na supressão do crescimento axonal e diminuição na expressão de integrinas nos
neurônios, limitando adesão e regeneração dos mesmos pós-lesão no SNC. A bioimpressão
tridimensional (3D) é um modelo para estudo in vitro que envolve o uso de uma biotinta composta por
diferentes materiais biocompatíveis, que possibilita criar estruturas complexas que mimetizam o
microambiente tecidual, permitindo uma melhor compreensão de mecanismos moleculares e celulares.
OBJETIVO: Neste projeto, propomos avaliar a possibilidade da linhagem de neuroblastoma Neuro2a
como possível modelo para estudos dos mecanismos envolvidos no controle do crescimento axonal sob
in�uência de PGCS em um sistema bidimensional (2D), e comparar com modelo de tecido biomimético
produzido por bioimpressão 3D. MATERIAL E MÉTODOS: Para análise 2D, as células Neuro2a foram
cultivadas sob (i) nenhum tipo de recobrimento, (ii) apenas laminina, (iii) apenas CS, (iv) CS e laminina,
nas concentrações de 2, 10 e 20 µg/ml cada, durante período de 1, 3 e 7 dias. Para a bioimpressão 3D, as
células Neuro2a foram impressas em (i) biotinta sem adição de componentes da matriz extracelular, (ii)
biotinta com acréscimo de laminina, (iIi) biotinta contendo CS, (iv) biotinta contendo laminina e CS, em
concentrações similares à utilizadas nas culturas 2D e pelo mesmo período de tempo. RESULTADOS
PARCIAIS: Foi realizado cultivo celular in vitro clássico (2D) em condições de proliferação e diferenciação.
Em ambos casos, as células Neuro2a cultivadas sobre CS apresentaram diminuição no prolongamento
de neuritos quando comparados com àquelas que foram cultivadas sobre laminina ou na combinação
das duas moléculas, evidenciando o potencial inibitório do proteoglicano, mesmo diante de estímulos
positivos. Esperamos que, com a continuação do projeto, o desenvolvimento de um tecido biomimético
com presença de CS permitirá analisar aspectos da extensão de neuritos sob uma ótica tridimensional,
mimetizando um ambiente neural quando o encéfalo sofre lesões agudas, apresentando uma
capacidade limitada de regeneração, e, assim, possibilitando um novo modelo de estudo in vitro com
potencial aplicação nos estudos de neuroregeneração.



Página 454Página 454

AVALIAÇÃO DO VÍNCULO MATERNO DE BEBÊS EXPOSTOS AO HIV/AIDS EM UM
SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA: AÇÕES DE PROMOÇÃO DE CUIDADO NO

CONTEXTO DA INTERRUPÇÃO DA AMAMENTAÇÃO

FERNANDA BEATRIZ MENDES DA SILVA - DISCENTE

KARINA FRANCO ZIHLMANN - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

Introdução: Na atualidade pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), embora tenham acesso a diagnóstico e
tratamento e�caz e que garante qualidade de vida, ainda enfrentam preconceitos e estigmatização, o
que lhes impõe inúmeros desa�os. Diante da indicação médica para não amamentar como ação
necessária para impedir a transmissão vertical do HIV/Aids, a gestante/puérpera pode ser alvo de
pressões diversas que podem interferir, inclusive, na sua relação e no vínculo com o bebê. Objetivos:
apresentar um projeto de iniciação cientí�ca a ser desenvolvido em um serviço multipro�ssional
especializado no atendimento a mulheres vivendo com HIV/Aids (MVHA) e seus bebês expostos,
vinculado à Coordenadoria de Controle de Doenças Infectocontagiosas da Secretaria de Saúde do
Município de Santos ? São Paulo (CCDI ? SMS- Santos). O projeto de pesquisa visa contribuir para a
construção de um protocolo de avaliação do autocuidado materno e do vínculo mãe-bebê, bem como
identi�car impactos do projeto de extensão intitulado ?Enlace de amor?. Método: a pesquisa de IC está
fortemente articulada às ações do projeto de extensão ?Enlace de amor? que realiza o�cinas de estímulo
ao autocuidado e vínculo mãe-bebê, oferecidas a MVHA e seus bebês expostos com idades entre zero e
24 meses. Nesse projeto de extensão são realizadas atividades com as mães na forma de o�cinas
abordando a importância do autocuidado para as mulheres, bem como uso de sling, ofurô para bebês e
massagem Shantala para bebês, com o intuito de estimular o vínculo materno-infantil. Na pesquisa de IC
proposta, após a participação das mães e bebês nas o�cinas do ?Enlace de amor?, serão realizadas
entrevistas em profundidade, aplicação de inventários sobre estresse, vínculo materno, qualidade de
vida e percepção de suporte familiar. Prevê-se a aplicação do protocolo completo (protocolo pré-
intervenção, intervenção e pós-intervenção) em, pelo menos, 10 díades mãe-bebê. Os dados qualitativos
serão analisados pela técnica de Análise de Conteúdo temática sob o olhar da perspectiva psicanalítica.
Os dados quantitativos serão realizados de forma descritiva e frequencial, sendo que os inventários
seguirão a orientação de análise de cada caso. Resultados (situação atual): o projeto de extensão
atualmente está em processo de estruturação, não tendo sido ainda implantado, embora as tratativas
institucionais estejam organizadas e encaminhadas de modo a permitir a construção de uma agenda de
realização das o�cinas efetivamente a partir de junho de 2022. O projeto de IC foi avaliado e autorizado
pelo serviço de saúde e se encontra em avaliação pelo CEP-UNIFESP. Considerações �nais: Pretende-se
contribuir com a construção de conhecimento teórico-prático embasado e crítico sobre o cuidado
integral em saúde voltado para PVHA, especialmente as MVHA e sua prole. Por �m, entende-se como
fundamental divulgar e publicizar ações e pesquisas realizadas nessa área por meio de apresentações
em congressos e publicação em periódicos cientí�cos e de divulgação geral dando visibilidade ao
trabalho voltado a uma população de grande vulnerabilidade.
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AVALIAÇÃO DOS CASOS DE SARCOIDOSE CUTÂNEA NO AMBULATÓRIO DE
DERMATOLOGIA DA EPM/UNIFESP: FREQUÊNCIA, ASPECTOS CLÍNICOS E

LABORATORIAIS, E EVOLUÇÃO

MARCOS CESAR FLORIAN - ORIENTADOR(A)

FERNANDA PAILO DE ALMEIDA GUIMARÃES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: EPIDEMIOLOGIA

A sarcoidose é uma doença in�amatória multissistêmica de etiologia ainda pouco de�nida, com
prevalência estimada em 10 casos/ 100.000 habitantes no Brasil, sendo o pulmão o órgão mais
acometido e as lesões cutâneas, o sítio extratorácico mais comumente afetado. O granuloma não
caseoso de células epitelioides é o achado histopatológico presente nas lesões cutâneas especí�cas,
como nódulos, placas, pápulas, máculas, lúpus pérnio e nódulos subcutâneos; e permite o diagnóstico
em conjunto com a clínica do paciente. Lesões inespecí�cas como o eritema nodoso não apresentam o
granuloma ao exame histopatológico e se desenvolvem como resultado de algum padrão de reação
in�amatória. O diagnóstico é de exclusão e doenças infecciosas que causam granulomas tuberculoides
sempre necessitam ser descartadas. O objetivo desta pesquisa foi descrever os aspectos clínicos e
epidemiológicos dos pacientes diagnosticados com sarcoidose cutânea e acompanhados no Ambulatório
de Dermatologia da EPM/UNIFESP, contribuindo para a caracterização do per�l desta doença em nosso
meio. Foi realizado o levantamento dos prontuários eletrônicos dos últimos 15 anos (2005 a 2020) dos
pacientes com diagnóstico de Sarcoidose no serviço e selecionados 21 pacientes para o estudo. Os
dados foram tabulados de acordo com gênero, fototipo de pele, pro�ssão ou ocupação, idade no
diagnóstico, local onde foi realizado o diagnóstico, comorbidades, morfologia das lesões cutâneas
apresentadas, presença de manifestações torácicas e extratorácicas. O gênero feminino foi o mais
prevalente e a maioria tinha o fototipo de pele 4. A pro�ssão ou ocupação para mais da metade dos
casos eram atividades domésticas ou administrativas. Dentre as comorbidades presentes entre os
participantes, as doenças metabólicas e endócrinas foram as mais prevalentes, seguida das
cardiovasculares e renais e por último das doenças reumatológicas, psiquiátricas e respiratórias. A
ausência de tabagismo atual ou prévio prevaleceu entre os participantes. De acordo com Ungprasert e
cols (2019), a idade média do diagnóstico é entre 35 e 50 anos, sendo a média da idade do diagnóstico
encontrada em nosso estudo de 55 anos. O local onde foi feito o diagnóstico foi o Hospital São Paulo em
mais de 70% dos casos. O estudo histopatológico revelou a presença de granuloma sarcoídico na grande
maioria das lesões cutâneas analisadas através de biópsia. As lesões especí�cas mais comuns foram
nódulos e/ou placas de coloração eritematoviolácea, seguida por pápulas e máculas eritematovioláceas,
o que vai de encontro ao resultado encontrado por Torquato (2020) na cidade de São Paulo e por
estudos realizados no Líbano e Taiwan. Dados da literatura estabelecem que há predominância do
acometimento de mulheres, o que coincide com os resultados encontrados neste estudo. O fototipo de
pele encontrado neste estudo também corrobora com o descrito nos estudos de Ungprasert (2019),
Tchernev (2006) e Dickson (2020), que demonstraram uma maior prevalência de sarcoidose em
populações afro-americanas e latinas. Ao contrário do que se relata na literatura referente ao tema,
nesta amostra o per�l ocupacional foi composto em sua maioria por atividades domésticas ou
administrativas, não sendo possível identi�car neste caso um fator ambiental contribuinte para a doença
até o momento. Doenças metabólicas e endócrinas foram as comorbidades mais encontradas neste
grupo de pacientes com sarcoidose cutânea. Há poucas informações na literatura médica indexada a
respeito das comorbidades em pacientes com sarcoidose cutânea. Alguns trabalhos mostram uma
associação negativa entre o tabagismo e a sarcoidose pulmonar, porém esse dado ainda é controverso.
Em relação à sarcoidose cutânea não foram encontradas estas mesmas associações, além do que, as
outras inúmeras complicações inerentes ao tabagismo são superiores a essa eventual associação
negativa ainda pouco demonstrada. Em nossa análise de dados, a grande maioria das pacientes não
tinha histórico de tabagismo. Aproximadamente 60% dos pacientes apresenta a forma pulmonar, e
pulmonar e cardíaca em pouco mais de 10% dos casos, não havendo nenhum relato para sarcoidose
cardíaca isoladamente. Até o presente momento conclui-se que os resultados deste estudo coincidem
em sua grande maioria com os achados na literatura médica indexada. Limitações foram o registro nem
sempre bem detalhado no prontuário eletrônico dos pacientes e a não realização de biópsia em alguns
casos, mesmo na presença de lesões de pele sugestivas.



Página 456Página 456

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA MANOBRA DE RECRUTAMENTO ALVEOLAR EM
SUÍNOS APÓS A INDUÇÃO DE ANESTESIA PROFUNDA

ANNY ROCHA PEREIRA - DISCENTE

MARCIA SOUZA VOLPE - ORIENTADOR(A)

SUSIMEIRE GOMES - CO-AUTOR(A)

OTILIA BATISTA SILVA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Introdução: A ventilação mecânica é aplicada em pacientes durante cirurgias de grande porte e em casos
de insu�ciência respiratória aguda com necessidade de sedação profunda. Todavia, a sedação profunda
resulta em bloqueio da atividade diafragmática, que provoca atelectasias, diminuição da capacidade
residual funcional, piora da complacência pulmonar e da troca gasosa. Uma das estratégias utilizadas
para diminuir os seus efeitos deletérios é a manobra de recrutamento alveolar (MRA), que consiste na
aplicação de altas pressões nas vias aéreas com o objetivo de reverter o colapso alveolar. Objetivo:
Avaliar os efeitos da MRA sobre a mecânica respiratória, troca gasosa e hemodinâmica em suínos sob
sedação profunda e ventilação mecânica invasiva. Metodologia: Foram utilizados 18 suínos, com peso
entre 30-35 Kg. Os animais foram anestesiados com acepram 0,1 mg/Kg, cetamina 5,0 mg/Kg e
Midazolam 0,5 mg/kg. Inicialmente o animal foi ventilado em pressão controlada, com frequência
respiratória de 20 resp/min, delta de pressão de 10 cmH2O, FIO2 100% e PEEP 7 cmH2O durante 10
minutos. Em seguida, o animal foi submetido a MRA em pressão controlada com delta de pressão 20
cmH2O e PEEP 20 cmH2O durante 30 segundos. Após a MRA, o animal foi ventilado com os parâmetros
iniciais, com exceção da PEEP que foi aumentada para 10 cmH2O. Após 10 minutos, foi colhida a
gasometria arterial. Antes e após a MRA, foram avaliados a complacência do sistema respiratório (Csr),
volume corrente (VT), a distribuição da ventilação regional por meio do tomógrafo de impedância
elétrica, frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). A análise estatística foi
feita com o teste de Wilcoxon e as variáveis são apresentadas em mediana [percentil 25 - percentil 75],
com exceção da distribuição da ventilação que foi submetida ao teste ANOVA para medidas repetidas e
as variáveis são apresentadas em média±DP. Resultados parciais: Após a aplicação da MRA, a Csr
aumentou de 25 [21-29] ml/cmH2O para 38 [34-40] ml/cmH2O (p=0.001) e o VT de 309 [277-344] ml para
360 [321-385] ml (p=0,001). Com relação a troca gasosa, a MRA resultou em aumento da PaO2 390 [339-
424] mmHg para 462 [421-511] mmHg (p=0,001) e em uma ligeira redução da PaCO2 de 36 [30-40]
mmHg para 32 [26-40] mmHg, porém sem diferença estatística (p=0,14). A análise da ventilação regional
mostrou que após a MRA houve um deslocamento da ventilação para as regiões pulmonares inferiores e
a distribuição da ventilação �cou mais heterogênea. Antes da MRA, a distribuição da ventilação era
quadrantes superiores= 24±4% e inferiores= 26±4% após a MRA 20±4% e 30±4%, respectivamente
(p<0.000). Em relação a hemodinâmica, houve redução não signi�cante das pressões arteriais após a
manobra. A PAS variou de 140 [114-156] mmHg para 115 [106-152] mmHg (p=0,19) e a PAD de 85 [67-99]
mmHg para 73 [66-96] mmHg (p=0,74). A FC variou de 118 [100-139] bpm para 115 [106-152] bpm
(p=0,41). Conclusão: A MRA se mostrou efetiva na resolução do colapso alveolar provocado pela
anestesia profunda, uma vez que melhorou a complacência do sistema respiratório e oxigenação, e sem
prejuízo hemodinâmico.
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AVALIAÇÃO DOS MANUAIS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE PREVENÇÃO DE
USO DE DROGAS PROERD, SEGUNDO MODELO DE VALIDADE ECOLÓGICA

ZILA VAN DER MEER SANCHEZ - ORIENTADOR(A)

JULIANA VALENTE - CO-AUTOR(A)

BIANCA ROBERTA ROCHA FRANCIOSI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

AVALIAÇÃO DOS MANUAIS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS
PROERD, SEGUNDO MODELO DE VALIDADE ECOLÓGICA. GRADUANDA: BIANCA ROBERTA ROCHA
FRANCIOSI ORIENTADORA: PROFª DRª ZILA VAN DER MEER SANCHEZ CO-ORIENTADORA: DRª JULIANA
YURGEL VALENTE INTRODUÇÃO: O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
(PROERD) é hoje o programa de prevenção mais disseminado nas escolas brasileiras. A versão atual dos
currículos do PROERD começou a ser implementada em 2014 e é intitulada "Caindo na Real", sendo ela
uma tradução do programa norte-americano Keepin' it REAL. Este é baseado na teoria de aprendizagem
socioemocional, que desenvolve habilidades para o aprimoramento emocional da criança e do
adolescente, visando a promoção de saúde e prevenção de violência. OBJETIVO: Como intervenções
preventivas desenvolvidas em outras culturas podem vir a apresentar resultados nulos ou negativos
quando implementadas em diferentes contextos, propõe-se a realização de um estudo para avaliar a
necessidade de adequação à realidade brasileira dos manuais utilizados para guiar a implementação dos
currículos do 5o e 7o ano do PROERD. MÉTODOS: Para tal, está sendo realizado um estudo de métodos
mistos (qualitativos e quantitativos), cuja primeira etapa foi o desenvolvimento de dois questionários
(cada um avaliando os materiais de cada um dos currículos ? 5º e 7º ano). Cada um dos questionários
descreve brevemente as 10 lições do programa (mesclando imagens e textos) e expõe questionamentos
sobre cada uma das lições do manual. Os itens dos questionários foram desenvolvidos com base nas
modelo da validade ecológica (MVE) que recomenda avaliar oito dimensões do conteúdo de um
programa com vistas a avaliação da sua adequação cultural, incluindo: linguagem, pessoas, metáforas,
objetivos, métodos, conteúdo, conceitos e contexto. 15 pro�ssionais (psicólogas e psiquiatras infantis,
antropólogos, professores do ensino fundamental de escolas públicas, gestores públicos e
pesquisadores especialistas na área de programas escolares de prevenção ao uso de drogas) foram
selecionados através da técnica de amostragem não probabilística ?bola de neve? para preencherem os
dois questionários avaliativos dos manuais do programa. RESULTADOS PRÉVIOS: Os dados quantitativos
coletados até o presente momento evidenciaram que o manual do quinto ano apresenta uma
porcentagem maior de aulas inadequadas do que o manual do sétimo. Ao todo, o manual do quinto ano
obteve cerca de 40% das respostas discordando da adequação do manual. Já o material do sétimo ano
obteve 19% das respostas evidenciando necessidade de adaptação. Quando analisadas as lições
individualmente, as que obtiveram mais respostas indicando necessidade de adequação foram, no
manual do sétimo ano, as lições 3, Comunicação e con�ito, (31%) e 8, Senso comum, (29%); já no manual
do quinto ano, foram o glossário (44%) e a lição 2, Informações sobre drogas para Tomada de Decisão
responsável, (47%). Os resultados preliminares sugerem que mais estudos sejam conduzidos para
investigar a natureza dessas inadequações e como o currículo poderia ser melhorado para que esteja
mais adaptado culturalmente a realidade dos alunos brasileiros do que tange o conteúdo, a linguagem e
a metodologia utilizada.
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ÁCIDO ÚRICO SALIVAR COMO MARCADOR DO EXCESSO
DE PESO E ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM ADULTOS COM OBESIDADE MÓRBIDA
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Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução. Alterações metabólicas podem in�uenciar a síntese, composição e secreção de saliva, uma
matriz biológica rica em marcadores de doenças, que pode ser coletada de forma não-invasiva. Acredita-
se que o ácido úrico possa contribuir para a patogênese de comorbidades associadas à obesidade, como
a hipertensão e resistência insulínica e, por sua capacidade antioxidante, participa também da
manutenção da saúde bucal. O objetivo foi avaliar as concentrações de marcadores metabólicos séricos
e de ácido úrico salivar em pacientes com obesidade mórbida submetidos a dieta ou gastroplastia por
um período de 6 meses. Métodos. Dois grupos foram seguidos: Grupo Gastroplastia (GG; n=39) com
participantes submetidos à gastroplastia (Vertical Roux-en-Y) e Grupo Controle (GC; n=34) com
participantes que receberam aconselhamento dietético por 6 meses. O exame clínico envolveu a
avaliação antropométrica e bucal (índice de cárie e índice periodontal comunitário). Amostras de saliva
estimulada e não estimulada foram coletadas para dosagem do �uxo, capacidade tampão e ácido úrico
(cromatogra�a líquida). Dados quanto aos marcadores séricos metabólicos foram extraídos dos
prontuários médicos. Os dados foram analisados por meio de estatística exploratória, teste de
correlação de Spearman e teste Two-way ANOVA modelo misto. Resultados. Correlação signi�cativa foi
observada entre os níveis de ácido úrico salivar e ácido úrico sérico (rho=0,50), proteína total salivar
(rho=0,33), LDL (rho=-0,33) e circunferência do pescoço (rho=0,26) (p<0,05), enquanto não foi observada
correlação entre os níveis de ácido úrico salivar e os índices de cárie e periodontal. Não houve alteração
signi�cativa nos níveis de ácido úrico salivar após 6 meses de acompanhamento, enquanto os níveis
séricos diminuíram em ambos os grupos (efeito tempo p<0,001; eta parcial2=0,70; poder do teste>99%).
As variações nos níveis de ácido úrico salivar foram muito semelhantes às de proteína total ao longo dos
6 meses no grupo gastroplastia. Conclusão. Conclui-se que, apesar do ácido úrico salivar correlacionar-
se com marcadores séricos e antropométricos do estado metabólico, variações signi�cativas não foram
encontradas nos primeiros 6 meses após a gastroplastia.
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AVALIAÇÃO DOS PERFIS METABÓLICOS POR CLAE-DAD-UV DE EXTRATOS OBTIDOS
A PARTIR DO ISOLAMENTO E CULTIVO IDE ENDÓFITOS DE ESPÉCIES PERTENCENTES

A FAMÍLIA ASTERACEAE

PATRICIA SARTORELLI - ORIENTADOR(A)

BIANCA BARNA FERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução ? Os endó�tos, geralmente fungos e bactérias, vivem simbioticamente dentro das plantas e
aparentemente não prejudicam seus hospedeiros. Embora a biodiversidade de microrganismos ainda
seja pouco conhecida, esses microrganismos são responsáveis pela produção de diversas classes de
substâncias com complexidade estrutural variável e ampla aplicabilidade, podendo ser utilizados em
indústrias para fabricação de vacinas, antibióticos e antiparasitários, além de servirem como fonte de
alimentos na agroindústria e, portanto, representam dezenas de bilhões de dólares em todo o mundo.
Devido à diversidade e complexidade desses metabólitos secundários (especiais), várias técnicas de
cultura e análise são empregadas para melhorar o rendimento e isolamento desses metabólitos de
interesse. E partindo dos extratos microbiológicos obtidos, os mesmos foram analisados por
cromatogra�a líquida de alta e�ciência (CLAE) com detecção por UV. Objetivo ? O presente trabalho
propõe o isolamento e cultivo dos fungos e actinomicetos endofíticos das espécies vegetais Calea
pinnati�da e Sphegnaticola trilobata, pertencentes a família Asteraceae, visando melhor rendimento e
diversidade de metabólitos especiais produzidos pelos microrganismos. Materiais e Métodos ? As
plantas primeiramente foram submetidas a um processo de assepsia, sendo lavadas com hipoclorito e
etanol, após a limpeza partes de suas folhas e caules foram colocadas em placas de Petri com meio BDA
(batata dextrose ágar). Os microrganismos, foram cultivados por 7 dias e então isolados um a um por
placa. Os fungos e actinomicetos obtidos foram inoculados em meio BD (batata dextrose) e
posteriormente selecionados e submetidos a técnica OSMAC. Primeiramente foram trabalhados dois
diferentes meios de cultura (batata e arroz) para os fungos e o meio de cultura NYD (meio enriquecido)
para os actinomicetos, com o intuito de veri�car a melhor aceitação pelo microrganismo e maior
produção de metabólitos secundários durante seu desenvolvimento. Os extratos obtidos a partir dos
diferentes meios de cultivo foram analisados por CLAE-UV-DAD para avaliação do per�l cromatográ�co e
posterior identi�cação dos metabólitos secundários presentes através de outras técnicas como RMN.
Resultados parciais - A partir dos microrganismos isolados foi possível observar uma grande diversidade
em relação a aspectos macroscópicos, tais como diferentes cores, textura e desenvolvimento. E através
da análise por CLAE-DA-UV pode ser observada diversidade química presente no metabolismo, com
variedade de classe de substâncias a partir dos cromatogramas dos extratos obtidos a partir dos
microrganismos endofíticos. Estes extratos ainda estão sendo analisados por LC-MS-MS e também serão
posteriormente testados quanto a sua atividade biológica frente a microrganismos patogênicos.
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE LARGA ESCALA: UM ESTUDO COMPARATIVO DA
AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, DO ENSINO
FUNDAMENTAL I.

SERGIO STOCO - ORIENTADOR(A)

ALESSANDRA GASPAROTO LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE LARGA ESCALA: UM ESTUDO COMPARATIVO DA AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE DIADEMA, DO ENSINO FUNDAMENTAL I. SERGIO STOCO (ORIENTADOR) ALESSANDRA GASPAROTO
LIMA (DISCENTE) Introdução: As avaliações em larga escala utilizadas pela Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo apresentam os resultados do rendimento escolar dos alunos há muitos anos e
deveriam subsidiar as secretarias de Educação para implantação de políticas públicas para alcançar
melhor resultado. No entanto, não é o que os dados nos têm revelado nos últimos anos. Objetivo:
Analisar e comparar os dados das avaliações em larga escala utilizadas pela Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo e do Município de Diadema e as políticas públicas implementadas a partir dos
resultados. Materiais e método: pesquisa e análise documental dos resultados das avaliações,
instrumentos utilizados e políticas públicas implementadas pelas Secretarias de Educação do Estado de
São Paulo e do Município de Diadema. Os dados estão publicados no site o�cial do SARESP ? Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo e Secretaria de Educação do Município de
Diadema. O SARESP é utilizado por todas as escolas estaduais obrigatoriamente e algumas municipais. A
Secretaria de Educação de Diadema aderiu ao SARESP até 2019. Atualmente, implantou um sistema
próprio de avaliação do município para monitoramento do rendimento escolar e ações para melhoria da
qualidade da aprendizagem. Na primeira fase da pesquisa estou fazendo a análise dos dados e
posteriormente farei a comparação entre as políticas públicas e programas implementados pela rede
estadual e municipal e os resultados alcançados efetivamente.
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA REGIÃO CAP DA ENZIMA CONVERSORA DE
ANGIOTENSINA ATRAVÉS DE MUTAÇÕES SÍTIO-DIRIGIDAS

DULCE ELENA CASARINI - ORIENTADOR(A)

LARISSA MIRANDA PEREIRA - CO-AUTOR(A)

BRUNA RICELLI - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

A hipertensão é um problema de saúde mundial que vem surgindo na população como um dos maiores
desa�os da saúde pública e considerada um grande fator de risco de patologia cardiovascular e renal.
Atualmente, vários estudos têm como foco o Sistema Renina Angiotensina, o qual é descrito como um
sistema endócrino, autócrino, parácrino e intrácrino, onde a renina, uma aspartilendopeptidase, cliva o
angiotensinogênio na ligação Leu10-Val11 e libera o decapeptídeo angiotensina I (AI), que é convertido
em angiotensina II (AII), pela ação da Enzima Conversora de Angiotensina I (ECA). A enzima conversora de
angiotensina 2, ECA II possui uma grande homologia em sua sequência com a ECA I, os resíduos Glu395,
His367 e His371 que coordenam a ligação com zinco, ou os resíduos Glu368, Tyr507 e His497 que são
críticos na ação catalítica da nECA , são inteiramente conservados entre as ECA somática, ECA porção N-
domínio e ECA2. Entretanto, esta última cliva um único aminoácido (leucina) ao invés do dipeptídeo
(histidina-leucina), gerando o peptídeo Angiotensina 1-9, além disso, os inibidores clássicos de ECAs,
incluindo Captopril e Lisinopril, não se ligam à ECA2. Mediante a grande homologia entre a ECA2 e as
ECAs somática, testicular e porção N-domínio, o que se encontra na literatura, com relação a estudos
com ênfase em estrutura, é que os mais detalhados foram feitos tendo como modelo a ECA2, a qual já
teve sua estrutura descrita e também análises de estruturas comparativas entre a forma com e sem
substrato ou inibidor. Além disso, são descritos dados da ECA2 onde é possível se observar que as
estruturas das tECA e N-ECA possuem forma elíptica, com a presença de uma fenda que divide o
domínio em dois subdomínios, I e II. É nesta fenda em que se encontra o sítio catalítico e este é limitado
ao fundo por algumas ? hélices. A enzima quando ligada ao substrato parece sofrer um movimento de
16? na região da fenda que fecha o substrato dentro do sítio ativo. Diante desta evidencia, foi proposto
que alterações conformacionais, ou um movimento de expansão e contração, deve ocorrer em resíduos
no entorno do possível canal de acesso, permitindo a ligação do substrato. Portanto, um estudo mais
detalhado se faz necessário na medida em que esta região em forma de cap pode ser determinante na
entrada de um substrato ou inibidor no sítio catalítico. A comparação estrutural descrita na literatura
entre a ECA e ECA2 mostrou que a esta última possui maior semelhança com a porção N-domínio da
enzima e,acreditamos ser a região mais promissora para uma análise da interação de substrato/inibidor
com a região da fenda, além de apresentar alta taxa de aminoácidos conservados. Assim, o presente
trabalho tem como objetivo geral estudar a importância dos aminoácidos conservados na região da
fenda, alterações nestes aminoácidos poderão fornecer indicativos mais detalhados da relação desta
região com o substrato ou inibidor. Desta forma, os resíduos alvos deste projeto serão Ser11, Gln30,
Arg53, Ser 61 e Gln 62 que serão alterados para valina, isoleucina e alanina e o efeito da mutação será
analisado com relação aos processos de interação enzima-ligante e atividade funcional da mesma.
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE SISTEMA DE ORIENTAÇÃO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA PARA CIDADES/BAIRROS INTELIGENTES

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

STEFANO NETO JAI HYUN CHOI - CO-AUTOR(A)

ALEXANDRE FERREIRA MATHIAS JUNIOR - CO-AUTOR(A)

RAFAEL BALTHAZAR FERRARI - AUTOR(A)

GABRIEL BALDON BARRETTO - AUTOR(A)

EDUARDO TUMA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: Cidade inteligente é um espaço urbano planejado onde deve atender às demandas sociais
que visa o desenvolvimento e crescimento da sociedade por meio da utilização de recursos que além de
tecnológicos, também devem observar a incorporação de tecnologias assistiva (TA) para que pessoas
com algum tipo de di�culdade ou mobilidade reduzida sejam incluídas nesses espaços urbanos.
Objetivo: Desenvolver um protótipo eletrônico de um sistema de localização por meio da utilização da
tecnologia ?Beacon? para pessoas com de�ciência (PCDs) para uso em cidades inteligentes. Métodos: O
estudo foi desenvolvido no Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde - LITS do Departamento de
Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo. Projeto ?Emenda Parlamentar -
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania termo de Fomento Nº 6074.2019/0003035-7 para
estudos ligados em Cidades Inteligentes?. O dispositivo é composto por uma placa LyraT contendo o
processador ESP32 com saída de áudio. Os transmissores são beacon BLE modelo EMBC01 instalados
em ambiente interno ao Edifício de Pesquisa II - Nestor Schor e foram avaliados em relação à distância
de de comunicação, reprodução das frases correspondentes aos ao percurso pré-determinado, gravadas
e armazenadas em um cartão de memória Micro SD. Resultado: O sistema ESP32 recebeu sinais de
comando via BlueTooth dos beacons EMBC01, que enviaram como sinal do código correspondente à
execução dos arquivos de voz armazenados no cartão de memória Micro SD, estes arquivos por sua vez
foram corretamente reproduzidos proporcionado um sinal sonoro correspondentes às frases referentes
aos pontos de geolocalização de�nidos. Conclusão: A utilização de Beacons EMBC01 em conjunto com o
microprocessador ESP32 e a comunicação BlueTooth, apresentou-se como uma solução viável para
elaboração de uma camada de sensoriamento para cidades/bairros inteligentes como tecnologia
assistiva para orientação de pessoas com de�ciência ou mobilidade reduzida.
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AVALIAÇÃO IN VITRO DOS EFEITOS DO CANABIDIOL NA POLARIZAÇÃO DA
MICROGLIA EXPOSTA À ?-AMILOIDE

BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ORIENTADOR(A)

HENRIQUE CORREIA CAMPOS - CO-AUTOR(A)

SIMONE ROMARIZ - CO-AUTOR(A)

MATHEUS BRAGA BARNABÉ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOLOGIA CELULAR

Título: AVALIAÇÃO IN VITRO DOS EFEITOS DO CANABIDIOL NA POLARIZAÇÃO DA MICROGLIA EXPOSTA À
B-AMILOIDE Autores: Matheus Braga Barnabé - executante - matheus.braga27@unifesp.br; Me. Henrique
Correia Campos - executante - h.campos@unifesp.br; Drª Simone Romariz - coorientação -
simoneromariz@gmail.com; Profª. Drª. Beatriz de Oliveira Monteiro - orientadora -
beatriz.longo@unifesp.br. Introdução: O canabidiol (CBD) é um �tocanabinoide não psicoativo
encontrado na Cannabis sativa, a qual vem mostrando potencial terapêutico para a doença de Alzheimer
(DA) por apresentar ações anti-in�amatórias e neuroprotetoras. A micróglia contribui para a resposta
inicial ao acúmulo de Beta-amiloide (BA), e desencadeia processos in�amatórios e degenerativos. Esse
equilíbrio entre a atividade pró e anti-in�amatória de células microgliais se desestabiliza na DA,
impactando negativamente sua capacidade de remoção da BA. Nesse sentido, é essencial que novos
estudos sejam desenvolvidos a �m de entendermos os efeitos do CBD sobre a polarização microglial
desa�ada pela BA. Objetivos: Neste contexto propomos o uso do CBD como estratégia para modulação
do fenótipo microglial pró-in�amatória induzida pela presença de BA. Propomos avaliar os efeitos do
CBD nas respostas fenotípicas e in�amatórias de células microgliais da linhagem BV2 frente aos
estímulos gerados pela exposição das células ao oligômero BA (OBA) e tratadas com CBD. Metodologia:
Para veri�carmos as variáveis fenotípicas e os efeitos do CBD, as células BV2 serão expostas a diferentes
condições experimentais: Condição I, BV2 sem nenhum tratamento (CTRL-BV2); Condição II, BV2
expostas ao CBD (BV2 CBD); Condição III, BV2 expostas ao ABO (BV2 ABO); Condição IV, BV2 exposta ao
ABO e tratadas com CBD (BV2 ABO CBD). Resultados preliminares e experimentos em andamento: As
células microgliais da linhagem BV2 foram cultivadas e seu estado de pré-estimulação com OBA foi
con�rmado por imuno-histoquímica. A técnica de imuno�uorescência indireta (IBA-1) foi validada para
células BV2. No momento, estamos veri�cando a viabilidade da exposição das células BV2 a Condição II
(BV2 CBD) nas concentrações de: 1 µM, 5 µM, 10µM de CBD. Cada grupo será exposto por 24 horas e 48
horas ao CBD e após isso será realizado uma imuno�uorescência indireta para veri�cação do fenótipo
microglial em seus estados pró-in�amatório e anti-in�amatório por dupla-marcação com IBA-1 e iNOS
para o estado pró-in�amatório e IBA-1 e Arg-1 para o estado anti-in�amatório. Dessa forma,
pretendemos veri�car os efeitos do CBD na redução da atividade microglial pró-in�amatória induzida
pela presença/ausência de BA. Palavras chaves: Doença de Alzheimer, canabidiol, neurodegeneração,
micróglia, beta-amiloide.
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE PACIENTES RECUPERADOS DO COVID-19.

IMPERIO LOMBARDI JUNIOR - ORIENTADOR(A)

RUBENS GOULART PANICO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

A crise mundial do novo Coronavírus modi�cou as relações da sociedade com os sistemas e pro�ssionais
de saúde. Desde o onze de março de 2020, quando a OMS declarou a pandemia mundial, todos os
pesquisadores, pro�ssionais e usuários dos sistemas de saúde estão preocupados em encontrar causas,
curas e em lidar com as consequências do SARS-CoV-2. Aqui, estamos propondo uma investigação de um
aspecto que precisa ser conhecido sobre a doença, referente aos possíveis danos neuropsicológicos com
prejuízos na cognição dos pacientes acometidos pela COVID 19, como uma tentativa de criar evidências
para o subsídio dos programas de reabilitação daqueles pacientes. Objetivo: Avaliar, através de testes
padronizados para a população brasileira, a presença de dé�cit neuropsicológico em pessoas que foram
acometidas pela Covid-19. Desenho: Trata-se de um estudo de corte transversal, com grupo controle
pareado por idade, níveis de escolaridade, sexo e renda em que visamos caracterizar o per�l
neuropsicológico dos pacientes, através de testagem padronizada. Método: Os sujeitos foram divididos
em dois grupos, separados pela ocorrência ou não de diagnóstico positivo para o SARS-CoV-2, entre
janeiro de 2021 e fevereiro de 2022. O Grupo controle foi composto por pessoas da população geral, que
não tiveram sinais ou sintomas de gripe entre janeiro de 2021 e a data da avaliação. Ambos os grupos
foram submetidos à avaliação neuropsicológica composta pelos seguintes instrumentos: Entrevista de
anamnese incial, Figura Complexa de Rey, Subteste de dígitos da Escala Wechsler de Inteligência para
Adultos, Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey e Escala de Inteligência Wechsler Abreviada. Os
sujeitos que aceitarem participar da pesquisa, após a assinatura do TCLE, foram submetidos aos testes
na ordem em que foram apresentados acima, dentro de uma sessão de cerca de uma hora e meia de
duração. Resultados: Para comparar as variáveis de per�l da amostra: Idade, Anos de estudo e Renda
per capta, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, já que houve a violação da suposição de normalidade
dos dados. E para as variáveis Gênero e Estado civil, foram usadas respectivamente, o teste de exato de
Fisher e o Qui-quadrado. Os resultados mostraram que os grupos são homogêneos. Para comparar os
grupos Controle e COVID em relação aos testes psicológicos foi utilizado o teste de Mann-Whitney, já que
houve a violação da suposição de normalidade dos dados. Os resultados estão apresentados na Tabela
3. Para todas as análises foi considerado o nível de signi�cância de 0,05, sendo que os resultados
indicaram que os pacientes do grupo COVID tiveram desempenho pior que o grupo controle em todos
os critérios avaliados.
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AVALIAÇÃO TEMPORAL DO DESMATAMENTO NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA UTILIZANDO NDVI NOS ANOS 1975 E 2021

ADILSON VIANA SOARES JUNIOR - ORIENTADOR(A)

IRUATAN CAETANO PIMENTA BARRETO - DISCENTE

DANILO GOES DE MACEDO CASTANHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

Resumo Introdução: Devido à necessidade de preservação dos ecossistemas e biomas naturais como a
Amazônia, as alterações do uso e ocupação do solo precisam ser avaliadas e monitoradas ao longo do
tempo. A utilização do Sensoriamento Remoto tem se mostrado uma ferramenta fundamental de
monitoramento contínuo e auxílio para este �m. Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar a alteração
da cobertura da Floresta Amazônica da região central do Estado de Rondônia, utilizando o Índice de
Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI), nos anos de 1975 e 2021. O Estado de Rondônia recebeu
fortes incentivos de colonização a partir dos anos 1970 e é uma das áreas mais desmatadas da
Amazônia. A área de trabalho está localizada na região central do Estado de Rondônia, entre as cidades
de Ji-Paraná e Rolim de Moura. Materiais e Métodos: Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 2
(MSS) e Landsat 8 (OLI) para os anos de 1975 (17/06/1975) e 2021 (10/08/2021), respectivamente,
adquiridas a partir da plataforma Earth Explorer (USGS). As cenas utilizadas estão localizadas na coluna
231 e linha 068, escolhidas conforme o critério de menor cobertura de nuvens e mesma estação do ano
(outono). O processamento foi realizado no programa QGIS, onde foi aplicado do método IVDN (Índice
de Vegetação de Diferença Normalizada), que consiste na razão algébrica das bandas Infravermelha
próxima e Vermelha (banda IR ? banda vermelha)/(banda IR banda vermelha). Resultados: O resultado
foi classi�cado de acordo com o padrão de resposta da vegetação, onde valores negativos
correspondem a corpos d?água e ausência de vegetação (rochas, areia, neve); valores entre 0,2 e 0,3
correspondem por gramíneas e vegetação arbustiva; enquanto que valores altos (0,6 a 0,8)
correspondem a �orestas tropicais. Conclusão: Os resultados mostram que a área com edi�cações/solo
exposto cresceu em 7,8% neste período. A área da classe agropecuária/gramíneas aumentou em 61%,
entre 1975 e 2021. A área antropizada na região (cidades, plantações etc.) quadruplicou durante o
período avaliado. A área preservada (Floresta amazônica), possuía em 1975 um total de 23.269,9 km2 de
área (98,2% do total) e em agosto de 2021 possuía 5.990 km2 (29,5 % de área), tendo sido removido
17.279,9 km2 de �oresta nativa. Quase toda a área ainda preservada está inserida dentro das reservas
indígenas Uru-Eu-Wau-Wau, Rio Branco e Massaco. .
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AVALIAR O EFEITO DO 17BETA-ESTRADIOL NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA NO RIM
DE CAMUNDONGAS

ADRIANA APARECIDA CARBONEL CASTRO FERREIRA - ORIENTADOR(A)

MANUEL DE JESUS SIMOES - ORIENTADOR(A)

EDUARDO RODRIGUES CASTELLO GIRAO - DISCENTE

MILEIDI LIMA DE ALMEIDA DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

RENATA RAMOS VIEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

Introdução: A proteção hormonal perdida após a menopausa contribui para o aumento acentuado das
doenças renais in�amatórias, incluindo lesão renal aguda, doença renal crônica relacionada ao processo
de envelhecimento, bem como associada a in�amação sistêmica. Objetivo: Investigar a resposta
in�amatória experimental em camundongas ovariectomizados sob ou sem terapia com 17?-estradiol.
Material e Métodos: Foram utilizados 30 camundongas distribuídos em 6 grupos (n = 5): GI - grupo Sham;
GII - eutanásia animais ovariectomizados (OVX) que receberam propilenoglicol como veículo; GIII -
animais administrados com 1 mg/ml de lipopolissacarideo (LPS) (Sigma-Aldrich) dissolvido em PBS
(infundido 50 ?l na vagina 24 horas antes da eutanásia; GIV - animais OVX que receberam por via
subcutânea 10µg/kg de 17?-estradiol (Sigma); GV-animais OVX administrados com LPS dissolvido em
PBS(infundido 50 ?l na vagina 24 horas antes da eutanásia; GVI - animais OVX administrados com LPS
dissolvidos em PBS (infundido 50 ?l na vagina 24 horas antes da eutanásia e tratados com 17?-estradiol.
A administração subcutânea de 17?-estradiol foi iniciada 30 dias após a ovariectomia. Ao �nal do período
todos os animais foram eutanasiados, o rim foi removido e uma parte foi imediatamente imersa em
nitrogênio líquido para análise de biologia molecular e outra parte colocada em paraformaldeído a 10%
para análise histológica (H.E e PAS) e imuno-histoquímica (Kim-1 ? marcador de lesão renal). Resultados
preliminares: Observamos na análise renal pela técnica do HE maior incidência de edema intersticial,
congestão capilar, hemorragia intersticial, in�amação, vacuolização tubular, descamação celular nos
grupos ***GIV>**GIII<*GV<*GVI (*p <0,05; **p <0,01; *** p <0,001). Na análise do PAS notamos
espessamento da membrana basal do glomérulo nos grupos ***GIV>**GIII<*GV<*GVI (*p <0,05; **p
<0,01; *** p <0,001). Enquanto na análise de imuno-histoquímica Kim-1 observamos imunoexpressão
(unidades arbitrárias) no citoplasma renal ***GIV>**GIII<*GV<*GVI (*p <0,05; **p <0,01; *** p <0,001).
Conclusão: Até o momento observamos que o 17? estradiol protegeu a lesão renal nos grupos GVI,
pretendemos ainda avaliar através de Western Blot marcadores de lesão renal e proliferação.



Página 467Página 467

AWS - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CIRURGIÃS

MILA TORII CORREA LEITE - COORDENADOR(A)

PARISINA FRAGA DUTRA CABRAL DE CARVALHO - COORDENADOR(A)

MARIS SALETE DEMUNER - COORDENADOR(A)

CAMILA PADULA DOMINGUES - DISCENTE

THAINÁ NARUMI OKADA - DISCENTE

ANA CAMILA DE CASTRO GANDOLFI - COORDENADOR(A)

CAMILA SANTOS LOPES - DISCENTE

BEATRIZ DAVILA PEREIRA DA SILVA - DISCENTE

ISABELA SANTOS ABREU - DISCENTE

GIOVANNA NOVAIS CAMPOS - DISCENTE

LARISSA SILVA BRUSCHI - DISCENTE

ANA CAROLINA ZACHARIAS DE OLIVEIRA - DISCENTE

LUIZA DE MENDONCA ROCHA - DISCENTE

BÁRBARA MONIQUE CALSOLARI OLIVEIRA - DISCENTE

CAROLINA DE ARRUDA PRADINES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

INTRODUÇÃO: Por muito tempo, as mulheres foram proibidas de praticar a medicina e, apesar de muito
já ter sido conquistado na área, quando se trata de posições de liderança e áreas cirúrgicas, sua
presença ainda é baixa. Ainda permanecem obstáculos para a carreira das cirurgiãs, como dupla
jornada, assédio e igualdade salarial. Uma das iniciativas que combate esse panorama é a Association of
Women Surgeons, uma associação americana que visa auxiliar mulheres em diferentes estágios da
carreira de cirurgiã a se empoderar e alcançar seus objetivos pro�ssionais. Este projeto tem por
objetivos encorajar o desenvolvimento pro�ssional por meio da busca de condições de trabalho
saudáveis para cirurgiãs atuais e futuras, criar uma estrutura organizacional global de apoio mútuo entre
estudantes de medicina e cirurgiãs; promover a valorização pro�ssional feminina, lutando por equidade
de gênero e estimular a sororidade, favorecendo o diálogo entre as mulheres e o apoio mútuo, tanto no
campo pessoal quanto pro�ssional. MÉTODO: Organização de entrevistas e palestras com pro�ssionais
da saúde que permitam maior participação das discentes e que também serão abertas para toda a
comunidade. Realização de workshops e eventos práticos sobre sutura, instrumentação, paramentação,
entre outros. Promover contato entre as estudantes e possíveis iniciações cientí�cas com as médicas
pesquisadoras, facilitando a produção cientí�ca por mulheres e, posteriormente, a divulgação de artigos.
Promoção de ações sociais que visem o bem-estar de mulheres de todas as classes, assim como de
projetos em escolas incentivando a carreira cirúrgica entre meninas. RESULTADOS: Foi realizado o
evento online Cirurgiãs Pioneiras da Escola, uma mesa redonda que contou com a participação de
Mariza Helena Prado Kobata, Nelci Zanon Collange e Lydia Masako Ferreira. O objetivo do evento foi
promover uma discussão sobre igualdade de gênero na área da cirurgia por meio de perguntas dirigidas
às convidadas. Ele foi aberto para todos, com enfoque nos discentes de graduação em Medicina da EPM.
O número de inscritos foi 153 e alcançou mais de 400 visualizações. Link da gravação do evento:
(https://www.youtube.com/watch?v=_nWh07DKt-c). Foi realizada uma ação social presencial celebrando
o Dia das Mulheres nas comunidades Mauro I, Mauro II e Mário Cardim. Em cada instância do evento, foi
ministrado um workshop de maquiagem e autoimagem pela maquiadora Fabiana Gomes, assim como
uma dinâmica sobre violência doméstica. Foram distribuídos kits de maquiagem individuais, os quais as
participantes usaram durante o workshop. Ao �nal, foram feitas fotogra�as das mulheres para uso em
currículos e mídias sociais. Como próximo evento, planejamos organizar encontros entre pequenos
grupos de alunas da graduação do curso de Medicina e residentes mulheres da área cirúrgica. Nesses
encontros, serão ministradas tanto aulas teóricas quanto aulas práticas. O objetivo será promover o
diálogo e troca de conhecimentos entre residentes e discentes. Além disso, serão planejados mais
eventos abertos durante o ano. CONCLUSÃO: Este projeto estimula o ensino e engajamento de meninas



em formação na área cirúrgica, reforçando o potencial das mulheres de se tornarem cientistas e
cirurgiãs, além de promover o debate de gênero dentro e fora da universidade.
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ÁFRICAS EM DRAMAS CONTEMPORÂNEOS

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - COORDENADOR(A)

PEDRO AGUIAR RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E
INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Durante a pandemia, em 2020 e 2021, o Obs.cena atravessou a rua e instalou uma base de assits?ncia
social às famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras no Condomínio Eslplanada. Foram meses
de arrecadação e distribuição de cestas básicas, apoio para cadastramento de benefícios sociais e outros
apoios materiais. Estas ações foram articuladas às práticas artísticas através do Pomar: Luto pela Vida e
dos Dramas Negros. Estes atos criativos assistenciais foram articulados com ações semelhantes,
realizadas por parceios do EHPALA em Fortaleza, Santarem, Porto Alegre, Pelotas, Salvador, Oxford,
Maputol Berlim, LIsboa. Os desdobramentos deste envolvimento produzem dados sobre a desigual
experiência da pandemia.
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ÁLGEBRAS DE EVOLUÇÃO

PEDRO DRAGONE LATINI - DISCENTE

ANGELO CALIL BIANCHI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS NATURAIS,
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Sub-Área: ÁLGEBRA

Este trabalho é destinado ao estudo das Álgebras de Evolução, com ênfase em sua estrutura, derivações
e automor�smos. No que tange à estrutura, o objetivo é realçar as particularidades frente à Teoria
Clássica de Anéis, incluindo seus ideais e subálgebras. Já as derivações serão consideradas por serem
elementos algébricos que realçam/caracterizam algumas propriedades da álgebra e ajudam na
compreensão do grupo de automor�smos.
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É POSSÍVEL REALIZAR EXPERIMENTOS DE NEUROCIÊNCIAS DA APRENDIZAGEM
SOMENTE USANDO SMARTPHONES?

CAMILO DE LELLIS SANTOS - ORIENTADOR(A)

ALINE CARLOS MARINHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Introdução: A aprendizagem em contexto educacional é modulada por fatores como atenção, motivação,
engajamento e emoção. Dados �siológicos podem ajudar a entender esses fatores e a forma como se
aprende, além de poderem materializar evidências cientí�cas do processo de ensino e aprendizagem.
No entanto, o custo dos equipamentos necessários para a obtenção desses dados é alto, limitando a
capacidade de realizar determinados experimentos cientí�cos ou educacionais em muitas instituições de
ensino e pesquisa. Objetivo: Identi�car métodos de coleta de dados cientí�cos por meio de smartphones
para realização de experimentos de neurociência da aprendizagem em contextos educacionais ou de
pesquisa cientí�ca. Material e Métodos: Este estudo é de revisão ampla de literatura cientí�ca e
tecnológica. A disponibilidade de métodos foi recuperada a partir do repositório PubMed e Google
Scholar. A disponibilidade de aplicativos foi veri�cada nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Os
aplicativos foram classi�cados de acordo com as categorias de MobLeLabs (Mobile Learning
Laboratories). Resultados: Foram identi�cadas 12 técnicas empregadas em estudos de neurociência da
aprendizagem e ciências da cognição. Dentre as possíveis técnicas, apenas a ressonância funcional
magnética e espectroscopia funcional de infravermelho próximo não são passíveis de realização
mediada por smartphones. Experimentos que detectam respostas do sistema nervoso autônomo diante
de situações de aprendizagem são os mais replicáveis por meio de smartphones. A maioria dos
aplicativos disponíveis foram desenvolvidos para a plataforma Android. A maioria dos aplicativos
(57,14%) são da categoria plug-in, cuja coleta de dados depende de acoplamento de equipamento
externo. Conclusão: A realização de experimentos de neurociências da aprendizagem por meio de
smartphones é factível, porém os estudos de validação e aplicabilidade carecem ser desenvolvidos. Os
smartphones podem ser equipamentos alternativos para realização de experimentos de neurociência da
aprendizagem, sobretudo no contexto da neurociência aplicada à educação.
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É TIPO FORMIGA, É UM ENXAME, É A ZICA: A TRADIÇÃO RADICAL IMANENTE EM
CAPÃO PECADO, DE FERRÉZ

ALESSANDRO CARVALHO SALES - ORIENTADOR(A)

WALLACE JOSÉ SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Escrever sobre o que se passa nas periferias do Brasil pode ser uma tarefa hercúlea aos intelectuais de
toda estirpe. A 'favela', o 'cortiço', os 'barracos de compensado nas beiradas de córregos que escoam
detritos e exalam o desagradável odor de um esgoto a céu aberto' são algumas imagens que podem dar
a ver a pobreza, a moradia precária, a malandragem e mesmo os con�itos sociais presentes nesses
locais. Essas imagens - que diremos pitorescas - do excluído estão presentes nos �lmes e nas novelas,
nos jornais sensacionalistas e nas literaturas canônicas de um Brasil o�cial, que precisaria lidar com uma
questão controversa: pode efetivamente o centro escrever sobre a margem? Sob a égide desse contexto
estão colocadas as problematizações desta pesquisa, que tem como objeto principal o livro Capão
Pecado (2000), do escritor FerréZ. Com a ajuda de noções fornecidas por Gilles Deleuze e Félix Guattari,
almejamos trazer à tona as potências de uma literatura que, supostamente, não poderia se passar como
tal, e que diz incisivamente de uma periferia (a saber, Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo) que
não costuma aparecer como cenário habitual em grandes obras literárias que, talvez algo mais
facilmente, são tidas e vistas assim. O objetivo desta comunicação é apresentar um pequeno fragmento
de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde setembro de 2021, tendo em vista um trabalho de
leitura e revisão bibliográ�ca, sob o título "Margens da Literatura, Sociedade e Direito à Voz: O Valor
Literário de Capão Pecado, de FerréZ". Dentro desse percurso, uma das perguntas suscitadas a partir de
nossas leituras tentou evidenciar as di�culdades de fazer ver a periferia enquanto povo mesmo e os
obstáculos quanto à legitimação da produção de uma literatura dita periférica. A pergunta em questão,
que aqui buscaremos empreender, pode ser descrita do seguinte modo: Quais são os valores éticos,
estéticos e políticos que a periferia, ela própria, produz? Nessa direção, �nalmente, o que ela chega a
enxergar e a erigir como um valor literário? Para tentar responder a essa interrogação, na qual
focaremos a presente exposição, apresentaremos a trajetória deste escritor em gestação, o FerréZ, que
nos conduzirá ao Brasil do �nal dos anos 1990 e aos movimentos socioeducativos promovidos pela
própria periferia a partir da cultura hip-hop e das poesias de protesto dos MC's de rap, que foram
consolidando, através de uma linguagem singular, aquilo que buscamos caracterizar como tradição
radical das margens. Queremos apontar como esse radicalismo político e cultural que atravessa as
periferias pode produzir boas conexões com o conceito de agenciamento coletivo de enunciação,
proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari em seu livro Kafka - Por uma Literatura Menor (1977), e
como isso se expressa no livro Capão Pecado. Trata-se aí de uma série de manifestações singulares, em
todo caso características de um povo das margens, o que poderá nos ajudar a vislumbrar algo da
produção e circulação de um valor literário próprio, imanente às periferias, não necessariamente
partindo dos grandes centros.
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BANCO DE HISTÓRIAS DA DEMOCRACIA BRASILEIRA

CLAUDIA MORAES DE SOUZA - COORDENADOR(A)

ESTHER SOLANO GALLEGO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

O "Banco de histórias da democracia brasileira?, se desenvolve no contexto do Observatório da
Democracia, que congrega pesquisadores dos campi de Osasco e Guarulhos e objetiva a promoção,
defesa e aprofundamento da democracia e a garantia dos direitos humanos, apresentando-se como um
espaço permanente das ciências sociais aplicadas e humanidades comprometidas em investigar e
promover a qualidade dos regimes democráticos. As coordenadoras do projeto pertencem ao Campus
Osasco e propõem a construção de um repositório de informações, narrativas e pesquisas qualitativas
na ação extensionistas acerca dos temas que envolvem a democracia no Brasil. O projeto de extensão
pretende documentar, registrar e organizar experiências de ativistas que lutaram e lutam pelo
fortalecimento democrático no Brasil. Utilizando o enquadramento teórico-conceitual da História Oral e
Pública e se apropriando da ferramenta da História Digital, pretende-se construir um banco de histórias
que documente narrativas audiovisuais dos militantes brasileiros de diferentes gerações e organizações
da sociedade civil. Tendo como ideia estruturante a tradição autoritária brasileira e os desa�os
democráticos, o repositório de histórias compreenderá depoimentos de ativistas e militantes que
atuaram no período da transição democrática 1975-1988, assim como de ativistas que atuam na luta
democrática nos dias de hoje e, especi�camente, no mais recente ciclo de protestos 2013-2018. Objetiva-
se organizar um canal de Youtube onde as narrativas digitais estejam devidamente editadas,
organizadas e disponibilizadas para a comunidade externa à universidade, pretendendo, com isso,
contribuir tanto para o debate democrático e superação dos preceitos autoritários na história brasileira,
como para o debate técnico da utilização de ferramentas digitais no contexto sanitário que exigiu
isolamento social. Como discutir, estimular, consolidar a tão dani�cada democracia brasileira num
momento tão desa�ador a partir da História Oral e Pública? Com a utilização de plataformas digitais
almejamos contribuir para isso. Para a elaboração do banco de histórias, contaremos com a colaboração
das coordenadoras do projeto, monitores do projeto e alunos das disciplinas de Compreensão da
Realidade Brasileira e Desa�os da Democracia (dos departamentos de Relações Internacionais e
Multidisciplinar). No intento de efetivar objetivos da Extensão universitária estabelecemos a parceria
com o Instituto Vladimir Herzog, que atuará na coordenação externa do projeto: Rogério Sotilli, diretor-
executivo do Instituto Vladimir Herzog ,reconhecida �gura na luta pelos direitos humanos no Brasil (o
Instituto será parceiro do Observatório da Democracia compondo esforços na realização e divulgação
das entrevistas) . Posteriormente à organização do banco de histórias realizaremos encontros online
públicos convidando as diversas organizações da sociedade civil envolvidas no projeto para o debate das
questões centrais fustigadas pelas entrevistas; ofereceremos um minicurso de caráter formativo para
professores da rede pública de ensino como forma de compartilhar os conhecimentos da História
Pública e fomentar o debate da democracia nas escolas. Este projeto busca envolver de forma sinérgica
a comunidade universitária da Unifesp, as organizações da sociedade civil e os professores em exercício
nas redes públicas de ensino.
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BATUQUE DE UMBIGADA: ESTUDO DE CASO DE PRÁTICAS REPRESSIVAS EM RIO
CLARO, DE 1952 A 1955

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - ORIENTADOR(A)

ELISA BICUDO LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Este estudo se refere à compreensão do batuque de umbigada, também chamado de caiumba, dança
afro-brasileira de origem bantu, em posição de manifestação cultural e ritualística que foi perseguida
durante muitos anos. Um dos motivos para tal perseguição corresponde ao elemento encontrado no
território bantu africano e presente em diversos outros batuques (danças com tambores africanos): a
umbigada. Apesar do toque dos umbigos ou a menção ao movimento estar presente em diversas danças
de origem africana, apresenta no batuque de umbigada, a única em que o movimento de umbigar
ocorre entre homem e mulher, a seguinte questão que acaba ocasionando em uma dicotomia: para os
batuqueiros esse choque entre os umbigos representa a troca de energias e o contato com a
espiritualidade, mas tal ato também era visto como imoral por aqueles que repreendiam a dança. Deste
modo, a pesquisa conta com o recorte temporal e espacial de 1952 a 1955 na cidade de Rio Claro, em
razão das fotogra�as que Rodolpho Copriva tirou da dança durante esse período e que foram utilizadas
para compor um dossiê policial contra o batuque de umbigada. Com isso, temos como objetivo
investigar em que medida a repressão sofrida ocasionou ou impulsionou a diminuição da dança e se,
através de Antônio Cândido, podemos considerar que tal fato também ocorreu em outros territórios que
possuíam a presença da caiumba. Para isso, utilizaremos como base para compreendermos melhor tal
manifestação cultural autores, como: Antônio Candido, já mencionado, e Edison Carneiro. Para a
realização dos estudos das imagens que foram utilizadas pela polícia da época, teremos como base Boris
Kossoy, Sylvain Maresca e Sylvia Novaes. Sendo assim, após uma boa estruturação teórica, o
planejamento das etapas seguintes contará com a análise das imagens auxiliadas pelo embasamento
teórico e com uma possível pesquisa de campo na cidade de Rio Claro para descobrir como a
comunidade batuqueira se estrutura e se con�gura no local atualmente.
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BELIEVE AS YOU LIST: ENTRE A CRISE MONÁRQUICA E AS REPERCUSSÕES DO
SEBASTIANISMO NA INGLATERRA CAROLINA

LUIS FILIPE SILVERIO LIMA - ORIENTADOR(A)

ALINE DAVIES MOREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

A presente pesquisa de iniciação cientí�ca se propõe a analisar a peça teatral ?Believe as You List?, do
dramaturgo inglês Philip Massinger. A peça, que teve licença para performar em 1631, havia sido
censurada no ano anterior por tratar dos relatos sobre o falso D. Sebastião de Veneza e o mito do rei
encoberto que foi associado a D. Sebastião, rei de Portugal, após o seu desaparecimento na Batalha de
Alcácer-Quibir (1578). Partindo da hipótese de que o dramaturgo teria inserido uma crítica política ao
monarca inglês de sua época, Carlos I, procura-se observar, a partir desta fonte, a circulação dos relatos
sobre o falso de Veneza na Inglaterra Carolina e a sua repercussão nas discussões e representações
referentes à �gura do rei, tendo em vista as disputas políticas e a impopularidade da monarquia inglesa
que se acentuam durante o reinado de Carlos I, além das conturbadas relações anglo-ibéricas neste
período.
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BEM INCLUSIVO E BEM DOMINANTE NA ÉTICA NICHOMAQUEIA DE ARISTÓTELES

EDUARDO HENRIQUE PEIRUQUE KICKHOFEL - ORIENTADOR(A)

JOSÉ EDUARDO LEVY JUNIOR - DISCENTE

PAULO FERNANDO TADEU FERREIRA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

H. W. F. R. Hardie, em seu artigo ?O Bem Final na Ética de Aristóteles?, com base em uma análise dos
desejos humanos segundo a qual toda pessoa capaz de re�exão é capaz de planejar a sua vida e
escolher os �ns que almeja alcançar, estabelece que, ao planejarem as suas vidas, as pessoas podem
optar por estipular um único �m ao qual dedicam toda a sua vida; ou podem possuir diversos �ns que
tentam balancear de forma harmoniosa, optando por seguir ou não determinado objetivo devido às
perdas e ganhos que podem ter com tais escolhas. Assim, apresenta duas concepções diversas em
relação aos �ns e aos bens: a primeira, o �m dominante; a segunda, o �m inclusivo. Segundo ele, tais
distinções ?se fundem ou se confundem na exposição de Aristóteles da doutrina do �m único? (HARDIE,
2010, p. 44). Nesta apresentação, buscaremos expor a visão de Hardie e analisaremos a sua
compatibilidade com o texto e o plano geral da Ética Nicomaqueia.
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BENEFÍCIOS DO USO DA AROMATERAPIA DURANTE O TRABALHO DE PARTO: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA.

ROSELY ERLACH GOLDMAN - ORIENTADOR(A)

PATRICIA MELO - CO-AUTOR(A)

LEILA DE OLIVEIRA SILVA - AUTOR(A)

MARITZA RODRIGUES BORGES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DA

MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

BENEFÍCIOS DO USO DA AROMATERAPIA DURANTE O TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
LEILA DE O. SILVA., MARITZA R. BORGES., PATRICIA DE S. MELO., ROSELY E. GOLDMAN., A Aromaterapia é
uma Prática ou Terapia Complementar de saúde que tem a função de usar óleos essenciais à base de
concentrados voláteis extraídos das plantas, tratando os desequilíbrios físico, mental e emocional,
através dos aromas. A dor gera ansiedade e manter o equilíbrio emocional durante o trabalho de parto é
primordial. E ações que diminuam o estresse e a ansiedade durante o TP contribuem para o alivio da
dor. E dentre essas ações está o uso de óleos essenciais, ele atua justamente na tríade medo-tensão e
dor, ansiedade e estresse. Este trabalho tem como objetivo, identi�car os benefícios do uso de óleos
essenciais como intervenção não farmacológica para alívio da dor e ansiedade durante o trabalho de
parto. O método empregado foi revisão integrativa, realizada nas bases de dados Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) / U.S. National Library of Medicine (PUBMED), Literatura
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Adotou-se a pergunta de pesquisa: ?O uso de
óleos essenciais como intervenção não-farmacológica para alívio da dor e ansiedade durante o trabalho
de parto tem benefícios??.Para a busca nas bases de dados, utilizou-se o cruzamento dos descritores: ?
Aromaterapia?, ?Dor no parto?, ?Ansiedade?, ?Óleos essenciais?, ?Gestante?. Estabeleceu-se como
critérios de inclusão: artigos publicados de 2011 a 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol. A
busca totalizou 287 artigos, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, obteve-se a amostra de 9
estudos. Para extração e síntese das informações utilizou-se um instrumento e foram consideradas as
variáveis de identi�cação do estudo e aspectos metodológicos. O resultado desta revisão mostrou que a
maioria das pesquisas, foram efetuadas nos anos de 2014 (33%) e 2018 (33%), sendo em sua totalidade
publicadas em língua inglesa, com 88,8% publicadas no Irã e 11� publicadas na Tailândia. Os óleos
essenciais utilizados nos estudos incluídos foram: Jasminum grandi�orum e Jasminum o�ciale,
Lavandula augustifolia e Lavandula o�cinalis, Pelargonium asperum, Rosa damascena, Citrus aurantium,
Salvia o�ciale, Shiraz Camomila e óleo de rosas, aplicados pela via inalatória, massagem e escalda-pés.
O estudo permitiu evidenciar que os óleos essenciais possuem efeito bené�co no alívio da dor e
ansiedade durante o trabalho de parto, porém há uma baixa produção cientí�ca que aborda a
aromaterapia durante o trabalho de parto. Esta revisão expande, e traz contribuições diretas para os
pro�ssionais que atuam na assistência ao parto, sobre o uso dos óleos essenciais como uma
possibilidade de prática integrativa complementar adicional para as equipes obstétricas e suas
parturientes, promovendo efeitos físicos e psicológicos positivos sobre a saúde materna.
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Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: A proposta educacional bilíngue para surdos, recente no Brasil, ainda carece de muitas
discussões para se consolidar na prática, visto que traz diferenças signi�cativas em relação ao
bilinguismo para ouvintes. Nesse contexto, o aprendizado da Língua Portuguesa na modalidade escrita é
bem desa�ador, já que a Libras, primeira língua e de modalidade visuo-espacial, difere-se muito desta,
que seria uma segunda língua. Assim, os surdos não se apoiam em bases sonoras para aprender uma
língua que é de modalidade oral-auditiva e compreender como ocorre esse processo traz inquietações
pois requer um tipo de bilinguismo bem especí�co. Nesse sentido, observa-se que muitas vezes as
práticas pedagógicas possibilitadas aos surdos para o aprendizado da língua portuguesa escrita são
reduzidas a uma correspondência entre sinais retirados da Libras e palavras da língua portuguesa
escrita ou ainda pautadas em práticas monolíngues, têm como base as formas ouvintes de se aprendê-
la, desconsiderando que as relações visuais imbricadas nesse processo. Objetivos: Este trabalho tem
como objetivos investigar práticas pedagógicas em escolas bilíngues para surdos, que demonstrem
como pode ocorrer a apropriação da Língua Portuguesa escrita como segunda língua; re�etir sobre
intervenções que permitam que os estudantes avancem, no que tange à uma melhor apropriação da
escrita convencional da Língua Portuguesa; e analisar quais práticas devem ser cultivadas ou refutadas.
Materiais e Métodos: Será fundamentado pela pesquisa colaborativa, conforme Magalhães e Fidalgo
(2010) e pretende, por meio de sessões re�exivas, construir junto aos professores e aos estudantes
participantes re�exões e registros que contribuam para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
mais exitosas. Insere-se numa perspectiva Vygotskyana e está ancorado na Teoria Sócio- Histórico-
Cultural. Ocorrerá em duas escolas municipais, uma EMEBS (Escola Municipal de Educação Bilíngue para
Surdos) uma Escola Pólo Bilíngue. Serão acompanhados dois 6º anos, com 5 estudantes em cada um
deles e duas professoras bilíngues.
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BIODESSULFURIZAÇÃO DE BIODIESEL PRODUZIDO A PARTIR DE GRAXA MARROM

JULIANA ARIELLY BIANQUINI VILLA - CO-AUTOR(A)

DANIELLE MAASS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Introdução: A chamada graxa marrom é proveniente de caixas de gordura encontradas principalmente
em restaurantes e instalações comerciais de preparação de alimentos ou em instalações de tratamento
de águas residuais industriais. Normalmente, a destinação �nal desse tipo de resíduo após a coleta é
aterro sanitário ou queima, resultando em perda signi�cativa de matéria-prima potencial e
oportunidades de receita. Uma das alternativas, é utilizá-la como matéria-prima na produção de
biodiesel, devido ao seu alto teor lipídico. Contudo, para que a graxa marrom possa ser utilizada para
este �m, é necessário que o teor de enxofre do biodiesel produzido seja reduzido a valores iguais ou
inferiores a 10 mg/kg antes de ser comercializado, conforme Resolução Nº 51 de 25/11/2015 da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ? ANP. Nesse sentido, a biodessulfurização, método
que utiliza a ação catabólica de microrganismos para promover a remoção de enxofre de
hidrocarbonetos, pode ser uma alternativa sustentável para a resolução desse problema. Objetivo:
Assim, este estudo investigou a capacidade de biodessulfurização da bactéria Rhodococcus erythropolis
ATCC 4277, de forma a, analisando diferentes parâmetros, buscar uma condição ótima, para remover o
enxofre. Materiais e método: Um planejamento fatorial completo 24, com três pontos centrais, foi
utilizado para avaliar a in�uência das concentrações de glicose, de ureia e de biodiesel, e da temperatura
na capacidade de dessulfurização da R. erythropolis ATCC 4277. As 19 corridas experimentais foram
conduzidas em frascos erlenmeyers, com um volume de trabalho total de 500 mL, composto por
concentrações de biodiesel de 10, 40 ou 70% (m/m), sendo completado por meio de cultura contendo 10
mL de uma pré-cultura bacteriana, 1,16 g/L de carbonato de cálcio, 2,0, 11,0 ou 20,0 g/L de glicose e 6,0,
13,0 ou 20,0 g/L de ureia. Os frascos foram mantidos por 24 h em incubadora, sob agitação orbital de
200 rpm e temperaturas de 10, 25 ou 40 ºC. Como controle, para cada uma das corridas, havia um frasco
sob condições idênticas sem a presença de bactéria. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o
software Statistica® 10.0, e, após cada ensaio, amostras foram coletadas e submetidas à análise de teor
total de enxofre (em ppm em massa, mg/kg) usando um analisador de enxofre total Thermo Scienti�c TS
3000. Resultados e conclusão: A análise estatística demonstrou que a concentração de biodiesel (% m/m)
e a temperatura tiveram efeito negativo na taxa de biodessulfurização. A condição experimental em que
se obteve maior percentual de remoção de enxofre (86,91%) foi a que utilizava concentrações de glicose,
de ureia, e de biodiesel de 2,0 g/L, 6,0 g/L e 10% (m/m), respectivamente, e temperatura de 10 °C. Dessa
forma, novos ensaios serão realizados utilizando concentrações de biodiesel e temperaturas inferiores
às utilizadas neste planejamento fatorial a �m de se atinjam maiores percentuais de remoção de
enxofre. No entanto, já foi possível observar que o uso da bactéria R. erythropolis ATCC 4277 na
biodessulfurização de biodiesel é bastante promissor.
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BIOGRAFIAS E IDENTIDADE NACIONAL: AS REPRESENTAÇÕES BIOGRAFICAS DE
JAVIERA CARRERA (1862-1911)

JOSE CARLOS VILARDAGA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Este trabalho tem como objetivo apresentar parte da pesquisa que está sendo desenvolvida no
mestrado, sobre as representações biográ�cas de Javiera Carrera (1781-1862) e sua relação com a
construção da identidade nacional chilena, entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. A
construção da identidade nacional chilena nos anos que sucederam a independência, apresentou como
principais características a formulação de projetos ?simbólico-culturais? e ?político-discursivos?, que
auxiliassem na constituição e legitimação do Estado-Nacional. A criação de uma identidade nacional, se
apresentava como imprescindível para a idealização de uma nação. Formular e reformular, signos,
tradições e valores, que tornassem possível um sentimento de pertencimento dos sujeitos para com o
Estado Nacional chileno, sendo a elaboração de um passado comum um dos principais pilares nesse
processo. As independências latino-americanas se apresentam, simbolicamente, como o momento de
origem dos Estados-Nacionais, portanto, essas estiveram presentes em discussões historiográ�cas e nas
narrativas no pós-independência. Junto as narrativas acerca da independência, ocorreu a formação de
um ?panteão cívico? chileno, sendo notável, em que ela se encontra constituída em sua maioria por
nomes masculinos, e os femininos são constantemente silenciados. Entretanto, durante esse período
foram escritas biogra�as, que se propunham a homenagear as mulheres que teriam participado do
processo de independência, estas mulheres teriam desempenhado diversas funções, podendo-se citar:
aquelas que cuidavam dos feridos nas batalhas; mensageiras; espiãs; aquelas que nos momentos ?
conspirativos?, exerceram in�uência política em seus círculos sociais; além daquelas que estiveram nos
campos de batalha como soldados. Entre os nomes citados na historiogra�a o�cial e nas biogra�as,
encontramos a família Carrera, sendo constantemente creditado o nome dos irmãos Javiera, José Miguel,
Juan José e Luis Carrera, que durante o processo de independência foram atuantes e apresentavam
in�uência política, sendo no caso estudado a irmã mais velha, Javiera Carrera, que foi homenageada em
diversas biogra�as. Javiera Carrera é descrita nas biogra�as como tendo sido atuante politicamente no
processo de independência chilena. Desta forma, as biogra�as a serem analisadas são: Las mujeres de la
independencia, de Vicente Grez, que apresenta como ano de publicação 1878; Doña Javiera de Carrera.
Rasgo Biográ�co, de Benjamín Vicuña Mackenna, publicada em 1904, mas tendo sido apresentada em
1862 no Circulo de Amigos de las letras de Santiago, pelo autor; Rasgos biográ�cos de mujeres célebres
de América. Escritos, traducidos y extractados para el uso de las jóvenes, José Bernardo Suárez, sendo
utilizada a 4ª edição, de 1909; Mujeres célebres de Chile por Maria Eujenia Martinez, de Maria Eujenia
Martinez, publicada em 1911. A escrita destas biogra�as, e os discursos presentes nelas, encontram
associados a projetos educacionais de cunho cívico-patriótico, sendo utilizadas, por exemplo na
educação de jovens garotas. Nas narrativas biográ�cas, são evidentes discursos relacionados a papéis,
historicamente construídos, de gênero, sendo um dos exemplos mais notáveis o da maternidade, tendo
elas como função ao serem mães a de ensinarem aos seus �lhos valores cívicos e republicanos, que
condissessem ao projeto do Estado Nacional.
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BIOMETRIA DE OTÓLITOS DE BAGRES ESTUARINOS COMO PREDITORES DE
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Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Otólitos são estruturas calci�cadas, presentes na capsula auditiva dos peixes ósseos, com função
sensorial e de equilíbrio. Seus dados biométricos são fundamentais para estudos em ecologia pesqueira,
já que fornecem informações sobre o desenvolvimento do indivíduo. Este estudo objetivou apresentar
alguns dados preliminares em otólitos dos bagres estuarinos Cathorops spixii e Genidens genidens,
oriundos do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananeia-Iguape (CELCI), uma área de preservação
classi�cada como Sítio Ramsar. 224 exemplares (74 C. spixii e 150 G. genidens) foram amostrados em
novembro de 2021 em 3 setores do CELCI, com diferentes características hidroquímicas, situados em
dois pontos com maior aporte marinho (Morro de São João - MSJ e Ararapira - ARA) e outro no interior do
estuário (Pedrinhas - PE), onde a contribuição �uvial é mais evidente. Salinidade e pH da água também
foram considerados para a caracterização das áreas. A metodologia baseou-se na obtenção do
comprimento total (CT) dos peixes e posteriormente na medição das alturas e larguras dos pares de
otólitos lapillus, além da pesagem dos mesmos com o uso de uma balança de precisão (±0,001). Uma
análise estatística póstuma foi realizada comparando os três diferentes pontos e as duas espécies.
Veri�cou-se ausência de diferença signi�cativa (p>0,05) entre a morfometria dos otólitos direitos (OD) e
esquerdos (OE), e por conveniência, foi determinado o uso dos valores dos OE para as demais
correlações. Os dados de comprimento total (CT) dos peixes e as variáveis altura (AO), largura (LO) e
peso (PO) dos otólitos foram testados quanto a normalidade utilizando-se o teste de Kolmogorov-
Smirnov. Uma vez que os dados atenderam a normalidade, utilizou-se o teste paramétrico de Mann
Whitney a �m de testar as diferenças entre os grupos (áreas e espécies). Em geral, C. spixii do ponto
Morro de São João tiveram maiores valores de AO. Entretanto, não foram identi�cadas diferenças
estatisticamente signi�cativas entre as variáveis biométricas dos otólitos (1) MSJ ? C. spixii: AO=0,860,145
cm; LO=0,610,117 cm; PO=0,2000,142 g / G. genidens: AO=0,760,225 cm; LO=0,630,211 cm;
PO=0,2650,238 g; 2) ARA ? C. spixii: AO= 0,760,093 cm; LO=0,630,084 cm; PO=0,2330,101 g; 3) PE ? C.
spixii: AO= 0,740,053 cm; LO=0,550,047 cm; PO=0,1490,027 g; G. genidens: AO=0,70 0,093 cm;
LO=0,570,077 cm; PO=0,265 0,238 g). Dados da correlação de Sperman (rs) demostraram que a variável
PO revelou ser um melhor preditor em relação ao CT do peixe (C. spixii - rs = 0,950, p=<0,0001). A análise
entre as áreas e espécies demostrou que o CT de C. spixii coletados no MSJ possuem diferenças
estatisticamente signi�cativas em relação aos peixes desta espécie coletados nas PE (p<0,0001, Mann-
Whitney= 124,5). Quanto aos bagres G. genidens, foram observadas diferenças estatisticamente
signi�cativas apenas quanto ao CT dos peixes amostrados nas PE e ARA (p= 0,0064, Mann-Whitney=
639,5). Embora preliminares, estes dados demostram como os otólitos, em associação com dados
biométricos dos peixes, podem ser utilizados como importantes preditores de mudanças ambientais,
uma vez que as áreas de estudo do CELCI, possuem consideráveis diferenças hidroquímicas (MSJ:
pH=8,24 e salinidade=28,99/ARA: pH=7,97 e salinidade=24,16/ PE: pH=7,92 e salinidade=11,98).
Financiamento: Projeto BIOGEOQUIS-ECOS (FAPESP, n° 2020/16485-7).
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Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

Introdução: O interesse por fontes secundárias de metais, como resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos (REEE), decorreu da redução das fontes primárias. Ainda assim, em 2019, 82,6% dos REEE
gerados mundialmente foram descartados. Tais resíduos eletroeletrônicos possuem como componentes
as placas de circuito impresso (PCIs), que são compostas por 40% (m/m) de metais - dentre eles, o
alumínio (Al), representando, assim, uma das principais matérias-primas de REEE para recuperação de
metais. A biomineração - o uso de metabólitos microbianos para promover a solubilização de metais -
surge como uma alternativa promissora para a extração de metais de PCIs, visto seu baixo impacto
ambiental e sua aplicação industrial. Para a biomineração, normalmente são selecionados
microrganismos acidofílicos, capazes de lixiviar e oxidar metais. A bactéria gram-positiva,
quimiolitotró�ca e mesofílica Rhodococcus erythropolis é reconhecida pela versatilidade do seu
metabolismo heterotró�co, por sua resistência a metais pesados e por suas mudanças morfológicas em
resposta às condições do meio. Isto posto, a cepa R. erythropolis ATCC 4277 foi selecionada para a
recuperação do alumínio de PCIs. Objetivo: A pesquisa desenvolvida estudou o potencial da R.
erythropolis ATCC 4277 para a biomineração de alumínio de PCIs, com o propósito de reutilizar os REEE
de uma forma ambientalmente amigável. Para isso, foram avaliados os parâmetros de processo que
in�uenciam na biomineração do Al para uma possível otimização, objetivando uma recuperação mais
rápida, e�ciente e robusta. Materiais e métodos: A cepa R. erythropolis ATCC 4277 foi cultivada em pré-
cultura com meio composto por 5,0 g/L de extrato de malte, 6,15 g/L de extrato de levedura, 1,16 g/L de
carbonato de cálcio e 2,0 g/L de glicose. Os experimentos de biomineração foram realizados por 24 h,
em pH 7,0, a 24 ºC, em um biorreator de tanque agitado, com volume de trabalho inicial de 2,0 L,
composto por 5% (m/m) de PCIs, 5% (v/v) de pré-cultura e 90% (v/v) de meio de cultura (idêntico ao
utilizado na pré-cultura). Foram avaliados o efeito da taxa de oxigenação, taxa de agitação e tamanho
das partículas de PCI, a partir de um planejamento fatorial completo 2³ com três pontos centrais,
totalizando nove corridas. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software Statistica® 7.0
e a concentração de alumínio foi analisada por Espectrometria de Absorção Atômica. Resultados e
conclusão: Por meio da avaliação dos parâmetros foi possível a�rmar que a R. erythropolis ATCC 4277 é
capaz de recuperar alumínio de PCIs. Dentre as 9 corridas realizadas, aquela com o melhor resultado foi
a corrida 7, atingindo uma extração de Al de 27% (m/m), uma taxa de biomineração de 3,80 mg.L-1 .h1 e
uma taxa de biomineração especí�ca de 0,840 mg.gCS-1 .h1. Para isso, a corrida 7 foi realizada com as
seguintes condições operacionais: partículas de PCIs com tamanho de 0,105 mm, taxa de oxigenação em
3,0 LO2 .min-1 e agitação de 400 rpm. Assim como as condições ótimas de operação, o estudo também
revelou a importância do tamanho das partículas de PCI e da taxa de �uxo de oxigênio para a
biomineração do metal.
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Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Introdução: Com o consumismo acelerado pela sociedade globalizada atual e a necessidade de novas
tecnologias e modernizações, o mundo se vê em uma demanda crescente por metais, assim, o uso de
resíduos de mineração para recuperação de metais se tornou cada vez mais comum. Os processos
comumente utilizados neste tipo de recuperação possuem uma alta emissão de gases tóxicos, aplicação
de solventes químicos e um elevado consumo de energia. Observando as características destes
processos, é nítida a necessidade de se desenvolver métodos alternativos. Dentro deste contexto, a
biomineração é uma alternativa mais sustentável e que se encaixa dentro das tendências da economia
circular, uma vez que se utiliza de microrganismos para promover a recuperação de metais. Objetivo:
Assim, o presente estudo buscou analisar a capacidade de biomineração do cobre presente em resíduos
sólidos de mineração utilizando a bactéria Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 em diferentes condições
de cultivo. Materiais e método: Os ensaios de biomineração foram realizados em um biorreator de
tanque agitado, a 25 ºC, pH 7,0, por 24 h, com uma vazão de O2 de 1,0 L/min e 5% (v/v) de uma pré-
cultura da bactéria. Foram feitos ensaios com a concentração do resíduo variando entre 25, 50 e 100
mg/L, além da variação da agitação que �cou entre 100, 250 e 400 rpm. Realizou-se um experimento
abiótico controle utilizando 25 mg/L de resíduo de mineração e 250 rpm. Após o término destes ensaios,
as amostras coletadas foram submetidas à lise celular, por meio de ciclos alternados de ultrassom e
congelamento, e à digestão ácida. A concentração metálica em cada amostra foi mensurada utilizando
Espectrometria de Absorção Atômica. Resultados e conclusão: Com o processo de biomineração foi
possível recuperar 38% (m/m) de cobre nos ensaios utilizando 25 mg/L de resíduo de mineração e uma
taxa de agitação de 250 rpm, em apenas 24h. Assim sendo, é possível veri�car que a bactéria
Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 é bastante promissora na extração de cobre quando comparada a
outros microrganismos comumente utilizados neste tipo de processo, além de evidenciar seu potencial
na recuperação de recursos que seriam previamente descartados.
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Introdução: Anualmente, milhões de toneladas de metais, recursos não renováveis, são descartadas em
resíduos sólidos urbanos, sem receber tratamento adequado, o que gera perdas ambientais e
econômicas incalculáveis. Entre estes resíduos estão as placas de circuito impresso, que possuem
variada composição metálica, incluindo o níquel (Ni). Dessa forma, surge a necessidade da recuperação e
reutilização desses resíduos, entretanto, os métodos tradicionais requerem uma alta demanda de
energia e utilizam solventes tóxicos causadores de problemas ambientais. A biomineração, método que
utiliza sistemas biológicos, emerge como uma tecnologia mais sustentável, e potencialmente econômica,
para a recuperação desses metais. Objetivo: Assim este estudo investiga a capacidade de biomineração
do Ni presenta nas placas de circuito impresso (PCI?s) pela bactéria Rhodococcus erythropolis ATCC
4277, de forma a, analisando diferentes parâmetros, buscar uma condição ótima, para extrair os metais,
que representam uma fração de 30% da composição das PCI?s e 80% de seu valor intrínseco. Materiais e
método: Os experimentos foram conduzidos em um biorreator de tanque agitado de 5,0 L, com um
volume de trabalho inicial de 2,0 L, composto por 5% (m/m) de PCI?s, 5% (v/v) de uma pré-cultura de
bactéria e 90% (v/v) de meio de cultura (composto por 5,0 g/L de extrato de malte, 6,15 g/L de extrato de
levedura, 1,16 g/L de carbonato de cálcio e 2,0 g/L de glicose), a uma temperatura de 24 ºC, pH 7,0, por
24 h. Foram avaliados o efeito da taxa de oxigenação (1,5 e 3,0 L/min), taxa de agitação (100 e 400 rpm) e
tamanho das partículas de PCI (0,105 e 50,0 mm), a partir de um planejamento fatorial completo 2³ com
três pontos centrais, totalizando nove corridas. Como controle, para cada uma das corridas, havia um
frasco sob condições idênticas sem a presença de bactérias. As análises estatísticas foram realizadas
utilizando o software Statistica® 7.0, e, após cada ensaio, amostras foram coletadas e submetidas à
análise de Espectrometria de Absorção Atômica. Resultados e conclusão: A condição operacional ótima
foi determinada como a que utilizava uma agitação de 400 rpm, uma vazão de oxigênio de 3,0 L/ min, e
um tamanho de partícula de PCI de 50,0 mm. Seguindo estes parâmetros, obteve-se uma recuperação
de Ni de 42,5% (m/m). Apesar da bactéria R. erythropolis ATCC 4277 nunca ter sido aplicada na
biomineração de PCI?s, esta se mostrou promissora quanto à efetividade da recuperação de Ni,
contribuindo para a reutilização de resíduos urbanos e para a conservação do meio ambiente.
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Introdução: No contexto brasileiro, a mineração tradicional atribui, aos setores socioambientais,
impactos expressivos. De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CRPM), a
extração e processamento mineral estão como agentes de maior impacto nas categorias: poluição da
água, poluição do ar, poluição sonora, subsidência de terreno e incêndios causados por carvão e rejeitos
radioativos. Como alternativa menos invasiva, a biomineração se destaca no contexto contemporâneo
marcado pela superprodução e descarte de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, a partir da
biolixiviação dos metais presentes nesses resíduos. Objetivo: Objetiva-se, no presente estudo, estudar
aspectos da biomineração de cobre em Placas de Circuito Impresso (PCI) com a utilização da bactéria
Rhodococcus erythropolis ATCC 4277. Materiais e método: Os experimentos foram conduzidos por 24 h
em biorreator de tanque agitado, com volume de meio reacional de 3,0 L, a 25 ºC, pH 7,0, utilizando uma
vazão de O2 de 1,0 L.min-1,e 5% (v/v) de uma pré-cultura bacteriana. Além disso, utilizou-se um
planejamento fatorial completo 2³ (PFC) para avaliar a in�uência da vazão de oxigênio (variando entre
1,50 e 3,0 L/min), velocidade de agitação (variando entre 100 e 400 rpm) e tamanho de partícula de PCI
(variando entre 0,105 e 50 mm) no percentual de extração do cobre. Ensaios controle abióticos foram
realizados nas mesmas condições dos ensaios do PFC. Ao �nal dos ensaios, fez-se uma coleta de
amostras de 100mL para serem submetidas ao procedimento de lise celular por ondas ultrassônicas e,
em seguida, pelo processo de digestão ácida. Além disso, a concentração metálica foi estimada por
Espectrometria de Absorção Atômica. Resultados e Conclusão: Dessa forma, foi possível perceber a
in�uência signi�cativa da R. erythropolis ATCC 4277 sobre a extração de 15,0% do cobre presente nas
PCI?s. Bem como as melhores condições para a lixiviação do metal, estipulado a partir da análise
estatística dos resultados, cuja velocidade ideal do biorreator foi de 400 rpm, vazão de oxigênio de 3,0
L/min e com tamanhos de partículas de PCI de 0,105 mm.



Página 485Página 485

BIOPROSPECÇÃO DE ANTIMALÁRICOS EM EXTRATOS DE INVERTEBRADOS
MARINHOS

MARCELLA IZABEL FREITAS DE OLIVEIRA - DISCENTE

MAURO FERREIRA DE AZEVEDO - ORIENTADOR(A)
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Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

BIOTECNOLOGIA

A malária é uma doença parasitária provocada por cinco protozoários do gênero Plasmodium, em que a
espécie Plasmodium falciparum é o causador da forma mais severa da doença, somando
aproximadamente 600 mil óbitos por ano. Devido a sua variabilidade genética, o parasita tem adquirido
resistência a grande parcela dos medicamentos utilizados no tratamento, ameaçando as populações de
toda área tropical e subtropical do planeta. A descoberta de novos medicamentos é essencial para o
controle e erradicação. Neste contexto, a bioprospecção atua na identi�cação de moléculas de interesse
produzidas pelo metabolismo de organismos. Este estudo realizou o screening da atividade
antiplasmódica de extratos aquosos de invertebrados marinhos provenientes das espécies:
Brachidontes sp., Collisella subrugosa, Echinolittorina lineolata, Littorina �ava, Morula sp., Palythoa sp.,
Stramonita brasiliensis e Tetraclita sp., e incluindo frações cromatográ�cas de L. �ava. Uma linhagem
transgênica de P. falciparum que expressa a proteína repórter NanoLuc luciferase (Nluc) foi cultivada na
presença de uma concentração �xa de cada um dos extratos, simultaneamente a uma cultura de
controle de crescimento (sem extrato) e uma cultura com Atovaquona (AV), antimalárico de ação já
conhecida. A proliferação dos parasitas foi determinada por bioluminescência. Os extratos e frações com
uma atividade inibitória superior ao da AV tiveram determinada a sua concentração que inibe 50% do
crescimento da população de parasitas (IC50). A futura realização do ensaio de citotoxicidade em células
de mamíferos para determinação do índice de seletividade será importante para guiar sobre quais são
os extratos mais promissores para identi�cação do princípio ativo.
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INTRODUÇÃO: A Leucemia é uma doença que afeta o tecido hematopoético causando uma proliferação
exacerbada das células progenitoras em forma blástica, as quais não tiveram seu processo de
maturação adequado. Devido o número de recidivas e complicações dos atuais tratamentos, a busca por
novos fármacos se faz necessária. A biodiversidade do Brasil, por exemplo, favorece a busca de novas
moléculas a partir de produtos naturais. Os fungos endofíticos são um bom exemplo, em que
microorganismos encontrados em plantas produzem um variado conjunto de substâncias com potencial
terapêutico. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo avaliar in vitro o potencial citotóxico de
extratos brutos obtidos de fungos endofíticos em linhagens leucêmicas. MATERIAIS E MÉTODOS: Neste
trabalho, a citotoxicidade de extratos provenientes de dezoito espécies de fungos foi investigada em
culturas das linhagens leucêmicas Kasumi-1, Jurkat, K-562 e Molt. Para a triagem inicial, a citotoxidade foi
avaliada pelo ensaio colorimétrico Alamar Blue (rezasurina). Para o experimento, as células foram
tratadas com as concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL por 48 h para determinação da concentração
inibitória 50% (CI50) e seleção dos extratos ativos. Foram considerados somente os extratos que
reduziram 60% da proliferação celular. Para a análise do per�l de morte celular e avaliação da ativação
de Caspase-3 foi utilizada citometria de �uxo após 24 h de tratamento. RESULTADOS: A partir da triagem
inicial com 3 concentrações e 48 h de tratamento, os extratos do fungo Penicilium setosum, cultivado em
meio de cultura canjica e arroz, identi�cados como extratos 202 e 204 respectivamente, foram
selecionados para as análises posteriores. Os valores das CI50 dos extratos foram: Extrato 202: Kasumi
23,6 /- 0,4 µg/mL; Jurkat 32,8 /- 0,46 µg/mL; K-562 44,4 /- 1,4 µg/mL; Molt 48,8 /- 0,46 µg/mL. Extrato 204:
Kasumi-1 13,2 /- 0,4 µg/mL; Jurkat 24,8 /- 0,46 µg/mL; K-562 53,2 /- 0,4 µg/mL; Molt 25,6 /- 0,8 µg/mL. A
partir da determinação da citotoxicidade nestas células, foi selecionada a linhagem Kasumi-1 para a
construção de um nova curva dose-resposta após 24 h de tratamento. Como resultados os valores na
linhagem Kasumi-1 foram: Extrato 202: 31,14 /- 0,8 µg/mL e 204: 24,42 /- 0,4 µg/mL. Estas concentrações
foram utilizadas para avaliação do per�l de morte celular pela marcação com Anexina V-FITC/7-AAD e
ativação de Caspase-3. Durante os experimentos é visível um predomínio de células com marcação
apenas para apoptose (Anexina V /7-AAD-) e efeito sobre ativação de Caspase-3 por citometria de �uxo.
CONCLUSÃO: Este estudo preliminar permitiu identi�car vários extratos fúngicos ativos em linhagens
leucêmicas. Em particular, os extratos 202 e 204 prosseguirão para estudos de fracionamento para
biomonitoramento da atividade celular e isolamento das substâncias responsáveis pelos efeitos
observados.
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Introdução: Áreas contaminadas por hidrocarbonetos derivados do petróleo representam um grande
problema ambiental, pois correspondem a maior parte dos registros de contaminação no Estado de São
Paulo. Segundo relatórios da CETESB (2020), 70% das contaminações registradas são provenientes de
postos de combustível. Diante deste cenário, técnicas de remediação têm sido utilizadas para a
descontaminação ambiental. Dentre estas técnicas, a biorremediação tem apresentado resultados
promissores. Nesta técnica, os micro-organismos, através de suas enzimas, catalisam a degradação de
diversas fontes de carbono, incluindo os hidrocarbonetos derivados do petróleo. Objetivo: Neste
trabalho, o objetivo foi realizar a bioprospecção de micro-organismos de áreas contaminadas por
hidrocarbonetos, com capacidade de biodegradação do óleo diesel. Materiais e método: A coleta foi
realizada em um posto de combustível desativado há duas décadas no município de Cubatão-SP, mas
que ainda funciona como pátio para veículos de carga. Foram determinados três pontos de coletas com
diferentes tempos de contaminação, onde o ponto A refere-se à uma área com contaminação recente de
óleo diesel; o ponto B refere-se ao pátio de estacionamento de caminhões, sendo uma área de
contaminação difusa; e no ponto C, localiza-se uma área de bombas de combustível desativadas. A
identi�cação da comunidade microbiana cultivável de todos os pontos foi realizada utilizando diferentes
meios de cultivos e foi analisada através da metagenômica. Por outro lado, os micro-organismos
cultiváveis degradadores do óleo diesel foram selecionados e isolados utilizando o óleo diesel como
principal fonte de carbono. A atividade microbiana foi veri�cada por meio de ensaios colorimétricos,
utilizando indicador redox DCPIP, e o consumo de hidrocarbonetos foi avaliado de modo indireto através
do acompanhamento da curva de crescimento celular. A produção de biossurfactantes foi avaliada pelo
método colapso de gota e índice de emulsi�cação. Resultados prévios: Nos dados de metagenômica, foi
observada a abundância do �lo Firmicutes nos pontos A e B, enquanto o �lo Proteobacteria mostrou-se
mais abundante no ponto C. Também foram isoladas quatro espécies de bactérias de cada ponto,
identi�cadas por espectrometria de massas (MALDI-TOF), sendo seis pertencentes ao gênero
Pseudomonas. Os resultados mostraram que os isolados do ponto C apresentaram atividade e
crescimento maior quando comparados aos demais isolados. O ponto C, como informado, refere-se à
área de bombas de combustível desativadas, com histórico antigo de contaminação por derivados de
petróleo e, por isso, apresentaram micro-organismos mais adaptados à contaminação local.
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, responsável pela maioria dos
casos de comprometimento cognitivo progressivo em paciente idosos. Estudos têm mostrado que o
processo degenerativo pode iniciar de 15 a 20 anos antes do início clínico da DA e que alguns
biomarcadores permitem distinguir os pacientes com comprometimento cognitivo leve (CCL) que irão
progredir para a DA daqueles que não irão. Os biomarcadores geralmente provêm, entre outros, de
distúrbios no metabolismo da proteína precursora de amilóide (PPA) e sua posterior deposição em
placas senis, sendo utilizados como biomarcadores os peptídeos da PPA - a ?-amiloide contendo 40 ou
42 aminoácidos e seus autoanticorpos. Objetivo: Dessa forma, nosso propósito é realizar o
desenvolvimento de um biossensor luminescente usando nanopartículas de vanadato de ítrio dopado
com európio (YVO4:Eu3 ) como marcador luminescente da interação especí�ca entreo antígeno ?A40 e o
autoanticorpo anti-?A40 para o diagnóstico da DA. Materiais e Métodos: Inicialmente, foi realizada a
síntese da nanopartícula YVO4:Eu3 e a sua emissão foi caracterizada por espectroscopia de
�uorescência. Em seguida, o peptídeo ?A40, biomarcador da DA, e as nanopartículas de YVO4:Eu3 foram
incorporados em lipossomos de dipalmitoilfosfatidil glicerol (DPPG), para preservação e indução da
estrutura secundária do peptídeo, bem como para o con�namento das nanopartículas. Como controle,
foram incorporadas em lipossomos apenas as nanopartículas YVO4:Eu3 . Os lipossomos contendo ?A40
YVO4:Eu3 e YVO4:Eu3 foram depositados sobre lâminas de quartzo através da técnica de adsorção física
camada por camada utilizando o polietilenoimina (PEI) como policátion. A detecção do anticorpo, anti-?
A40, foi feita monitorando a emissão da nanopartícula antes e após a exposição do �lme ao anti-?A40
puri�cado. Resultados e Conclusão: A nanopartícula YVO4:Eu3 apresentou uma banda de emissão na
região de 570-710 nm correspondente ao íon lantanídeo Eu3 , apresentando a emissão máxima em 619
nm. Foi observado um aumento na emissão do íon Eu3 em 619 nm no �lme de PEI/DPPG ?A40 YVO4:Eu3
após a adsorção do anticorpo anti-?A40, decorrente da ligação especí�ca entre o antígeno e o anticorpo.
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O presente trabalho se insere como uma das ações do Programa de Extensão ?A criança, o adulto e o
lúdico: implicações culturais na comunidade?. O objetivo é apresentar a ação desenvolvida no âmbito do
Programa de recolha e escrita da história do Laboratório de Brinquedos e Materiais para a Educação
Infantil (LABEI) -- a Brinquedoteca Universitária da Unifesp Campus Guarulhos - a partir de entrevistas
realizadas com ex-monitores, a �m de construir a linha do tempo das diversas fases de construção do
programa e do espaço da brinquedoteca, bem como das ações desenvolvidas e registrá-las na página do
LABEI, de modo a dar visibilidade e acesso ao equipamento. A proposta foi supervisionada pela
professora orientadora do Projeto de Extensão e implementada pelas monitoras. Buscou-se em
Halbwachs (1990) a base teórica do projeto que se pauta na concepção de que a memória é uma
representação da realidade, sendo a memória individual uma construção da memória coletiva. Ao longo
do projeto foram diversos os procedimentos de pesquisa adotados. Inicialmente realizamos encontros
formativos sobre memória, história oral e aportes teórico-metodológicos sobre a realização de
entrevistas. Em seguida, o levantamento e a leitura de todos os relatórios já realizados, para deles extrair
dados sobre os monitores e fotos a serem usadas como estratégia para as entrevistas. Elegeu-se a
entrevista semiestruturada como instrumento para a recolha dos depoimentos, a partir de perguntas
organizadas nos eixos temáticos de rotina, pesquisa/estudo, ações, espaço/infraestrutura,
brinquedos/acervo, frequência de crianças e divulgação do espaço. Foram apresentados aos
entrevistados, por meio de slides, fotos de várias ações realizadas, como propiciadoras da rememoração
dos eventos. Ao todo, 16 entrevistas foram realizadas à distância pela plataforma Google Meet, tendo
em vista as restrições causadas pela pandemia do Covid-19. Como resultado, a partir do material
coletado, foi produzido um banco de dados e criada a aba "Linha do Tempo" no site do LABEI. Como
conclusão, destaca-se a potencialidade da Brinquedoteca Universitária para a formação docente, quer
seja pela articulação entre teoria e prática, quer seja pela oportunidade de planejar e executar ações
lúdicas, por proporcionar contato com crianças e valorizar as culturas infantis e o brincar, con�gurando
um espaço relevante de fortalecimento de vínculos com a universidade, colegas e comunidade. É
possível a�rmar que o processo evidenciou a importância da experiência coletiva como ferramenta
necessária na implementação e construção diária da brinquedoteca durante toda sua trajetória que se
iniciou em 2011. Foi possível cumprir o objetivo do projeto, que visava promover a compreensão das
implicações políticas, sociais e educacionais do brincar como um direito das crianças, bem como um
espaço de ensino, pesquisa e extensão.
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BUSCA POR INIBIDORES DA ARGINASE DE LEISHMANIA SPP: EXPLORANDO
ANÁLOGOS DE CARBAZONAS E SEMICARBAZONAS
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
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TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

A Leishmaniose faz parte de um conjunto de doenças consideradas negligenciadas pela Organização
Mundial da Saúde e ameaça mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que moram em áreas endêmicas
sujeitas a infecção. É tida como uma doença infecciosa não contagiosa, provocada por mais de 20
espécies diferentes de protozoários do gênero Leishmania, os quais são transmitidos em sua forma
promastigota pela picada da fêmea do inseto vetor �ebotomíneo. Pode se manifestar clinicamente sob 3
formas: cutânea (lesões na pele), mucocutânea (lesões nos tecidos nasofaríngeos) e visceral (calazar). A
busca por inibidores da sua enzima arginase fundamenta-se no papel desta proteína no
desenvolvimento do parasito bem como para a sua sobrevivência no hospedeiro. A inibição da arginase
provoca o acúmulo do aminoácido L-arginina e não produção de poliaminas essenciais para o
metabolismo e controle redox do parasito. Em paralelo, este aminoácido, quando não consumido, �ca
disponível para uso dos macrófagos do hospedeiro que, por sua vez, o utilizam para a produção de
óxido nítrico (NO), principal substância produzida na resposta do tipo burst oxidativo que defende o
organismo hospedeiro da invasão pelo protozoário. Portanto, inibir a ação da arginase de leishmania
não só impede a síntese de poliaminas pelo parasita como também estimula a produção de radicais
livres (EROs) pelas células de defesa, aumentando a capacidade de eliminação do parasito pelo
organismo do hospedeiro. Estudos realizados com os colaboradores da USP (Campos Pirassununga),
com derivados de carbazidas e tiossemicarbazidas conjugadas ao centro heterociclo
pirazolopirimidínico, apresentaram atividade leishmanicida signi�cativa. Neste contexto foi proposta a
síntese e a avaliação biológica de análogos estruturais híbridos contendo, em suas estruturas,
características de carbazonas ou tiossemicarbazonas ligadas a sistemas heterocíclicos diversos que
sintéticos ou de origem natural, com alguma ação leishmanicida anteriormente reportada na literatura e
que possam estar atuando como inibidores da arginase de L. amazonensis (LaARG). A metodologia que
vem sendo empregada para a obtenção destes compostos baseia-se em reações do esqueleto
semicarbazonas e tiossemicarbazonas com aldeídos diversos em metanol. Uma vez obtidos, estes
compostos passam por recristalização para puri�ca-los. Até o presente momento: a síntese de formação
da cumarina teve sucesso com rendimento de 60%; reações com semicarbazidas tem sido o maior
obstáculo, devido à sua reatividade. Já os derivados da tiossemicarbazida são obtidos, mas
procedimentos de puri�cação precisam ser aprimorados. Os produtos isolados, em purezas acima de
97%, serão enviados para estudos biológicos frente à enzima LaARG com vistas a traçar uma análise de
estrutura química e atividade biológica empregando-se os programas de modelagem molecular
Discovery Studio e Gaussian 09W. Espera-se que este estudo responda ao fundamento desta proposta,
ou seja, encontrar compostos tiossemicarbazônicos ou carbazônicos tão ou mais ativos contra a LaARG e
L. amazonensis que os compostos até então reportados na literatura.
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Introdução O Trauma Cranioencefálico (TCE) é altamente frequente no Brasil (mais de 150 mil casos por
ano) e é um grande fator de risco para o desenvolvimento de epilepsia pós-traumática (EPT). Contudo, o
tratamento de EPT derivado de TCE ainda é pouco e�caz, portanto, é necessário investigar novas
abordagens, como o uso do Biperideno, um medicamento ainda não utilizado para esse �m. O
Biperideno é um medicamento anticolinérgico utilizado para tratar pacientes com Parkinson, acredita-se
que possa ter potencial terapêutico para a EPT. MicroRNAs provenientes de VEs podem auxiliar na
compreensão das bases biológicas da EPT. MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNAs
endógenos reguladores, não codi�cadores, que regulam a expressão gênica. Eles podem ser detectados
perifericamente, pois podem ser carreados por vesículas extracelulares (VEs), as quais funcionam como
mediadores na comunicação celular. As VEs são liberadas por vários tipos celulares, como células
neurais, e são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Os miRNAs estão relacionados com
muitas funções cerebrais relevantes para a epilepsia e TCE, incluindo morte celular, neurogênese e
plasticidade sináptica. Objetivos O principal objetivo desse estudo é buscar e identi�car padrões de
alterações nos níveis de miRNAs carreados por VEs após TCE, que possam estar relacionados com o
desenvolvimento de EPT e/ou que estejam relacionados com o tratamento com Biperideno. Como
objetivos especí�cos, pretendemos: a) encontrar miRNAs associados à EPT, ao comparar os grupos que
desenvolveram ou não desenvolveram a EPT; b) identi�car miRNAs relacionados ao tratamento ao
comparar os grupos que tomaram placebo ou biperideno; c) correlacionar os miRNAs encontrados com
variáveis clínicas dos pacientes (por exemplo, gravidade e local da lesão); e d) identi�car os genes alvo
dos miRNAs diferencialmente expressos e encontrar vias biológicas enriquecidas na epileptogênese e no
tratamento com Biperideno. Metodologia A coleta dos participantes do estudo foi realizada e fez parte
de um projeto temático que incluiu um ensaio clínico duplo-cego e randomizado. Brevemente, foram
incluídos 57 indivíduos que sofreram TCE. A coleta de sangue foi realizada após 10 dias do trauma e do
início do tratamento (Biperideno ou placebo). Esses participantes foram acompanhados e os dados
clínicos foram registrados. O sangue foi processado e o soro aliquotado para o presente estudo.
Primeiramente será realizado o isolamento de VEs sendo uma parte delas utilizada para a caracterização
(por tamanho e pela presença de proteínas de membrana). A outra parte será utilizada para a extração
de miRNAs e depois será realizado o sequenciamento do mirnoma (conjunto de miRNAs). Os dados
serão analisados através de análise de expressão diferencial, que será realizada com o auxílio de
ferramentas de bioinformática. Resultados esperados A análise de microRNAs em VEs é altamente
promissora para a investigação de mecanismos subjacentes a EPT, além de serem moléculas
responsáveis por comunicação entre o tecido alvo e periférico. Ao �nal dessas análises, esperamos
encontrar miRNAs provenientes de VEs que possam ser relevantes para a EPT e suas condições clínicas,
bem como miRNAs que possam estar associados com o Biperideno, permitindo assim, a identi�cação de
novas vias terapêuticas.
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O melanoma cutâneo surge a partir da transformação maligna dos melanócitos da epiderme e é
considerado o tipo mais grave dos tumores da pele por sua alta propensão à metástase e resistência
terapêutica. Como melanomas primários e metastáticos carregam, pelo menos em parte, o mesmo
conjunto de mutações driver, a reprogramação epigenética parece desempenhar papel importante na
progressão e heterogeneidade tumoral. Alterações epigenéticas são modi�cações covalentes reversíveis
que não alteram a sequência de nucleotídeos do DNA e que apresentam importante papel na regulação
da transcrição gênica. Modi�cações pós-traducionais das histonas, proteínas associadas ao DNA que
organizam a cromatina, estão entre os mecanismos epigenéticos mais estudados, juntamente com a
metilação do DNA. Apesar dos avanços, o conhecimento acerca dos mecanismos epigenéticos
envolvidos na plasticidade celular é ainda incompleto. Dados prévios de nosso laboratório de um
modelo celular linear de progressão tumoral associam padrões de abundância de diferentes
modi�cações de histonas e a expressão de deacetilases (HDACs), metiltransferases (HMTs) e
desmetilases (HDMs) de histonas a fenótipos celulares distintos do melanoma,
mesenquimal/indiferenciado e diferenciado/altamente proliferativo. Estudos que avaliam o uso de
inibidores de metiltransferases, desmetilases e deacetilases de histonas em melanomas ainda são
escassos, mas têm se mostrado bastante promissores, inclusive quando utilizados em combinação com
outras terapias. O tratamento de células de melanoma de diferentes fenótipos com inibidores de HDACs,
HMTs e HDMs permitirá avaliar seus efeitos in vitro em características de resistência à morte, migração,
invasão e proliferação, e in vivo em características de crescimento tumoral e formação de metástases.
Selecionamos seis diferentes inibidores de enzimas modi�cadoras de histona que estão alteradas
durante a progressão do modelo celular de melanoma: MS-275, inibidor de HDAC1 e 3; A196, inibidor da
metiltransferase SUVH20H1/H2, NSC636819, inibidor das desmetilases KDM4A e KDM4B; OSS-128167,
inibidor da deacetilase SIRT6; CHDI 00390576, inibidor das HDACs classe IIa e Chaetocin, inibidor da
metiltransferase SUV39H1. Foram realizados ensaios por MTT a �m de avaliar a viabilidade celular das
células de melanoma de diferentes fenótipos após o tratamento com diferentes doses dos inibidores. A
partir disso, foi escolhida uma concentração média para tratamento de células e através do ensaio de
Western Blot con�rmamos a inibição das marcas-alvo dos inibidores. Ensaios funcionais utilizando
células de melanoma de diferentes fenótipos serão realizados após o tratamento com os diferentes
inibidores. Este estudo poderá revelar diferentes vulnerabilidades resultantes de modi�cações de
histonas especí�cas de determinados fenótipos do melanoma, indicando possíveis estratégias
terapêuticas mais e�cazes.
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Título: Cadê os negros que precisam estar aqui? O ?lugar? da Escola no enfrentamento ao racismo, e
seus efeitos na saúde, no município de Santos. Pesquisadora: Janaina Ferreira de Almeida Orientadora:
Profa. Dra. Maria de Fátima Ferreira Queiróz Programa de Pós graduação Ensino em Ciências da Saúde-
Modalidade Pro�ssional- Campus Baixada Santista-Unifesp Resumo Introdução: O Racismo é uma
atitude que preconiza tensão permeando os diferentes grupos e povos em suas práticas sociais, é uma
atitude extremamente complexa, pois está repleta de subjetividade, principalmente quando abordamos
a questão racial. O racismo se exprime por meio de duas maneiras relacionadas entre si. Uma é
individualmente e a outra maneira é a institucionalização. Embora reconhecendo o fenômeno
transversal do racismo na sociedade brasileira, o lócus de pesquisa se circunscreve na escola e a
intensão é delinear uma ação no campo da saúde. Consideramos que o papel do Orientador Educacional
é um mediador de con�itos que permeiam o espaço escolar, dando encaminhamentos as situações
apresentadas procurando solucionar ou minimizar os impactos que se apresentam. O racismo é um
destes con�itos que a Escola precisa dar conta e que muitas vezes está silenciado em suas práticas, que
re�etem na saúde levando ao adoecimento, uma vez que provoca efeitos psíquicos sociais. Neste
contexto emergem perguntas que necessitam ser respondidas tais como: O racismo pode ser
considerado uma doença? Se o racismo é uma doença, porque não está inserido dentro do Programa
Saúde na Escola enquanto ação especí�ca do município? O que é possível fazer para promover a
prevenção e o combate ao racismo no espaço escolar, junto ao Programa Saúde na Escola? Objetivo:
analisar a importância da aplicabilidade das Ações A�rmativas que versam sobre a Obrigatoriedade do
Ensino de História e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena e a Política Nacional da Saúde da
População Negra no Município de Santos, junto as respectivas secretarias, vinculando-se ao Programa
Saúde na Escola, tendo em vista, quais ações que promovem a saúde preventiva em relação ao combate
ao racismo nos equipamentos educacionais e de saúde. Método: trata-se de pesquisa com abordagem
qualitativa com três etapas em seu desenvolvimento. (1) Etapa Exploratória: O lócus de observação para
a pesquisa é a Escola e o Programa Saúde na Escola (PSE), para isso, elegemos as Unidades Municipais
de Ensino: Colégio Santista, Oswaldo Justo e 28 de Fevereiro e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) que
atendem a estes territórios. Para esta observação, é importante veri�car os estudos referentes ao
problema em destaque, tendo em vista a preparação do percurso da investigação para analisar os
aspectos que de�nem o que é Saúde Mental e Saúde Coletiva na perspectiva emancipatória. Ainda neste
percurso de veri�cação conceituar o que é Racismo, as Políticas Públicas de Ações A�rmativas que
contemplam a Saúde e a Educação, assim como a Política do Programa Saúde na Escola no município de
Santos. (2) Etapa do Trabalho de Campo contará com as narrativas dos sujeitos. Nestas pesquisas os
sujeitos serão: os Orientadores Educacionais, os Estudantes e os Coordenadores e Agentes do Programa
Saúde na Escola, a�m de revelarem suas histórias, rememorá-las e registrar os acontecimentos vividos
nos dias atuais, recuperando a compreensão de mundo social e da saúde destes indivíduos. Os sujeitos
de pesquisa, no que se referem aos estudantes, englobam crianças, jovens e adultos que recebem
formação nas escolas selecionadas. (3) Etapa de Análise e Tratamento do Material Empírico e
Documental: A compilação dos dados, a�m de compreender os códigos sociais e de saúde revelados e os
resultados obtidos, com a intenção de construir a inserção do combate ao racismo dentro das Ações do
Programa Saúde na Escola como item de prioridades e metas a serem cumpridos. O suporte teórico
para analisar e desvelar os conhecimentos histórico sociais que referendam o binômio saúde versus
educação estarão amparados nos teóricos Aimé Césaire e Franz Fanon, Paulo Freire no campo da
educação libertadora e teoria da saúde ampliada, não reducionista, presente no campo da saúde
coletiva. O processo de pesquisa se encontra em fase de construção do projeto em sua perspectiva
metodológica e está proposto o início da pesquisa em maio de 2022. Contribuições da pesquisa: Espera-
se que ao �nal do mestrado a dissertação possa apontar a importância de novas perspectivas
educacionais vinculados a saúde, que possam colaborar com o rompimento das estruturas euro
centradas, com construção colonial, e que contribuem com o adoecimento da população negra, seja ela
infantil, adolescente ou adulta. Palavras ? chave: Saúde, Educação, Racismo.
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CALCULADORA METANALÍTICA: IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA PARA
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SOCIAL

INTRODUÇÃO - Atualmente, as metanálises desempenham um papel fundamental na elaboração de
estratégias de Saúde Pública, e na tomada de decisões clínicas individuais. Assim, o desenvolvimento,
aprimoramento e divulgação de novas técnicas estatísticas e ferramentas computacionais em metanálise
é de suma importância. A Calculadora Metanalítica é um aplicativo desenvolvido sob a perspectiva
bayesiana para a realização de metanálises para as medidas de efeito proporção e diferença entre
médias. A medida metanalítica bayesiana é uma distribuição de probabilidades, o que a torna muito
mais informativa que as medidas tradicionais, já que fornece informação sobre o comportamento do
parâmetro de interesse. Entre suas funcionalidades, o aplicativo conta com a possibilidade de se realizar
um teste de hipótese para as distribuições a posteriori metanalíticas, que no contexto bayesiano, trata-
se do cálculo de uma medida de evidência fornecida pelo FBST (Full Bayesian Signi�cance Test). Todavia,
no cenário das ciências de saúde, nem sempre um resultado estatisticamente signi�cante corresponde a
um resultado clinicamente signi�cante. Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de uma
ferramenta para a mensuração do tamanho do efeito e avaliação de sua signi�cância clínica. OBJETIVO -
Atualizar e aprimorar a Calculadora Metanalítica através do desenvolvimento teórico e da
implementação de uma ferramenta para a mensuração do tamanho do efeito, para os problemas de
proporção e diferença entre médias. MATERIAIS E MÉTODO - A Calculadora Metanalítica é um aplicativo
desenvolvido em linguagem R, em especial com o uso do pacote Shiny, que permite que ele funcione
como uma página web interativa. A metodologia de cálculo das metanálises baseia-se na mistura das
distribuições a posteriori de cada estudo, gerando ao �m uma distribuição metanalítica a posteriori para
o parâmetro de interesse. Nesse contexto, o tamanho de efeito da intervenção ou fenômeno estudado
pode ser estimado calculando-se a probabilidade de sua medida de efeito ser superior à chamada
mínima diferença clinicamente importante (MCID). Avaliando-se essa probabilidade é possível concluir se
de fato o resultado obtido possui importância prática. A análise e avaliação dessa nova ferramenta foi
feita com base em simulações e em dados oriundos da literatura. RESULTADOS E CONCLUSÃO - O
aplicativo Calculadora Metanalítica foi atualizado para sua terceira versão, mais prática e e�ciente. A
inserção de um novo recurso para avaliação do tamanho de efeito permite a realização de uma análise
estatística mais completa e uma avaliação mais intuitiva acerca da signi�cância clínica de uma
determinada intervenção. Com todas essas funcionalidades, a Calculadora Metanalítica representa uma
importante ferramenta para que os pesquisadores da área da saúde possam valer-se da metodologia
Bayesiana para a realização de uma metanálise de forma ágil e acurada.
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TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

Introdução - A Leishmaniose é uma doença negligenciada que acomete em sua maioria a população
pobre em todo o mundo. É causada por um protozoário parasita e transmitida ao hospedeiro pela
picada de um inseto conhecido como Flebotomíneo fêmea1. A leishmaniose pode ser identi�cada em
duas principais formas, a Leishmaniose Visceral (LV), que é a forma mais grave; e a Leishmaniose
Tegumentar (LT), é a mais comum e pode causar problemas cutâneos em todo o corpo. No Brasil, há
sete espécies de leishmanias envolvidas na ocorrência de casos de LT, as mais importantes são a
Leishmania amazonensis, Leishmania guyanensis e a Leishmania braziliensis2. A leishmaniose é uma
doença complexa devido ao fato do protozoário se alojar dentro dos macrófagos e é de difícil eliminação
pelos mecanismos normais de defesa. O tratamento depende de um número limitado de medicamentos
que apresentam uma serie de efeitos colaterais, alta toxicidade e segurança insatisfatória, além de um
alto custo e a possibilidade de cepas resistentes. O medicamento utilizado como primeira escolha é o
antimonial pentavalente, pentamidina e anfontericina B como fármaco de segunda escolha, estes
medicamentos são fornecidos pelo Ministérios da Saúde a mais de 60 anos3. Devido a ine�cácia e alta
toxicidade, nos últimos anos vem se desenvolvendo pesquisas voltadas ao tratamento da leishmaniose
utilizando produtos naturais de plantas, devido a diversidade química dos seus metabolitos secundários.
Esses novos protótipos, visam um efeito tóxico mais baixo com princípios ativos com ações mais
efetivas4. Estudos têm provado que extratos de plantas ou seus derivados mostraram-se promissores
no tratamento de várias doenças. Essa atividade biológica das plantas pode ser atribuída a diversos
grupos de compostos encontrados e isolados, muito utilizado na indústria farmacêutica5. Dentre as
diversas plantas presentes no mundo, podemos citar a Callistemon viminalis pertencente à Família
Myrtaceae, muito utilizada na medicina tradicional como alimento ou especiaria, desde os tempos
antigos. Esta planta, também conhecida como esponja de garrafa devido ao formato de suas �ores é
uma árvore nativa da Austrália, que foi cultivada no sul da China como espécie ornamental, mas também
foi utilizada como controle de ervas daninhas. Estudos �toquímicos foram realizados em extratos de C.
viminalis, e mostraram que a planta é rica em compostos fenólicos, triterpenóides, �avonoides,
saponinas, esteroides, alcaloides, taninos, carboidratos, aminoácidos e derivados de �oroglucinol. Além
disso, os óleos essenciais de Myrtaceae têm demonstrado propriedades antibacterianas, anti-
in�amatórias, fungicidas, antioxidantes e antivirais6. Objetivo - O presente trabalho tem como objetivo
investigar a composição química e a avaliação da atividade antiparasitária da Callistemon viminalis
(Myrtaceae) do extrato e óleo essencial obtido das folhas da planta. Materiais e Método ? Para obtenção
do óleo essencial será feito uma destilação por arraste de vapor utilizando o Clevenger e os constituintes
determinados por cromatogra�a a gás associada à espectrometria de massas. Os extratos selecionados
que apresentarem atividade antiparasitária serão submetidos a diversas etapas cromatográ�cas. Por
�m, as estruturas dos compostos ativos serão determinadas por meio de análises espectroscópicas e
espectrométricas. Referências: 1. Who. Leishmaniasis. World Healthy Organization, 2022. Disponivel em:
. Acesso em: jan 2022. 2. Ministério da Saúde - Leishmaniose Tegumentar. Disponível
em: acessado em: jan 2022. 3. Dos Santos, A. P. De A., Fialho, S. N., De Medeiros, D. S.
S., et al. "Antiprotozoal action of synthetic cinnamic acid analogs", Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, v. 51, n. 6, p. 849?853, 2018. 4. Veiga, A., Albuquerque,
K., Corrêa, M. E., et al. "Leishmania amazonensis and leishmania chagasi: in vitro
leishmanicide activity of virola surinamensis (rol.) Warb", Experimental Parasitology, v.
175, p. 68?73, 2017. 5. Royal Botanical Gardens. State of the world's plants. Kew
foundation & sfumato foundation. [s.l.], p. 100. 2017. 6. Salem, M. Z. M., El-Hefny, M.,
Ali, H. M., et al. "Plants-derived bioactives: novel utilization as antimicrobial, antioxidant
and phytoreducing agents for the biosynthesis of metallic nanoparticles", Microbial
Pathogenesis, v. 158, n. June, p. 18?25, 2021.
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ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O objetivo desta pesquisa é analisar as modalidades de trabalho compulsório empregadas na
construção de estradas na província de Minas Gerais entre 1840 e 1870. Interessa-nos especialmente os
modos de recrutamento sobre as populações indígenas que habitavam a parte leste da província, região
de fronteira com as províncias da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nossa hipótese é que, mesmo
sem respaldo legal, governantes, militares e colonos continuaram a recrutar mão de obra indígena. O
contexto de formação do Estado nacional e o desejo de integração do eixo Centro-Sul contribuíram para
um cenário de violência e militarização na região. De modo mais amplo, esta investigação busca
redimensionar a questão da mão de obra indígena no período Oitocentista. Acredita-se que o
recrutamento compulsório de indígenas não foi um fenômeno exclusivo dos ?sertões do leste? de Minas
Gerais, mas sim um mecanismo lançado pelos emergentes Estados nacionais. O recorte espacial
justi�ca-se por ter sido a região um dos últimos refúgios do território em que diferentes povos nativos
tentaram evitar o contato com a civilização ocidental. O recorte temporal inicia-se em 1840, com as
discussões sobre uma nova política indigenista de abrangência nacional. Também nesse período
diferentes projetos de estradas buscando o litoral do Espírito Santo foram retomados. Estendemos
nossa análise até 1870, período em que a política estatal de ?catequese e civilização? torna-se mais
pragmática e o interesse pela expansão ferroviária sobrepõe-se à construção de estradas. Utilizaremos
como fontes a documentação do Arquivo Público Mineiro organizada pelo Núcleo de Pesquisa em
História Econômica e Demográ�ca (NPHED), integrado ao CEDEPLAR/UFMG, contendo os processos de
construção de estradas e pontes na província de Minas Gerais. Relatórios dos presidentes de províncias,
periódicos e demais documentos governamentais também serão utilizados como fontes.
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PERMANENTE EM SAÚDE

A produção cientí�ca e as práticas de pesquisadores em avaliação de programas e serviços no Brasil são
majoritariamente in�uenciadas pelas produções teórico-conceitual e metodológica dos países
desenvolvidos, especialmente de autores estadunidenses ou radicados neste país. As concepções e
fundamentações epistemológicas destas referências dominantes no Brasil necessitam ainda ser
evidenciadas e analisadas. Por essa razão, propomos constituir pesquisa de abordagem teórica com
objetivo de analisar a produção cientí�ca em torno do pensamento e da prática em avaliação de
programas e serviços, por meio da análise de discurso das obras de pesquisadores avaliadores de
expressiva produção cientí�ca. A compreensão advinda da análise de discurso será abordado ainda a
partir de categorias conceituais provenientes da epistemologia histórica. Espera-se que a presente
investigação subsidie a compreensão e quali�cação das bases que sustentam as práticas avaliativas, cuja
presença nos discursos e nas iniciativas privadas e governamentais tem crescido exponencialmente.



Página 498Página 498

CAMPO ADITIVO: UM LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA ENTRE 2011 E
2020

WAGNER MARCELO POMMER - ORIENTADOR(A)

MICHELE SILVA SERAFIM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Este trabalho tem como objetivo mapear a produção acadêmica em torno das operações de adição e
subtração. Para isso será realizado um estudo do tipo ?Estado da Arte?, levando-se em consideração as
dissertações acadêmicas dos últimos 10 anos que utilizaram a Teoria dos Campos Conceituais de Gerárd
Vergnaud como referencial teórico, com enfoque no campo aditivo. A intenção será realizar um
mapeamento das instituições de Pós-Graduação envolvidas na produção dessas dissertações, o sujeito
de pesquisa, o referencial metodológico e os instrumentos de análise de dados, de modo a realizar um
paralelo comparativo dos resultados obtidos. Com isso, esperamos relacionar os dados, encontrar
similaridades e diferenças nos diversos contextos apresentados e constatar se é possível delimitar um
padrão comum a todos os resultados obtidos que ajude a detectar as principais di�culdades dos sujeitos
de pesquisa, o que permitiria discutir elementos para lidar com estas di�culdades no campo de ensino
das operações de adição e subtração.
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CANABIDIOL COMO INDUTOR DE MORTE CELULAR EM TUMORES DE MAMA: POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DE
RECEPTORES CB1, CB2 E TRPV-1 LETÍCIA LEITE GUARIGLIA, LUCAS S ZAMARIOLI, MICHELE RM SANTOS,
GUSTAVO JS PEREIRA, SORAYA S SMAILI, CLAUDIA BINCOLETTO. Departamento de Farmacologia, Escopa
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Graduanda: leticialeiteg@gmail.com
Introdução: O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, sendo a causa mais
frequente de morte por câncer nessa população (INCA, 2020). Os canabinóides, compostos ativos
obtidos a partir da Cannabis sativa e seus derivados, têm sido usados principalmente com �ns paliativos
em pacientes com câncer. No entanto, nos últimos anos, esses compostos (derivados de plantas ou
produzidos sinteticamente) têm demonstrado atividade antitumoral, pois diferentes estudos têm
atribuído a eles capacidade de indução de apoptose, parada do ciclo celular, inibição da migração
celular, da angiogênese e de vias de sinalização constitutivamente ativas. Objetivos: Em modelo de
células de câncer de mama humano MCF7, avaliar o potencial citotóxico do Canabidiol (CDB), substância
abundante encontrada na Cannabis sativa, e a participação de receptores CB1, CB2 eTRPV1 nestas
respostas, além de identi�car a conexão entre ativação destes receptores com a morte celular por
apoptose, necroptose e ferroptose. Materiais e Métodos: Utilizando O CBD, antagonistas dos receptores
canabinóides AM251 e AM630 e dos receptores vanilóides (CPZ), avaliamos em modelo celular de câncer
de mama MCF-7 a capacidade dessas células em reduzir o MTT a cristais de formazan, indicativo de
viabilidade celular, após diferentes tratamentos por 24 horas. Resultados: Os resultados obtidos até o
momento demonstraram que o CDB é citotóxico para as células MCF7 de maneira concentração-
dependente, sendo este efeito citotóxico já observado em concentrações de 10 uM após 24 horas de
tratamento. O uso dos antagonistas dos receptores CB1, CB2 e TRVP1, a princípio, tendem a diminuir
essa atividade, no entanto esses estudos estão ainda em andamento. Conclusão: O CBD é citotóxico em
células de câncer de mama MCF7, estando estes efeitos possivelmente conectados com a ação em
receptores canabinóides/vanilóides. Estudos ainda em andamento permitirão conclusões mais precisas
sobre a participação destes receptores com os efeitos antitumorais e pró apoptóticos do CDB em células
MCF7. Palavras-chaves: canabidiol, câncer de mama, morte celular. Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq.
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Resumo: Pesquisadores demonstram há mais de uma década o envolvimento do sistema
endocanabinoide nos Transtornos por Uso de Substâncias (TUS). Diversos estudos demonstram o papel
dos canabinoides em atenuar os efeitos adversos de retirada e de abstinência de substâncias de uso
contínuo, mas até hoje não há medicamentos reconhecidos para o tratamento desta condição. Métodos:
Esta revisão reuniu ensaios clínicos controlados randomizados de medicamentos contendo canabinoides
como intervenção para pessoas que foram diagnosticadas ou apresentam padrões de TUS para acessar
a diminuição dos efeitos da interrupção do uso de substâncias (withdrawal). As buscas serão feitas na
principal plataforma de pesquisa online de acesso aberto, PubMed. Ensaios clínicos randomizados (RCTs)
de canabinoides como intervenção em comparação ou adjuvante à outras intervenções farmacológicas,
psicossociais ou placebo em adultos ou adolescentes diagnosticados ou que apresentam padrões de
TUS foram sistematicamente selecionados pelos dois coautores, e as eventuais dúvidas sanadas pelo
coordenador da pesquisa. A coleta, análise de dados e avaliação de qualidade dos estudos seguiu o
modelo Cochrane. Discussão: Oito ensaios clínicos de boa qualidade demonstraram a efetividade de
preparações contendo Tetraidrocanabinol e/ou Canabidiol em diminuir os sintomas provenientes da
interrupção do uso regular de substâncias, o que sugere que estas substâncias podem fornecer
medicamentos efetivos para o tratamento de pessoas acometidas por TUS. A falta de padronização nos
procedimentos metodológicos ainda limita o desenvolvimento de uma meta-análise, mas direções
promissoras para futuros ensaios clínicos podem garantir um posicionamento mais incisivo sobre a
efetividade destes medicamentos.
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Este trabalho propõe-se a discutir os possíveis impactos quanto à utilização de canções brasileiras em
atividades didáticas de ensino/aprendizagem de língua na educação básica e as presumíveis
contribuições para o desenvolvimento da leitura/escrita nas aulas de Língua Portuguesa. No que diz
respeito ao gênero canção brasileira, este é considerado, na perspectiva bakhtiniana, um tipo de
enunciado relativamente estável, caracterizado por um conteúdo temático, uma construção
composicional e um estilo. Os gêneros estão sempre vinculados a um domínio da atividade humana,
re�etindo suas condições especí�cas e suas �nalidades, desse modo, esta pesquisa se dispõe a trabalhar
com o gênero canção em sala de aula, apontando para um desenvolvimento de leitura de mundo. A
partir da materialidade dos textos, o que pode ter consonância com a visão de mundo e o caráter
estético dos estudantes. A proposta é promover uma leitura que se con�gure em resposta, evidenciando
a voz autoral dos leitores. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é re�etir sobre como uma
metodologia dialógica pode ser mais profícua e fazer sentido para os discentes de modo a contribuir
para leitura e a escrita numa perspectiva autoral, evidenciando a importância do estudante enquanto
sujeito que tem voz, autoria, singularidade, alguém com quem se dialoga e se posiciona. A re�exão
contempla também discutir em que medida o gênero canção tomado para o ensino/aprendizagem de
língua pode ser e�caz e em que medida pode ser positivo ou negativo. Os alicerces teóricos que
fundamentam a pesquisa permeiam as discussões a respeito dos elementos composicionais do gênero
do discurso (BAKHTIN; FIORIN), do trabalho com gêneros em sala de aula (COSTA, DALVI; LIMA) e de
autores que versam a respeito da importância do ato de ler (FREIRE; GERALDI).
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A crítica literária jornalística foi, por muito tempo, responsável pela consagração de diversos escritores
renomados no universo literário. Assim, a função do crítico é produzir um discurso laudatório da obra e
de seu autor, provendo-o na literatura prestigiada. Nesse sentido, pode-se dizer que o maior desa�o do
crítico-orador era a aposta no desconhecido. Foi nesse cenário que Antonio Candido resolveu apostar
em Clarice Lispector e sua obra de estreia. Com base nessas considerações, este estudo analisou o
caráter persuasivo da crítica literária jornalística. Para isso, adotou-se como objeto de análise o artigo
crítico ?Perto do coração selvagem?, escrito por Antonio Candido e publicado o jornal Folha da Manhã,
em 16 de junho 1944, referente ao romance de estreia da escritora Clarice Lispector. Assim, o estudo
objetivou mostrar como as paixões retóricas são mobilizadas, por meio de recursos retóricos ? �guras,
argumentos, lugares e seleção lexical ? que ampli�cam a escritora. Dessa forma, a pesquisa
fundamentou-se nos pressupostos teóricos da Retórica (ARISTÓTELES, 2015) e da Nova Retórica
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014; MEYER, 2007; FERREIRA, 2010; FIORIN, 2015; TRINGALI, 2014),
com foco no conceito de pathos. De acordo com os resultados, pode-se dizer que as paixões da amizade
e, majoritariamente, da amabilidade, mobilizadas pelo crítico-orador, favoreceram a adesão de leitores à
obra de estreia da jovem escritora.
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INTRODUÇÃO. A agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes no Brasil, no entanto, as
propriedades dos solos formados em regiões de clima tropical di�cultam a retenção de nutrientes,
fazendo com que a demanda por fertilizantes seja muito alta. Assim, encontrar alternativas para o uso
de fertilizantes convencionais é de extremo interesse para o setor, a �m de diminuir a dependência
externa e otimizar a produção. Dentre os principais fertilizantes estão os chamados NPK, os quais
contém os macronutrientes principais necessários às plantas (nitrogênio, fósforo e potássio). No
entanto, há diversas fontes alternativas ricas em nutrientes, como os e�uentes domésticos e industriais
que, quando descartados indiscriminadamente em corpos d?água, provocam a sua eutro�zação. A
vinhaça, por exemplo, é um e�uente da indústria sucroalcooleira rico em potássio) e nitrogênio. Estima-
se que somente o potássio corresponda a cerca de 20% dos elementos presentes nesse e�uente.
Todavia, a aplicação direta da vinhaça no solo pode resultar na salinização, lixiviação de metais e sulfatos
(podendo atingir as águas super�ciais e subterrâneas), causar mau cheiro e emitir gases do efeito estufa
na atmosfera, como o N2O. Portanto, o seu uso deve ser controlado para evitar esses problemas. Certos
minerais como as zeólitas podem ser utilizados para recuperar os nutrientes desses e�uentes e
disponibilizá-los de forma segura no solo agrícola. A elevada propriedade de troca catiônica da zeólita se
deve à sua estrutura que permite que cátions que ocupam suas cavidades e poros sejam trocados por
outros do meio. OBJETIVOS. Nesse contexto, o presente projeto tem por objetivo avaliar a capacidade
das zeólitas naturais em adsorver de forma seletiva o potássio (K ) e o nitrogênio-amoniacal (N-NH4 ) da
vinhaça, bem como em liberar os nutrientes (dessorção) no solo, a �m de aproveitá-los como
fertilizantes alternativos. MATERIAIS E MÉTODOS. As amostras de zeólitas foram fornecidas pela
empresa Celta Brasil e a de vinhaça por meio de uma indústria sucroalcooleira do Estado de São Paulo.
Ambas estão sendo caracterizadas quanto aos parâmetros físico-químicos e químicos. Estão sendo
realizados testes experimentais em batelada para estudar a capacidade da zeólita em adsorver potássio
e amônio, primeiro em soluções sintéticas e, depois, com a vinhaça. Esses testes têm como objetivo
avaliar o efeito do tempo, concentração e o grau de seletividade iônica. Os teores de K são determinados
por fotometria de chamas, enquanto os de N-NH4 por espectrometria UV-Vis. RESULTADOS. A amostra
de zeólita é formada por clinoptilolita e mordenita, tendo o sódio como o principal íon trocador. A
vinhaça possui pH ácido (4,5) e elevadas concentrações de matéria orgânica (8.690 mg L-1) e potássio
(2.600 mg L-1), além de cálcio (1.310 mg L-1), nitrogênio total (900 mg L-1), magnésio (410 mg L-1) e
enxofre (400 mg L-1). Os dados obtidos até o momento em testes de adsorção com soluções sintéticas
indicam que o tempo ideal para remoção, tanto de amônio quanto de potássio, é de 90 minutos. Quanto
ao efeito da concentração, observou-se que quanto maior a concentração maior a taxa de remoção.
Assim sendo, em soluções contendo 400 mg L-1 de amônio e de potássio obteve-se uma remoção de
29,73 mg g-1 e 15,79 mg g-1, respectivamente. Por �m, a liberação dos nutrientes adsorvidos nos
minerais será avaliada a partir de testes de dessorção, por meio de lixiviação com água destilada e
solução ácida (pH 5). CONCLUSÃO. Dessa forma, pretende-se avaliar a e�ciência de recuperação de
nutrientes da vinhaça pelas zeólitas e avaliar seu uso como fonte de liberação lenta de nutrientes para o
solo agrícola.
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CAPACITAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PARA OS PRIMEIROS
SOCORROS
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Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Atualmente, a procura por uma vida saudável tem sido cada vez mais frequente. Vemos como exemplo a
disciplina em ter uma alimentação balanceada e fazer exercícios físicos diariamente, o que de fato
melhora a qualidade de vida. No entanto, mesmo com hábitos de vida saudáveis, todos estamos
suscetíveis a acidentes ou podemos nos deparar com situações que colocam a saúde do indivíduo em
risco. Pensando nisso, conhecer os procedimentos utilizados nos primeiros socorros é de suma
importância para que possamos evitar maiores danos e possibilitar uma recuperação adequada da
vítima. Prestar um primeiro atendimento de forma adequada pode impedir que maiores danos sejam
causados à vítima ou até mesmo salvar a vida da mesma. Logo, quanto maior o número de pessoas
treinadas para prestar um primeiro atendimento adequado, melhor. É de suma importância destacar
que as técnicas utilizadas nos primeiros socorros são simples e qualquer pessoa, mesmo que leiga na
área da saúde, pode aprender. O projeto foi criado em 2010 com o intuito de ensinar os conhecimentos
básicos sobre os socorros de urgência ao público, promovendo assim, a prevenção de acidentes e a
capacitação para a realização dos primeiros socorros. Atualmente, dos seis cursos da área da saúde
presentes no Campus Baixada Santista, apenas o curso de Educação Física possui em sua grade
curricular o módulo de Socorros de Urgência. Dada a importância do tema, as o�cinas oferecidas no
projeto são abertas a todos aqueles que queiram saber um pouco mais sobre o assunto, sejam da
comunidade UNIFESP (docentes, discentes, servidores, terceirizados) ou externos a mesma. As o�cinas
ocorrem quinzenalmente. Durante o período de pandemia, devido as medidas de segurança, as mesmas
estavam sendo realizadas somente on-line mas com o decreto de volta as aulas presenciais estamos
organizando o retorno das atividades no Campus UNIFESP Silva Jardim. No entanto, com o sucesso da
nossa extensão no modelo on-line e a possibilidade de atingir um público maior, optamos por manter as
o�cinas desse modo para que o público externo (de outras cidades e universidades) possa ter acesso ao
conhecimento passado. Atualmente, fazemos o�cinas presenciais e on-line com aproximadamente uma
hora e trinta minutos de duração, no qual abordamos uma primeira parte mais conceitual e teórica por
meio de slides, mas sempre utilizando ilustrações para facilitar a aprendizagem e uma linguagem
simples para que todos entendam e, em seguida passamos para vídeos ilustrativos, apresentando como
o atendimento se dá na prática e em seguida mostramos na prática como o atendimento funciona. Por
�m, abrimos para discussões e tiramos as dúvidas dos participantes. Os alunos extensionistas em
conjunto com a professora responsável pelo projeto montam as o�cinas de forma que seja o mais leve e
completo possível, fazendo com que os participantes possam compreender e aprender da melhor
maneira os assuntos abordados em cada uma delas. A inscrição para participação nas o�cinas é
realizada por meio de um formulário Google e a divulgação das mesmas é feita por meio de redes
sociais (Facebook e Instagram), bem como pelos e-mails das turmas de graduação do campus Baixada
Santista e pelos e-mails pessoais dos indivíduos que já participaram de o�cinas anteriores. Ao �nal das
o�cinas, os alunos extensionistas conferem a lista de presença, confeccionam os certi�cados de cada
participante e enviam por e-mail. Além disso, veri�cam as sugestões de temas para as próximas o�cinas
e começam a trabalhar na mesma. O projeto tem uma página na rede social ?Facebook?, chamada ?
Extensão Socorros e Urgências-Unifesp? criada desde 2016 e uma página na rede social ?Instagram?,
chamado ?socorrosdeurgencia? criada desde 2021. Assim, postamos os formulários de inscrições das
o�cinas nas redes sociais, além de mais informações curtas e objetivas sobre os primeiros socorros e
pretendemos alcançar ainda mais pessoas interessadas no assunto.
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CAPACITISMO E SERVIÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS TRABALHOS
PUBLICADOS NO CBAS (2019) E ENPESS (2018)

JULIANA OLIVEIRA MARZOLA DOS SANTOS - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E DIVERSIDADES

Introdução: O capacitismo ?é a concepção presente no social que lê as pessoas com de�ciência como
não iguais, menos aptas ou incapazes para gerir as próprias vidas? (DIAS, 2013, p. 2). O Modelo Social da
De�ciência expõe a coletivização da experiência da de�ciência e coloca o capacitismo não só enquanto
opressão nascida e criada pelo capital, mas consequentemente também, enquanto categoria analítica
para os estudos e pesquisas, pois os corpos dissidentes daquilo que é almejado e exigido pelo
capitalismo - o produtivismo e o máximo lucro - são imediatamente marginalizados, excluídos das
relações sociais e de trabalho, sendo empurrados como população excedente, junto com os outros
grupos sociais que compõem a massa marginal (SOUZA, 2005, p. 115). Objetivo: O presente projeto tem
como objetivo analisar como os/as Assistentes Sociais têm incorporado a demanda do debate acerca do
capacitismo e da de�ciência. Pela perspectiva dos direitos humanos, abordar-se-á como o capacitismo
interfere no desenvolvimento, na saúde mental, autoestima e na construção da identidade social das
pessoas com de�ciência de forma contrária aos princípios preconizados pela Lei Brasileira de Inclusão
(LBI) instituída em 2015. Tendo como justi�cativa a extrema importância social do tema e o fato de que o
conteúdo se encontra nos pilares do projeto pro�ssional da categoria, explícito nos princípios
fundamentais do Código de Ética de Serviço Social, como a eliminação de todas as formas de
preconceito. Materiais e Métodos: Realizou-se um estudo sobre a história do movimento das pessoas
com de�ciência no Brasil (LANNA, 2010), analisando e problematizando os modelos de concepção e
estudos da de�ciência (OLIVER, 1994), valendo-se de literaturas que referem-se às de�ciências e a
inclusão social (SASSAKI, 1997), ao capacitismo (DIAS, 2013) e a luta anticapacitista com vistas à
emancipação social do/a sujeito (MELLO, 2020), buscando compreender a historicidade e a realidade,
dando atenção às interfaces das questões relativas ao conceito de interseccionalidade (CRENSHAW,
2002) entre gênero, classe, raça, de�ciência, orientação sexual e/ou de gênero, e demais marcadores
sociais da diferença (ZAMBONI, 2014). A segunda fase da pesquisa foi composta por levantamento
bibliográ�co pela busca de palavras chave (capacitismo e de�ciência) nos artigos publicados no
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS/2019) e Encontro Nacional de Pesquisadores em
Serviço Social (ENPESS/2018). Deste modo, foi feita uma análise sobre o conteúdo encontrado e
publicado pelos/as assistentes sociais, a �m de compreender qual o debate realizado pelo Serviço Social
acerca da temática. Resultados e Conclusão: Como resultado, ao buscar a palavra-chave ?capacitismo?
nos anais do XVI CBAS, dos mais de 1.800 trabalhos apresentados no congresso, não encontra-se
nenhuma produção sobre a temática. O mesmo ocorreu buscando a mesma palavra-chave nos anais do
XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (2018). Desta forma, a pesquisa apontou,
enquanto demanda para o Serviço Social, a incorporação do debate anticapacitista e dos Estudos da
De�ciência ainda na formação pro�ssional, buscando ampliar e disseminar as discussões na temática
dentro desta área pro�ssional, visto que, segundo o levantamento realizado, a produção do Serviço
Social sobre o tema ainda é escassa.
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CARACTERÍSTICAS DOS PROTOCOLOS DE ENSAIOS CLÍNICOS SOBRE VACINAS DE
COVID-19. ESTUDO META-EPIDEMIOLÓGICO.
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Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
COVID-19

Contexto: a pandemia de Covid-19 atribuiu à comunidade cientí�ca um desa�o: o desenvolvimento, em
curto período, de vacinas efetivas, e�cientes e seguras contra o SARS-CoV-2. Assim, nos últimos anos,
muitos ensaios clínicos, avaliando diferentes tipos e esquemas vacinais contra Covid-19, têm sido
identi�cados na literatura biomédica. Em 2021, mais de mil estudos com esta �nalidade foram
registrados na base ClinicalTrials.gov e mais de 8 mil estudos (incluindo 150 ensaios clínicos) foram
indexados no MEDLINE. Embora estes números possam re�etir maior celeridade no processo cientí�co e
na construção do conhecimento, é fundamental garantir que seus resultados sejam con�áveis e úteis
para apoiar a tomada de decisão em saúde. Para isso, métodos rigorosos, sistematizados e
transparentes precisam ser adotados no planejamento, condução e relato dos ensaios clínicos. Objetivo:
Investigar as características dos protocolos de ensaios clínicos sobre vacinas contra Covid-19, registrados
no ClinicalTrials.gov. Métodos: estudo meta-epidemiológico desenvolvido na Disciplina de Medicina
Baseada em Evidências, Escola Paulista de Medicina (EPM), Unifesp que realizou busca no
ClinicalTrials.gov com a estratégia: (COVID-19 Vaccines) OR (COVID-19 Vaccine) OR (COVID-19 Vaccination)
OR (COVID 19 Vaccines) OR (COVID 19 Vaccine) OR (COVID 19 Vaccination). Critérios de inclusão dos
estudos: (i) desenho: ensaios clínicos comparativos; (ii) participantes: crianças ou adultos,
independentemente de comorbidades; (iii) intervenção: qualquer tipo ou esquema vacinal contra Covid-
19; (iv) comparador: diferentes tipos de vacina, doses ou esquemas vacinais contra Covid-19, outra
vacina com componente ativo, nenhuma vacina ou placebo. Desfechos considerados: (i) características
da amostra (tamanho, critérios de elegibilidade, sexo, idade, etnia/raça, comorbidades e outras
condições particulares), (ii) características da intervenção e do comparador (componentes, dose, volume,
concentração, co-intervenção), (iii) método de alocação dos participantes (randomizado/não-
randomizado/quasi-randomizado; randomização simples/cluster), (iv) delineamento do estudo
(paralelo/antes-e-depois), (v) mascaramento (simples cego, duplo-cego ou aberto), (vi) desfechos
primários (quantidade e categorias: laboratorial/imagem/clínico/econômico, simples/combinado,
individual/populacional e momento de avaliação); (vii) disponibilidade dos resultados no ClinicalTrials
(diretamente na plataforma, referência ou link); (viii) fonte de �nanciamento; (ix) datas-chave (registro,
primeira postagem, início e término previsto do estudo); (x) histórico de alterações do protocolo
(presente/ausente, conteúdo e data da alteração). Resultados parciais: a busca inicial foi realizada em
26/10/2021 e resultou em x registros. Após o processo de seleção e con�rmação da elegibilidade, x
protocolos foram incluídos e tiveram seus dados coletados. Próximas etapas: análise estatística
descritiva dos resultados utilizando o software STATA®, apresentação dos resultados narrativamente ou
utilizando tabelas e grá�cos quando apropriado, elaboração de manuscrito, revisão de idioma e de
similaridade, submissão a periódico cientí�co. Palavras-chaves: Covid-19, vacinas, ensaios clínicos,
estudo meta-epidemiológico.
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DAS SIRTUÍNAS DE ASPERGILLUS FUMIGATUS E
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BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

As infecções fúngicas estão dentre as principais causas de mortalidade em indivíduos
imunocomprometidos nos últimos anos, e em particular, a espécie de fungo Aspergillus fumigatus
mostrou ser o principal agente patológico em casos de aspergilose invasiva (AI). Uma das preocupações
geradas por esse patógeno é a sua resistência à maioria das classes de antifúngicos utilizados para o
tratamento destas infecções. Diversos mecanismos podem ser observados na adaptação do A.
fumigatus no hospedeiro e que podem estar envolvidos na regulação da virulência do mesmo, como por
exemplo, alterações morfogenéticas, metabólicas e de adaptação térmica. Com isso, através de
modi�cações pós-traducionais (PTM) de proteínas relacionadas às vias celulares que esses processos
biológicos podem ser regulados. A acetilação é uma das modi�cações identi�cadas em fungos e uma das
mais abundantes, sendo caracterizada pela adição de um grupo acetil em um resíduo de lisina pelas
lisinas acetiltransferases (KATs), no qual neutraliza a carga positiva da lisina conferindo novas
propriedades as proteínas modi�cadas, como mudanças na atividade enzimática, localização subcelular
e interação com DNA. A remoção do grupo acetil das lisinas é feita pelas lisinas desacetilases (KDACs)
que podem ser divididas em duas classes: as zinco-dependentes e as NAD?-dependentes, ou sirtuínas.
As sirtuínas estão envolvidas em vários processos celulares que regulam a maquinaria da célula, como
expressão gênica, metabolismo e reparo de DNA, sendo assim exploradas como alvos de drogas em
diversas doenças. Alguns estudos preliminares demonstraram que utilizando cepas de A. fumigatus
nocautes para as sirtuínas houve redução na virulência do fungo em ensaios de infecção in vivo, e além
disso, o uso de diferentes inibidores de sirtuínas reduziram signi�cativamente o crescimento do mesmo.
Esses dados apontam para o potencial de explorar as sirtuínas como pontenciais alvos terapêuticos no
A. fumigatus. Sendo assim, este projeto visa caracterizar bioquimicamente as seis sirtuínas de A.
fumigatus (SirA, SirB, SirC, SirD, SirE e HstA) e validar essas enzimas como alvos SIRTi. Até o momento,
nós clonamos os seis genes das sirtuínas de A. fumigatus no vetor de expressão proteica pET28a. Os
clones para as seis sirtuínas já foram expressos na bactéria BL21 (D3) e ArticExpress (D3), e as mesmas
puri�cadas utilizando a coluna Ni-NTA. Alguns testes de atividade de desacetilação para a SirA, SirD e
SirE já foram realizados e con�rmaram a atividade de desacetilação das mesmas. Novos experimentos
estão em andamento para investigar a atividade das demais sirtuínas e para caracterizar
bioquimicamente as seis enzimas.
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DO INIBIDOR DE SERINOPROTEASES PUTATIVO DA
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Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

O Aedes aegypti é o principal vetor responsável pela transmissão de arboviroses, como o vírus da
dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. Devido à essa capacidade, o mosquito tornou-se
um importante objeto de estudos já que não existem vacinas para todos os arbovírus, e o combate do
vetor ainda é a melhor estratégia de controle e prevenção dessas doenças. A replicação viral no
mosquito acontece em condições especí�cas, e sua e�ciência depende de respostas celulares
controladas e de proteínas do próprio vetor. Cada proteína viral pode interagir com mais de uma
proteína do mosquito, desempenhando diferentes funções e colaborando para a progressão da
infecção. Portanto, a identi�cação de proteínas que atuem inibindo o ciclo viral e ou inibidores de
enzimas virais pode ser ferramentas importantes para o desenvolvimento de agentes antivirais.
Recentemente, identi�cou-se a presença de um inibidor do tipo Kazal (AAEL000211) no genoma de
Aedes aegypti, uma sequência gênica que se encontra modulada negativamente durante a infecção do
mosquito com vírus DENV2 (em experimentos de microarray). Os inibidores do tipo Kazal são descritos
principalmente em animais hematófagos, embora também tenham sido identi�cados em outros
invertebrados. Além de serem inibidores de enzimas digestivas e fatores de virulência codi�cados por
patógenos, eles também estão envolvidos em vias morfogênicas, na espermatogênese, necrose celular,
longevidade e resposta imune inata. Estudos indicam que algumas serinoproteases são limitantes na
infecção viral, e quando silenciadas ou inibidas nas células, há uma redução da infecção. Assim, seus
inibidores podem estar interagindo tanto com serinoproteases do mosquito, quanto do vírus, envolvidas
na infecção, ou sendo modulados pelo próprio vírus. Portanto, o presente projeto tem como objetivos: a
clonagem, expressão e caracterização do inibidor putativo tipo Kazal (AAEL000211) de Ae. aegypti.
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Leishmania spp. é o agente etiológico das leishmanioses, um grupo de doenças que pode se manifestar
de três formas principais: cutânea, mucocutânea e visceral. A diversidade dos casos clínicos
apresentados varia de acordo com as espécies de Leishmania, sendo descritas mais de 20 espécies que
podem afetar o homem. Durante seu ciclo de vida Leishmania spp., circula entre um hospedeiro
invertebrado e um hospedeiro vertebrado, e para sobreviver às diferenças ambientais encontradas
precisa se adaptar através de alterações na regulação da expressão gênica, tradução e metabolismo. A
regulação da expressão gênica em Leishmania spp. ocorre principalmente pós-transcricionalmente,
através de mecanismos de estabilização dos mRNAs e da regulação da tradução. Diferentes
modi�cações pós-transcricionais já foram descritas para mRNAs, como por exemplo, metilação e
pseudouridilação, conjuntamente chamadas de epitranscriptoma, e que podem atuar na regulação da
estabilidade dos RNAs. Recentemente foi descrito que mRNAs podem ser modi�cados por acetilação em
células de mamíferos, modi�cação antes descrita somente para tRNAs e rRNAs, pela atividade da N-
acetiltransferase, NAT10. A acetilação de mRNAs ocorre em citidinas e é denominada N4-acetilcitidina
(ac4C), tendo grande impacto em promover aumento na estabilidade dos mRNAs e na e�ciência da
tradução. Considerando que regulação pós-transcricional é crucial para Leishmania sp., neste projeto
iremos estudar o papel da acetilação de mRNA neste parasita, através de ensaios de complementação
funcional do gene da NAT10 de Leishmania mexicana, previamente identi�cado por análises de
bioinformática, utilizando o modelo de Saccharomyces cerevisiae. Dessa forma, inicialmente geramos
linhagens nocautes de S. cerevisiae para o gene da NAT10 que foram obtidas através do método de
recombinação homóloga, onde substituímos o gene NAT10 pela marca de seleção URA3. Em seguida,
iniciamos os experimentos para obtenção das construções contendo o gene da NAT10 de L. mexicana
para serem utilizados nos experimentos de complementação na linhagem nocaute previamente obtida.
Como controle, além do gene selvagem de NAT10 de L. mexicana, obtivemos uma versão mutada inativa
para a atividade de acetiltransferase. Os experimentos de obtenção das linhagens nocautes de S.
cerevisiae complementadas estão em andamento. Assim, esperamos com este projeto contribuir para
melhor entendimento de um mecanismo essencial para Leishmania e complementar outros projetos em
andamento em nosso grupo relacionados a caracterização de NAT10 em L. mexicana.
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUSTISTA EM CENTROS DE REABILITAÇÃO
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Introdução: A generalização da impressão do aumento crescente de diagnósticos de Transtorno do
Espectro Autista (TEA) em crianças traz uma inquietação e uma importante problemática. Segundo o
Manual de Diagnóstico e Estatística (DSM-V), o TEA é caracterizado por um conjunto complexo de
perturbações do neurodesenvolvimento. Em meio a um campo complexo e ainda em estudo, constata-
se o sofrimento cotidiano vivenciado por familiares e pessoas com transtorno em uma busca por sanar
as adversidades encontradas. O desconhecimento acerca do acometimento que o TEA pode causar e
como lidar com as di�culdades que surgem no processo de desenvolvimento dos �lhos, pode fazer
surgir a necessidade do fortalecimento das redes de apoio. Tais redes vão se constituindo não somente
a partir dos serviços oferecidos, mas também baseados em como estão estabelecidos os signi�cados
ligados a concepções de saúde, doença, valores, crenças, papéis, cultura, relações sociais e outros
fatores que constroem o contexto no qual cada família se estrutura e se organiza a partir deste
diagnóstico. Portanto, é importante conhecer e caracterizar a população atendida a partir dos serviços
de saúde que atendem esse público. Objetivo: Identi�car publicações em bases de dados voltadas à
caracterização dos indivíduos com TEA em Centros de Reabilitação. Método: Trata-se de pesquisa
bibliográ�ca realizada em janeiro de 2022. Foram incluídas 15 publicações da base de dados da PubMed
e do Portal Regional da BVS entre 2012 e 2022. A partir da leitura dos textos, emergiram algumas
variáveis mais citadas como idade, sexo, escolaridade do indivíduo, composição familiar, fonte de
encaminhamento ao serviço, queixas desta população que motivaram a procura pelo serviço,
acompanhamento em outros equipamentos e sinais associados ao TEA. Resultados: As variáveis
encontradas sugerem a complexidade da caracterização deste público. Ao analisar as variáveis mais
citadas, há prevalência para o atendimento e diagnóstico de crianças até doze anos, brancas, do sexo
masculino e não concluintes do ensino regular. À medida que persistem as disparidades na idade da
identi�cação inicial do TEA, o campo precisa continuar a promover o monitoramento precoce do
desenvolvimento, desenvolver culturalmente ferramentas de triagem e avaliação sensíveis ao construir
uma maior consciência clínica de diferentes visões culturais e percepções do desenvolvimento infantil.
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CARACTERIZAÇÃO DA TURMA DA UNIDADE CURRICULAR EVOLUÇÃO, SISTEMÁTICA
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA DA UNIDADE CURRICULAR EVOLUÇÃO, SISTEMÁTICA E BIODIVERSIDADE
Giovanna Tonzar-Santos - Monitor - e-mail: tonzar.giovanna@unifesp.br Hugo Cardoso F. A. Lima -
Monitor - e-mail: hugo.assuncao@unifesp.br Vinícius Simões Silva - Monitor - e-mail: v.silva25@unifesp.br
Aline de Jesus Torres - Monitor - e-mail: aline.torres@unifesp.br Michelle Manfrini Morais Vatimo -
Docente - e-mail: michelle.manfrini@unifesp.br Cibele Bragagnolo - Docente - e-mail:
cbragagnolo@unifesp.br Maria Beatriz Rossi Caruso - Docente - e-mail: mbrcaruzo@unifesp.br Ilana
Fichberg - Docente - e-mail: �chberg@unifesp.br Introdução: A unidade curricular (UC) Evolução,
Sistemática e biodiversidade oferecida no terceiro termo do curso de Ciências - Licenciatura da Unifesp
campus Diadema tem como intuito oferecer aos estudantes conhecimentos acerca de evolução
biológica, sistemática �logenética e uma visão global de diversidade de espécies. Essa UC versa,
portanto, de conteúdos fundamentais ao professor de Ciências e que não serão mais retomados ao
longo da formação inicial de três das quatro trajetórias possíveis. Objetivo geral: Avaliar os
conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos temas centrais da Unidade Curricular para
estabelecer o ponto de partida das turmas e organizar, de maneira mais satisfatória, o planejamento das
aulas, visando um melhor aprendizado e retenção do conhecimento. Material e Métodos: Para o
levantamento do conhecimento prévio dos estudantes foi utilizado um aplicativo de celular gratuito que
é uma ferramenta tecnológica educacional chamado Kahoot. Foi elaborado um questionário pelo
aplicativo que continha 6 perguntas com quatro alternativas cada. A aplicação do questionário foi no
primeiro dia de aula de maneira presencial e individual com as duas turmas (vespertino e noturno),
totalizando 71 respondentes. Cada pergunta tinha um tempo de 20 segundos para ser respondida e,
então, o estudante poderia passar para a questão seguinte. Resultados: Como resultados, as questões
com melhores desempenhos foram ?O que é biodiversidade?? com 56,34% de acerto e ?Os seres
humanos vieram dos macacos?? com 49,29% de respostas corretas. Os resultados das demais questões,
?O que é espécie??; ?A seleção natural ocorre a nível??; ?As mutações têm o propósito de adaptar os
indivíduos ao meio? e ?Qual o conceito de evolução? tiveram, respectivamente, 23,94%; 22,54%; 19,72%
e 12,68% de respostas corretas. Conclusão: Notou-se um predomínio do senso comum e dé�cit na maior
parte dos conceitos que serão trabalhados na UC. Mesmo as questões com melhor desempenho, o
senso comum sobre a origem do ser humano ainda foi resposta de quase metade da turma. Já as
questões sobre os conceitos de evolução e espécie evidenciaram uma di�culdade comum nesses
tópicos, bem como o desconhecimento dos conceitos pela maioria da turma. Palavras-chave: Evolução,
Biodiversidade, Sistemática Filogenética, Conhecimentos Prévios, Ciências.
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CARACTERIZAÇÃO DE FAMÍLIAS INSERIDAS EM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
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Acredita-se que ao identi�car nos primeiros meses de vida complicações secundárias advindas dos
períodos pré, peri e pós-natais nos recém-nascidos de risco é possível criar estratégias de intervenção
precoces (IP) adequadas e, assim, diminuir ou minimizar a probabilidade de atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor. Os primeiros programas de IP eram baseados no modelo médico, a família era
compreendida como coadjuvante e não tinha o poder de escolha sobre os cuidados da criança. Na
década de 90, as famílias passaram a ser protagonistas no processo de intervenção precoce e
consideradas ?parceiras? dos pro�ssionais designados, visto que o engajamento familiar está interligado
à evolução positiva do desempenho das crianças em tratamento. Assim, os objetivos passam a ser
baseados nas necessidades da família e da criança. Ciente da importância da família no processo de
intervenção precoce, o objetivo da presente pesquisa é fazer a caracterização das famílias inseridas no
Programa de Intervenção Precoce para Recém Nato de Risco, de um centro de habilitação e reabilitação
na cidade de Santos/SP. Trata-se de uma pesquisa em andamento, que utiliza como instrumento de
pesquisa um questionário com perguntas abertas e fechadas, a �m de caracterizar a amostra e
compreender a rotina familiar, bem como se as atividades orientadas pelos pro�ssionais são realizadas
no contexto domiciliar. Participaram da pesquisa 34 familiares de bebês de risco inseridos no Programa.
Na análise preliminar dos questionários foi possível constatar que 97% das famílias possuem como
cuidador principal os pais e que 44% da população atendida possui uma renda familiar de 1 a 3 salários
mínimos. O programa de IP é ofertado para todos os municípios da baixada santista, contudo, após a
análise preliminar dos dados foi possível observar que só alcança quatro cidades, sendo a mais
numerosa São Vicente com 32% dos atendidos. Como pontos positivos destaca-se que a maioria das
famílias compreendem a importância da intervenção precoce e que 73% das famílias conseguem realizar
a intervenção em seus contextos naturais três ou mais vezes na semana. Alguns dos pontos críticos
encontrados foram que 76% das famílias atendidas não conheciam sobre intervenção precoce até
necessitarem do programa. Além disso, foi observado que 79% das crianças são atendidas apenas uma
vez na semana no serviço de reabilitação e que apenas 50% das crianças realizam mais de um tipo de
intervenção. Os pro�ssionais que mais atuam junto às famílias são os �sioterapeutas e fonoaudiólogos.
Acredita-se que após a conclusão desse estudo será possível contribuir para divulgar e conscientizar
sobre a importância da IP, investindo na formação de pro�ssionais que trabalham na área, assim como
para informação das famílias atendidas no pré-natal na rede pública e particular na Baixada Santista.
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CARACTERIZAÇÃO DE FEIXES DE LASER PROPAGADOS EM AMOSTRAS CONTENDO
NANOPARTÍCULAS UTILIZANDO O SCATTERED LIGHT IMAGING METHOD (SLIM)
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Introdução: O estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria permite que seja feita a
caracterização de diversos materiais de interesse cientí�co e tecnológico. As nanopartículas, por
exemplo, se destacam por serem muito mais reativas ao interagir com a luz, pois apresentam um
aumento signi�cativo na sua área super�cial em comparação com partículas em escalas maiores. Sob
esse aspecto, a luz ao interagir com as nanopartículas pode ser espalhada e/ ou absorvida e a
observação destes fenômenos ópticos pode proporcionar a caracterização da amostra, por meio da
obtenção do coe�ciente de espalhamento, tamanho e forma das nanopartículas. Nesse sentido, a
caracterização de materiais nano estruturados, pode ser realizada usando o Scattered Light Imaging
Method (SLIM). Este é um método que possibilita obter a evolução da propagação do feixe de laser na
amostra com uma única imagem do feixe. Assim, é um método mais completo, rápido, e�caz e menos
trabalhoso que as técnicas tradicionais de espectroscopia, pois possibilita analisar o comportamento do
feixe de laser enquanto ele interage com a amostra. Objetivo: Dado isso, o objetivo deste trabalho é o
estudo das propriedades ópticas de amostras contendo nanopartículas através da caracterização do
feixe de laser espalhado ao propagar-se na amostra utilizando o SLIM. Materiais e Métodos:
Basicamente, no arranjo experimental do SLIM, o feixe de laser foi focalizado para dentro de célula
contendo a amostra de acetona com nanopartículas de sílica de diâmetro de (120 ± 21) nm. Na lateral da
cubeta, a imagem é obtida através de um sistema óptico posicionado perpendicularmente à direção de
propagação do feixe. A imagem foi processada como uma matriz, na qual as linhas indicam os
elementos que descrevem a variação do per�l de intensidade transversal em função da posição de
propagação, que por sua vez é indicada por cada coluna representada na matriz. Para isso, fez-se uso de
recursos de programação para o processamento das imagens e desenvolveu-se rotinas matemáticas
com a �nalidade de caracterizar a amostra e o feixe do laser. Resultados: Resultados obtidos mostram
que as amostras de nanopartículas apresentam comportamento linear e não linear em diferentes
pontos da cubeta, sendo que o comportamento não linear foi observado na região em que o feixe
concentrava maior intensidade e menor diâmetro (cintura do feixe). Neste trabalho, foi enfatizada a
análise somente na região de propagação em que foi observada a linearidade para que o objetivo deste
trabalho fosse alcançado. Dessa maneira, é possível aplicar a Lei de Lambert-Beer e, como resultado,
obter o coe�ciente de extinção intrínseco a cada amostra. Além disso, foi possível determinar o raio
mínimo do feixe (37 um) e o seu ângulo de divergência (58 rad). Conclusão: Portanto, este trabalho visa
con�rmar a potencialidade do SLIM como um método rápido, e�caz e de baixo custo na caracterização
de amostras contendo nanopartículas, por meio do tratamento das imagens obtidas com SLIM. Os
resultados serão estendidos para o entendimento de outros materiais nano estruturados que serão
investigados no laboratório.
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CARACTERIZAÇÃO DE LACTENTES DE RISCO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REGIÃO
NOROESTE DA CIDADE DE SANTOS-SP Taynara Aparecida de Oliveira Basto ¹, Caroline Novaes Braz ²,
Cristina dos Santos Cardoso de Sá ³ ¹ Discente do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de São
Paulo ² Enfermeira do Programa de Vigilância do Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Santos,
Mestre em Ciência pela Universidade Federal de São Paulo ³ Docente do Curso de Fisioterapia,
Departamento de Ciências do Movimento Humano, Universidade Federal de São Paulo ? campus
Baixada Santista Introdução: O desenvolvimento motor e cognitivo adequado está relacionado a fatores
biológicos e ambientais. O lactente exposto a riscos biológicos e/ou riscos ambientais pode apresentar
atraso no desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento compõem a avaliação do desenvolvimento
motor e cognitivo. A zona noroeste concentra o maior número de recém-nascidos de risco da cidade de
Santos. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor e cognitivo de lactentes caracterizados com fatores
de riscos biológicos e ambientais. Participantes e Método: Estudo observacional transversal de
abordagem quantitativa. Foram selecionados lactentes de 0 a 2 anos classi�cados como recém-nascidos
de risco a partir de dados do Programa de Vigilância de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura de Santos
- Estado de São Paulo. Os lactentes foram avaliados por meio dos Marcos do Desenvolvimento Infantil
presentes na Caderneta da Criança do Ministério da Saúde e pelo questionário socioeconômico do
Critério de Classi�cação Econômica Brasil. Análise de dados: Foi realizada análise descritiva dos lactentes
a partir da classi�cação: termo (> 37 sem) e pré-termo (< 37 sem) em relação ao Apgar, peso ao
nascimento, nível socioeconômico, classi�cação do desenvolvimento e problemas de saúde. Resultados:
Foram avaliados 34 lactentes (27 nascidos a termo e 7 prematuros). A mediana do Apgar dos lactentes a
termo no 1º e 5° min foi de 9 pontos, já os pré-termos apresentaram 7 pontos no 1° min e 9 pontos no 5º
min. A média do peso dos a termos foi de 3064g e a dos pré-termos foi de 2138g. A termos e pré-termos
apresentam o mesmo nível sócio econômico (classi�cação 5 ? ABEP). Em geral os lactentes a termo
apresentam desenvolvimento adequado, e os pré-termos apresentam alerta para o desenvolvimento;
mas um lactente a termo e um pré-termo apresentam atraso para o desenvolvimento. Vinte e três
lactentes a termos não apresentam problemas de saúde, 1 recebeu o diagnóstico de COVID, 1 de mácula
hipocrômica, 1 de bronquite e 1 de manchas hipopigmentadas; já os pré-termos: 3 não apresentam
problemas de saúde, 1 apresentou sopro cardíaco no átrio esquerdo, 1 cardiopatia congênita, 1 pé torto
congênito e 1 manchas avermelhadas. Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Lactente; Fatores de
risco.



Página 515Página 515

CARACTERIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO RECUPERADOS DO PROCESSO DE
BIODEGRADAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS

ANA PAULA LEMES - ORIENTADOR(A)

LARISSA STIEVEN MONTAGNA - CO-AUTOR(A)

ANA PAULA BERNARDO DA SILVA - DISCENTE

THAÍS LARISSA DO AMARAL MONTANHEIRO - CO-AUTOR(A)

CASSIA COSTA GIROTTO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Introdução: A utilização de nanotubos de carbono (NTC) como reforço em matrizes poliméricas
biodegradáveis tem sido largamente reportada na literatura cientí�ca. No entanto, poucos trabalhos
avaliaram os efeitos gerados nas propriedades de biodegradação da matriz pela introdução desta e de
outras nanocargas. Somado a isto, não foram observados estudos visando a recuperação e análise dos
NTC após o processo de biodegradação da matriz. A biodegradação da matriz de poli(3-hidroxibutirato-
co-3-hidroxivalerato) (PHBV) em meio líquido resultou na exposição dos NTC que, aparentemente, foram
liberados no meio reacional, como indicaram as análises de MEV realizadas nas superfícies das amostras
dos nanocompósitos de PHBV/NTC [7]. As propriedades químicas e estruturais dos NTC podem fazer
com que estes permaneçam intactos no processo de biodegradação conservando suas propriedades, o
que tornaria interessante a sua recuperação para reutilização no mesmo material, ou na produção de
outros nanocompósitos. Objetivo: Caracterização dos NTC recuperados (NTC-rec) do processo de
biodegradação de nanocompósitos de PHBV/NTC a �m de veri�car a preservação de suas propriedades
ou alteração das mesmas. Materiais e métodos: NTC-rec foram obtidos a partir da biodegradação de
amostras de �lmes de nanocompósitos PHBV/2% NTC incubados em solução mineral a 32ºC com
agitação de 130 rpm por 20 dias, utilizando-se um consórcio de micro-organismos previamente extraído
de solo. Os NTC liberados em solução foram recuperados em um processo de centrifugação e
posteriormente lavados com água deionizada em outros 4 processos de ressuspensão e centrifugação.
As alíquotas contendo NTC-rec foram congeladas e lio�lizadas. As amostras foram caracterizas por
microscopia eletrônica de varredura de alta resolução (MEV-FEG), espectroscopia de Infravermelho por
Transformada de Fourier (FT-IR) e análise de difração de Raios-X (DRX). Resultados: Nas microgra�as foi
possível observar a presença de NTC-rec em grande quantidade no resíduo recuperado. NTC-rec livres
com diâmetros semelhantes aos dos NTC puros (na faixa dos 30 nm) foram observados, indicando que
apesar do processo de biodegradação, a estrutura do NTC foi preservada. Contudo, o resíduo ainda
apresentou algumas regiões do NTC-rec aderido na matriz de PHBV que não foi totalmente
biodegradada. Os resultados da análise de FT-IR e de DRX mostraram que os CNT-rec preservaram suas
características estruturais após o processo de biodegradação, porém os CNT-rec ainda continham
impurezas no qual foram identi�cados como resíduos de PHBV, proteínas e sais oriundos da
biodegradação. Conclusão: A metodologia utilizada foi e�caz na recuperação dos NTC-rec após o
processo de biodegradação dos �lmes do nanocompósito, no qual a estrutura dos nanotubos foi
preservada, no entanto estes ainda continham impurezas do processo de biodegradação mostrando
assim que a metodologia pode ser ainda aprimorada e os NTC reutilizados.
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CARACTERIZAÇÃO DE UM MODELO DE ABLAÇÃO SELETIVA DE CD36 NO NEUROEPITÉLIO NASAL E O
EFEITO DA DIETA HIPERLIPÍDICA Autores: GABRIELLA ARIANE GONÇALVES1; TAMIREZ PETRUCCI1; ESTER
DA SILVA PINHEIRO1; ALEXANDRE DE CASTRO KELLER2; WILLIAM FESTUCCIA3; ISAIAS GLEZER1 1
Departamento de Bioquímica - UNIFESP/Escola Paulista de Medicina 2 Departamento de Microbiologia,
Imunologia e Parasitologia - UNIFESP/Escola Paulista de Medicina 3 Departamento de Fisiologia -
USP/Instituto de Ciências Biomédicas email: gabriellaariane8@gmail.com, tamirez.petrucci@unifesp.br,
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do Programa de Ciência Biológicas ? Biologia Molecular) Introdução: O receptor CD36 é uma molécula
multifuncional envolvida em funções celulares diversi�cadas, na qual se destaca a internalização celular
e utilização de ácidos graxos. Apesar da constatação da expressão de CD36 em uma subpopulação de
neurônios sensoriais olfatórios (OSNs) do epitélio olfatório (OE), faltam estudos para entender o papel
�siológico desta molécula. Somado a isto, recentemente foi demonstrado que a ausência de OSNs
promove uma resistência à obesidade induzida por uma dieta rica em gordura, indicando que
disfunções olfatórias impactam o metabolismo. Objetivo: auxiliar a caracterização de um camundongo
knockout especí�co para o gene Cd36 em OSNs (Cd36?Omp), um passo fundamental no
aprofundamento do conhecimento sobre o papel do CD36 na �siologia do OE. Propomos também
analisar diversos índices de metabolismo de animais Cd36?Omp submetidos a uma dieta hiper lipídica
(HFD) para avaliarmos de disfunções nos OSNs-CD36 impacta a resposta na obesidade induzida por
dieta. Materiais e métodos: Para investigar a deleção seletiva do CD36 na sinalização olfatória foram
gerados camundongos Cd36?Omp que não expressam o gene através da recombinação em sítios loxP
direcionada pela proteína Cre, expressa sob controle do promotor do gene Omp (olfactory maker
protein). Com este intuito, serão avaliados os níveis de expressão do receptor nas células do OE por
citometria de �uxo e posteriormente por imuno�uorescência em células dissociadas. Desta forma,
pretendemos con�rmar a ablação do gene e correlacionar com experimentos destinados a revelar
modi�cações de programas de expressão gênica no OE através do CD36 e dos odorantes lipídicos. Para
avaliação dos padrões metabólicos será feito o Teste de Tolerância a Glicose (TTG), análise do tecido
adiposo, histologia hepática e dosagens séricas de painel lipídico, glicose e insulina. Resultados: As
células do OE que passaram pela citometria mostraram marcação pelo anticorpo do CD36, mas não
obtivemos sinal especí�co do marcador intracelular OMP, sendo este substituído pelo marcador de
superfície NCAM1. Observamos também a necessidade de otimizar condições de bloqueio e remoção de
debris celular. Os tecidos adiposos apresentaram aumento de massa pela HFD, mas não uma diferença
signi�cativa entre os genótipos. A análise da histologia dos fígados mostrou que os animais da dieta HFD
acumulam gordura hepática, mas não houve diferença entre os genótipos. Os níveis sorológicos de
colesterol total e HDL se mostraram aumentados nos animais submetidos à dieta HFD e as
concentrações de triglicérides não se alteraram. Não houve diferença do per�l lipídico entre os
genótipos. Os animais da dieta HFD Cd36?Omp apresentaram uma menor intolerância à glicose que o
controle Cd36�ox/�ox, enquanto o valor de glicemia em jejum e das dosagens do soro se mostraram
equivalentemente aumentados nos dois genótipos submetidos à dieta HFD. Conclusão: Obtivemos
melhores resultados na citometria com o uso do anticorpo anti-NCAM e com tripsinização, mas ainda se
fazem necessárias otimizações para complementar a caracterização dos animais transgênicos. Os
resultados demonstraram que as alterações do metabolismo lipídico induzidas pela dieta hiperlipídica
não são alteradas pela ausência do CD36 no OE. A ablação do CD36 nos OSNs altera o per�l de
intolerância à glicose na dieta HFD.
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O peptídeo RLRWR é um peptídeo de penetração celular (CPPs), que também apresenta características
antimicrobianas. Em sua sequência, há presença de argininas responsáveis por conferir carga catiônica à
molécula e facilitar a interação com a parede celular de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e de
leveduras, causando assim instabilidade e alteração de morfologia. Com o objetivo de identi�car
alterações ocasionadas pelo peptídeo na parede celular de bactérias e leveduras, analisamos aqui em
grande grau de detalhe a superfície da parece celular de bactérias e leveduras. A visualização foi
realizada por meio de técnicas de altíssima resolução baseadas em microscopia de força atômica (AFM) e
métodos de nanoespectroscopia. As análises também foram complementadas com microscopia
confocal, enquanto a estrutura do peptídeo foi analisada por meio de espectroscopia de �uorescência,
dicroísmo circular (CD) e UV-vis. A partir da identi�cação das MICs desses micro-organismos foi possível
desenvolver um protocolo para visualização da parede celular dos mesmo sob ação do peptídeo. Os
dados mostram que o peptídeo possui a capacidade de alterar a membrana celular dos micro-
organismos ocasionando estresse na célula levando a deformidades, além de ser possível averiguar
através da cinética de crescimento dessas espécies que a taxa de reprodução é afetada pelo peptídeo.
Em suma, concluímos que o peptídeo RLRWR tem capacidade de alterar a membrana celular dos micro-
organismos selecionados quando comparados ao controle, apresentando assim uma característica
antimicrobiana.
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Introdução: O câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no mundo, e a mortalidade é
altíssima. Aproximadamente 15% de todos os quadros tumorais de mama recebem a classi�cação de
triplo-negativo. Essa classi�cação signi�ca que as células tumorais não possuem três biomarcadores
muito associados aos tratamentos já existentes: os receptores de progesterona e de estrogênio e o
oncogene HER2. Por isso, é importantíssimo o estudo de novas abordagens terapêuticas independentes
desses biomarcadores. Sob essa ótica, o processo de cascata metastática no câncer envolve a passagem
das células tumorais por várias barreiras de tecido conjuntivo (ricas em glicoproteínas e colágeno)
podendo atingir vasos sanguíneos e linfáticos no processo. Essas proteínas presentes no tecido sofrem
proteólise devido a liberação e a interação com proteases tumorais, em especial, ação da cisteino
protease lisossomal do tipo catepsina L e B. Portanto, se a metástase do câncer de mama triplo negativo
usa essa ação proteolítica como precursor da invasão das células tumorais, o estudo de inibidores da
cisteino protease é um instrumento promissor para o estabelecimento de novas propostas de
tratamento. Objetivos: Isolar, puri�car o inibidor Enterolobium contortisiliquum cysteine inhibitor (EcCI) e
investigar seu efeito in vitro sobre: as atividades enzimáticas nas células de tumor de mama triplo
negativo MDA-MB-231; a viabilidade e proliferação dessas células, e realizar terapia combinada com
inibidor de serino-peptidase o EcTI. Métodos: A puri�cação do EcCI foi realizada com utilização de um
extrato salino obtido com os cotilédones dos frutos de Enterolobium contortisiliquum, seguida de um
processo de precipitação cetônica das proteínas (80% v/v), e posteriormente uma cromatogra�a de troca
iônica em DEAE-Sepharose e uma cromatogra�a de a�nidade em tripsina-Sepharose. Para obtenção da
forma pura do inibidor, foi realizada uma cromatogra�a de exclusão molecular em coluna Superdex 75,
em sistema FPLC/AKTA. A avaliação da pureza do inibidor foi realizada por cromatogra�a de fase reversa
em HPLC e as várias etapas de puri�cação seguidas por eletroforese (SDS PAGE, 15%), corados por 30
min com 0,25% (p/v) de Coomassie Brilliant Blue R-250 e descorado em 10% (v/v) de ácido acético.
Resultados: O extrato salino de EcCI de sementes de E. contortisiliquum foi fracionado por acetona (80%
v/v) e eluído na fração contendo 0,15 M NaCl da cromatogra�a de troca iônica em coluna DEAE-
Sepharose. Nessa coluna, o inibidor EcCI se apresenta junto com o inibidor de serino-protease, o EcTI. A
separação das duas formas ocorreu pela cromatogra�a em tripsina-Sepharose, sendo o EcCI obtido na
fração não adsorvida que foi reunida, lio�lizada e aplicada na coluna Superdex 75. A eletroforese
mostrou frações homogêneas e compatíveis para estudos celulares. A cromatogra�a de fase reversa C18
con�rmou a e�cácia do processo de puri�cação realizado. Perspectivas: O presente trabalho tem como
objetivo futuro o estudo da interação/efeito do inibidor de cisteino protease sobre as células de
linhagem MDA - MB 231. Os resultados podem auxiliar o entendimento do papel dessas proteases no
desenvolvimento dessas células, e nos possibilitará investigar propostas de tratamentos para esse
tumor.
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O principal agente da aspergilose é o fungo Aspergillus fumigatus (85?90%), uma espécie onipresente
que causa síndromes clínicas no pulmão, variando de aspergiloma em pacientes com cavidades
pulmonares a aspergilose necrosante crônica em pessoas imunocomprometidas ou com doença
pulmonar crônica. Neste cenário, destaca-se a aspergilose pulmonar invasiva como uma doença grave e
comumente fatal observada em pacientes imunocomprometidos. Há uma crescente lista de agentes
emergentes em Aspergillus que incluem A. �avus, A. terreus, A. niger e A. nidulans. Tal situação é
preocupante devido à ausência de estudos epidemiológicos moleculares, associados a di�culdade de
diagnóstico e a emergência da resistência a azólicos utilizados no tratamento. Deste modo, o objetivo
deste estudo é desenvolver novos marcadores AFLP (Ampli�ed Fragment Length Polymorphism) e avaliar
o potencial da técnica como ferramenta epidemiológica de tipagem molecular para explorar a
diversidade genética e a estrutura populacional em agentes da aspergilose humana no Brasil.
Inicialmente, realizamos um estudo in silico, com o auxílio do software ISIF (In Silico Fingerprint),
utilizando 20 sequências completas do genoma de diferentes espécies de relevância médica, incluídos
nas seções Fumigati (n=6), Flavi (n=4), Nidulantes (n=2), Usti (n=2) e Terrei (n=1). O ensaio foi conduzido
com a inserção das enzimas de restrição EcoRI (G?AATTC) e MseI (T?TAA) e a seleção dos fragmentos
gerados numa faixa de 50-500 bp. Um total de 256 combinações de duas bases seletivas foram utilizadas
para a triagem in silico (EcoRI 2 MseI 2), gerando 5.120 per�s virtuais de AFLP. A análise in silico revelou 6
pares de iniciadores que foram testados in vitro para caracterizar um painel de 8 isolados de A.
fumigatus de origem humana. Os eletroferogramas apresentaram alta reprodutibilidade por
eletroforese capilar com detecção de �uorescência, con�rmando a alta reprodutibilidade associada a
uma baixa taxa de erros. Os dendrogramas típicos baseados no coe�ciente de similaridade de Jaccard
indicaram clados bem suportados com valores cofenéticos signi�cativos (>90) e revelaram diversidade
genética críptica entre os isolados de A. fumigatus. Estes achados estão de acordo com a classi�cação
baseada na calmodulina geralmente aplicada para a identi�cação de isolados inseridos na seção
Fumigati. Portanto, o AFLP foi uma ferramenta de triagem rápida e acessível para caracterizar isolados
de A. fumigatus, permitindo desvendarmos a diversidade genética e a estrutura populacional deste
importante patógeno de relevância médica. AGÊNCIAS DE FOMENTO: FAPESP 2017/27265-5 e FAPESP
2021/02327-3
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Introdução: O platelminto Schistosoma mansoni é um importante causador da esquistossomose em
regiões tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. Diversos trabalhos demonstraram a importância das
vias de sinalização no desenvolvimento e reprodução dos esquistossomos. Dessa maneira, a
identi�cação dos componentes das vias de sinalização no parasita, é essencial para o entendimento da
complexa relação entre o parasita e os hospedeiros, permitindo a obtenção de conhecimentos para a
formulação de novas estratégias de combate e prevenção da doença. Ensaios anteriores do nosso grupo
de pesquisa identi�caram o receptor de TNF-alfa humano em S. mansoni e homólogos em helmintos,
além de demonstrarem a importância desta citocina no desenvolvimento, metabolismo e reprodução do
parasita, por meio da alteração do per�l de expressão gênica. Em complemento, foram descritos
elementos da via de sinalização mediada pelo TNF-alfa por meio de análises in silico, dentre eles o fator
de transcrição c-jun. O fator de transcrição c-jun foi caracterizado tanto em mamíferos, bem como em
outros organismos como Drosophila melanogaster, C. elegans e nos platelmintos Taenia crassiceps e
Taenia solium, apresentando papel importante no desenvolvimento embrionário e no sistema
reprodutor. Objetivo: O projeto tem como �nalidade, caracterizar o gene que codi�ca o fator de
transcrição c-jun em S. mansoni por meio de análises in silico e identi�car os homólogos deste gene em
outros helmintos; caracterizar os domínios proteicos conservados e compreender o contexto evolutivo
deste gene por meio de análises �logenéticas. Além disso, caracterizaremos por ensaios in silico e in
vitro, o per�l de expressão gênica em diferentes estágios de desenvolvimento do parasita e faremos a
clonagem do gene para futura expressão da proteína recombinante. Materiais e métodos: Realizamos a
busca por homólogos por meio da ferramenta BLAST entre a sequência de c-jun de S. mansoni
(Smp_080420) e os genomas de helmintos depositados no WormbaseParasite. A identi�cação dos
domínios proteicos conservados foi realizada utilizando os bancos de dados SMART e InterPro.
Adicionalmente, buscamos o sítio de início da transcrição da Smp_080420 através do Genome browser
disponível em (http://genome.verjolab.usp.br/index.html). A próxima etapa é realizar o alinhamento
múltiplo das sequências destes domínios proteicos e proceder com as análises �logenéticas utilizando o
software Mr.Bayes. Resultados: Foram identi�cados 11 homólogos de Smc-jun em platelmintos,
contendo os domínios JUN e BZIP completos e con�rmados por dados de sequenciamento (EST e/ou
SRA). Outros 9 possíveis homólogos apresentavam apenas um dos domínios bem conservados, e por
isso foram desconsiderados para as próximas análises. A partir dos dados obtidos do Genome Browser,
reconhecemos a marca de histona H3K4me3 e o possível sítio de início da transcrição de Smc-jun.
Conclusão: Espera-se que a partir dos resultados encontrados, possamos adquirir um conhecimento
aprofundado a respeito dos processos moleculares envolvidos na relação parasita-hospedeiro, o que
possibilitaria a descoberta de possíveis estratégias terapêuticas adicionais às existentes atualmente.
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Caracterização morfológica do músculo pterigóideo medial de um modelo experimental para distro�a
muscular de Duchenne ANA CAROLINE CARBONE FURNI, graduanda em Nutrição e bolsista PIBIC
(ana.carbone@unifesp.br) Dra. MARIANA CRUZ LAZZARIN, pós doutoranda do Instituto Butantan
(lazzarin@unifesp.br) Dra. FLAVIA DE OLIVEIRA, Docente Orientadora, Departamento de Biociências
(�avia.oliveira@unifesp.br) Introdução: As distro�as musculares correspondem a um grupo de doenças
hereditárias caracterizadas pela fraqueza e degeneração muscular progressiva, inclusive nos músculos
que participam do processo de mastigação e deglutição, sendo que esses, ao serem afetados, provocam
deterioração gradual da funcionalidade muscular orofacial. Sabe-se que os músculos envolvidos na
mastigação são: masseter, temporal, e pterigóideos medial e lateral. Dessa maneira, a investigação
desses músculos pode trazer dados importantes para o conhecimento da morfologia dos mesmos na
DMD. O modelo experimental mais utilizado para a investigação da �siopatologia da DMD é o
camundongo da linhagem mdx (X-chromosome linked muscular dystrophy). Objetivo: analisar a
histopatologia de um dos músculos da mastigação, o pterigóideo medial, em animais mdx. Métodos:
foram utilizados os músculos pterigóideos mediais de camundongos C57BL10 (n=03), considerado
controle, e C57BL10-DMD/mdx (n=05), considerado o modelo experimental para a DMD, todos com oito
semanas de vida. Os músculos foram submetidos à técnica histopatológica (Hematoxilina e eosina) e de
avaliação do tecido conjuntivo (Picro-sírius). Além disso, as análises morfométricas da área das �bras
musculares (?m2) e da densidade de células das secções transversas (número de �bras
musculares/mm2), também foram realizadas. Os dados morfométricos foram avaliados por teste t de
Student não pareado comparando controle e mdx, sendo considerado estatisticamente signi�cante
p<0,05. Resultados: O músculo pterigóideo medial dos animais mdx apresentou �bras musculares
heterogêneas, sendo algumas com núcleo centralizado, além de fascículos musculares desorganizados.
Além disso, o tecido conjuntivo dos animais mdx apresentou-se espessado próximo a �bras musculares
em processo de degeneração. A análise estatística não revelou diferença na média da área das �bras do
grupo controle (286,32 47,93µm2) quando comparado ao mdx (323,23 24,51 µm2). Também não houve
diferença na análise da densidade de �bras musculares do controle (2.029,63 413,72 �bras por mm2)
quando comparado com o grupo mdx (1.683,56 153,65 �bras por mm2). Conclusão: O músculo da
mastigação pterigóideo medial foi afetado pela distro�a muscular de Duchenne nos parâmetros
morfológicos relacionados à organização celular e apresentação do tecido conjuntivo. Entretanto, não
foram encontradas diferenças estatisticamente signi�cantes para a análise morfométrica da área e
densidade das �bras musculares. Palavras-chave: distro�a muscular de Duchenne, músculo da
mastigação, tecido conjuntivo, morfometria
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Introdução: Os movimentos de massa são comumente registrados na natureza, porém, quando
ocorrentes em áreas com habitação podem ocasionar grandes desastres. A cidade de Guarulhos sofre
com eventos de movimentos de massa e deslizamentos principalmente em períodos de fortes chuvas.
Objetivo: O projeto de Iniciação Cientí�ca buscou confeccionar a carta de suscetibilidade a Movimentos
Gravitacionais de Massa dos Municípios de Guarulhos-SP, utilizando dados geológicos, geomorfológicos
e ambientais processados em ambiente SIG. Materiais e Métodos: A metodologia foi elaborada
buscando a geração do mapa utilizando apenas dados espaciais disponíveis gratuitamente e programa
computacional livre. Imagem de satélite Landsat 8, imagem de radar SRTM e dados geológicos foram
utilizados como dados de entrada para a realização do estudo, que geraram cartas de declividade,
morfologia da vertente (curvatura vertical), uso do solo, litologia e densidade de lineamentos. Um
sistema numérico e de pesos foi aplicado às cartas para compor o Mapa de Suscetibilidade. O mapa
resultante foi dividido em quatro classes de probabilidade de ocorrência de eventos: Muito Baixo, Baixo,
Moderado e Alto e foi validado através da correlação das classes mapeadas com mapeamento de
cicatrizes de ocorrência de eventos de movimentos de massa registrados no município e pela
comparação com mapas pré-existentes. Resultados: As áreas onde a suscetibilidade é potencializada são
as de alta declividade, rochas metamór�cas e ausência de cobertura vegetal. Já as áreas de baixa
suscetibilidade, em sua maior parte, se encontram em planícies de bacia, onde ocorre a grande
concentração urbana. Conclusão: O mapeamento por geoprocessamento se mostrou extremamente
e�caz e preciso quando comparado com a incidência e cicatrizes de deslizamentos anteriores, porém
devido à natureza complexa dos deslizamentos e dos seus fatores condicionantes, esta aplicação se
restringe a áreas de clima sazonal úmido e seco como em regiões das serras do Mar e Mantiqueira.
Portanto, este estudo pode ser replicado em regiões de condições geológicas e geomorfológicas
semelhantes, para a realização de suas respectivas Cartas de Suscetibilidade.
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CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DO
MUNICÍPIO DE JUQUITIBA (SP) COM TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO

MARIA TEREZA DINIZ GONZALES BORGES - CO-AUTOR(A)

ADILSON VIANA SOARES JUNIOR - ORIENTADOR(A)

MARINA GABRIELE DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

THAYNARA SILVA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 130 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 16h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA
(SP) COM TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO THAYNARA DE OLIVEIRA (oliveira.thaynara@unifesp.br) ¹
MARINA GABRIELE DE SOUZA (marina.gabriele@unifesp.br) ¹ MARIA TEREZA DINIZ GONZALES
(gonzales.maria@unifesp.br) ¹ ADILSON VIANA SOARES JUNIOR (adilson.soares@unifesp.br) ² Introdução:
Os movimentos de massa são comumente registrados na natureza, porém, quando ocorrentes em áreas
com habitação podem ocasionar grandes desastres. A cidade de Juquitiba sofre com eventos de
movimentos de massa e deslizamentos principalmente em períodos de fortes chuvas, como no ano de
2016, onde foram registrados diversos desastres, como deslizamentos e rompimentos de barragem.
Objetivo: O projeto de Iniciação Cientí�ca buscou confeccionar a carta de suscetibilidade a Movimentos
Gravitacionais de Massa dos Municípios de Juquitiba-SP, utilizando dados geológicos, geomorfológicos e
ambientais processados em ambiente SIG. Materiais e Métodos: A metodologia foi elaborada buscando
a geração da carta utilizando apenas dados espaciais disponíveis gratuitamente e programa
computacional livre. Imagem de satélite Landsat 8, imagem de radar SRTM e dados geológicos foram
utilizados como dados de entrada para a realização do estudo, que geraram cartas de declividade,
morfologia da vertente (curvatura vertical), uso do solo, litologia e densidade de lineamentos. Um
sistema numérico e de pesos foi aplicado às cartas dos fatores condicionantes para compor o Mapa de
Suscetibilidade. A Carta resultante foi dividida em quatro classes de probabilidade de ocorrência de
eventos: Muito Baixo, Baixo, Moderado e Alto. A validação dos resultados foi realizada através da
correlação das classes mapeadas com dados de cicatrizes de eventos de movimentos de massa
registrados no município e pela comparação com mapeamentos pré-existentes. Resultados: As áreas
onde a suscetibilidade é potencializada são as de declividade alta e sustentadas por rochas
metamór�cas. A suscetibilidade é mais baixa em áreas urbanas e em alguns pontos onde a vegetação é
rasteira. Conclusão: O mapeamento por geoprocessamento se mostrou extremamente e�caz e preciso
quando comparado com mapeamentos anteriores e quando se aplica a incidência e cicatrizes de
deslizamentos que ocorreram no passado. Este método pode ser replicado em regiões de condições
climáticas, geológicas e geomorfológicas semelhantes.
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CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DO
MUNICI?PIO DE MOGI DAS CRUZES (SP) UTILIZANDO TE?CNICAS DE

GEOPROCESSAMENTO

MARIA TEREZA DINIZ GONZALES BORGES - DISCENTE

ADILSON VIANA SOARES JUNIOR - ORIENTADOR(A)

MARINA GABRIELE DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

THAYNARA SILVA DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 130 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 16h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Introdução: Em estações mais chuvosas do ano e? corriqueiro haver movimentos de massa registrados
em áreas com maiores suscetibilidades a este evento da natureza e quando ocorrem em áreas
habitadas podem ocasionar grandes desastres. No município de Mogi das Cruzes-SP, é realizado
anualmente pela defesa civil, um plano de gestão de riscos e respostas a desastres naturais, objetivando
a identi�cação e prevenção de deslizamentos e inundações, devido a alta suscetibilidade a movimentos
de massa no município. Objetivo: O projeto de Iniciação Cientí�ca buscou confeccionar a carta de
suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa dos Municípios de Mogi das Cruzes-SP, utilizando
dados geológicos, geomorfológicos e ambientais processados em ambiente SIG. Materiais e Métodos: A
metodologia foi elaborada buscando a geração do mapa utilizando apenas dados espaciais disponíveis
gratuitamente e programa computacional livre. Imagem de satélite Landsat 8, imagem de radar SRTM e
dados geológicos foram utilizados como dados de entrada para a realização do estudo, que geraram
cartas de declividade, morfologia da vertente (curvatura vertical), uso do solo, litologia e densidade de
lineamentos. Um sistema numérico e de pesos foi aplicado às cartas para compor o Mapa de
Suscetibilidade. O mapa resultante foi dividido em quatro classes de probabilidade de ocorrência de
eventos: Muito Baixo, Baixo, Moderado e Alto e foi validado através da correlação das classes mapeadas
com mapeamento de cicatrizes de ocorrência de eventos de movimentos de massa registrados no
município e pela comparação com mapas pré-existentes. Resultados: O estudo mostrou a
predominância da formação de rochas que apresentam alto grau de risco de suscetibilidade a
movimentos de massa, onde as áreas de suscetibilidade alta e moderada se encontram em porções a
norte, sul e central do município. sendo estas áreas potencializadas, pela alta declividade, rochas
metamór�cas e ausência de cobertura vegetal. A validação do mapeamento será realizada com a
comparação de mapas pré-existentes. Conclusão: O mapeamento por geoprocessamento através do uso
e estudo de imagens de satélites, permite acompanhar e analisar eventos passados sobre a superfície ou
a evolução de determinados fenômenos geográ�cos, se mostrando assim extremamente e�caz e preciso
quando comparado com a incidência e cicatrizes de deslizamentos anteriores, porém a natureza
complexa dos deslizamentos permite que esta aplicação ocorra somente em áreas de clima sazonal
úmido e seco como a Serra do Mar. Este e? um estudo piloto de um município do estado de São Paulo,
porém o método pode ser replicado em regiões de condições geológicas e geomorfológicas semelhantes
para a realização de suas respectivas Cartas de Suscetibilidade.
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CARTOGRAFIA DA EXPANSÃO ELEITORAL DAS MILÍCIAS NO RIO DE JANEIRO

GUSTAVO FRANCISCO TEIXEIRA PRIETO - ORIENTADOR(A)

MARIANA SANTOS DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-
Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

Este presente resumo propõe esclarecer a atual etapa da pesquisa intitulada ?Cartogra�a da expansão
eleitoral das milícias no Rio de Janeiro?, subsidiada pela bolsa de Iniciação Cientí�ca e Tecnológica do
CNPq. Em um primeiro momento, derivado de uma bolsa de extensão do programa Estudos Urbanos e
Interdisciplinaridade do Instituto das Cidades Zona Leste, o estudo priorizou a re�exão da produção de
espaço, sob a perspectiva da virada espacial, a partir do domínio territorial, social e econômico de
regimes autoritários no Brasil, sobretudo pensando a composição miliciana no estado do Rio de Janeiro.
Na segunda etapa do estudo, decorrente da bolsa PIBITI, amplia-se esse processo de re�exão
aprofundando o entendimento sobre a expansão eleitoral das milícias do Rio de Janeiro auxiliada pelo
poder público. Nesta etapa, priorizou-se a análise de mapas já existentes de institutos de pesquisa sobre
a milícia, como o GENI-RJ, e a produção de bases de dados e cartogra�as sobre essa expansão eleitoral
das milícias e, majoritariamente, focado no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.
Dessa forma, propiciando o favorecimento da geogra�a a partir de ferramentas tecnológicas.
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CARTOGRAFIA DIGITAL E GEORREFERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS
DE EXTENSÃO DA UNIFESP

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - COORDENADOR(A)

FELIPE PRATES GRAGNANI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Serão apresentados resultados acumulados do projeto, realizados desde 2019, com base no que há
disponível no website da PROEC em
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/institucional/informacoes/georreferenciamento-das-acoes-de-
extensao. Os dados foram obtidos a partir dos relatórios de Programas e Projetos de Extensão da PROEC
dos anos de 2019, 2020, 2021.
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CARTOGRAFIA E NARRATIVIDADE COMO DISPOSITIVOS NA INVESTIGAÇÃO DO
ESTIGMA EM SAÚDE MENTAL

THIAGO DA SILVA DOMINGOS - ORIENTADOR(A)

FERNANDA DE ALMEIDA PIMENTEL ARGENTO - ORIENTADOR(A)

BRUNA DORICO ROSSITTO - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE

MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Estigma é o termo utilizado para referir uma marca simbólica que de�ne um grupo social e
está associado à uma conotação depreciativa dos sujeitos pertencentes a este grupo. O estigma
associado aos transtornos mentais circunscreve a experiência do sofrimento psíquico grave na
manifestação do louco enquanto um tipo social. Estudos têm apontado que o estigma em saúde mental
traz prejuízos no exercício da cidadania plena, comprometendo o acesso desses sujeitos à direitos
sociais; levando à uma exclusão social sistêmica. Considerando que os processos de estigmatização-
silenciamento impactam negativamente a vida dos indivíduos diagnosticados com transtornos mentais,
entende-se a importância de se pensar metodologias participativas de pesquisa. Objetivo: compreender,
a partir da percepção da pessoa que recebeu um diagnóstico psiquiátrico, como o estigma em saúde
mental se expressa na sua vivência em relação ao território. Método: serão propostas o�cinas
cartográ�cas, junto a usuários de um CAPS Adulto III, que possam contribuir para a emergência de
saberes sobre os mais variados territórios existenciais, de acordo com as possibilidades e desejos dos
participantes. A pesquisa-intervenção cartográ�ca e o referencial metodológico da narrativa serão
trazidos enquanto mecanismos capazes de engendrar processos dialógicos e territoriais na produção de
sentidos que se voltem para a prática e o cotidiano dos participantes: usuários e pesquisadores.
Resultados: pretende-se com essa pesquisa-intervenção ampliar os conhecimentos sobre o território e
sobre a experiência da loucura em relação com o mesmo, bem como, a vivência e impacto da
estigmatização nessa relação; e trabalhar propostas coletivas de combate ao estigma em saúde mental a
partir da perspectiva e das escolhas dos sujeitos que adoecem, vivem e circulam pelo território.
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CARTUNS DE SOLUÇÕES BASEADAS EM EVIDÊNCIAS DE DESIGN DE
ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CINTIA GOMES OLIVEIRA - DISCENTE

PATRICIA BOVER DRAGANOV - ORIENTADOR(A)

NATALIA ALENCAR DE SALES BENEDITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
SOCIAL

OLIVEIRA, CINTIA GOMES1; ALENCAR, NATALIA2; DRAGANOV PATRÍCIA BOVER3 Introdução. No currículo
do enfermeiro têm importante papel os programas de extensão universitária, que estabelecem um
vínculo entre a sociedade e a universidade, transformando-as. A adoção de mídias digitais associadas a
mídias sociais como veículo de divulgação da ciência tem demonstrado sua relevância à medida em que
se observam diálogos entre a universidade e a sociedade. A literatura da imagem, como os cartuns e as
HQs, são mídias visuais utilizadas há décadas como veículos de comunicação de impacto por associarem
mensagens, a imagens e humor e assim estimular re�exões e críticas. Na formação em saúde o uso
destas mídias promove a aprendizagem signi�cativa do aluno por meio do exercício de síncrese, a
análise e a síntese de conteúdos que, ao mesmo tempo, se tornam palatáveis para a sociedade.
Objetivo. relatar a experiência da criação de cartum como estratégia de ensino, aprendizagem e
democratização do conhecimento cientí�co sobre os recursos físicos, a partir do diagnóstico do espaço
arquitetônico construído e de soluções baseadas em evidências de design (EBD) de estabelecimentos
assistenciais de saúde (EAS). Método. Estudo descritivo de natureza qualitativa, na modalidade relato de
experiência, no qual a abordagem estratégica de ensino envolveu a construção de cartuns com uso da
mídia digital PIXTON® para democratizar evidências sobre design de edifícios de saúde. O cartum foi
produzido por estudantes do terceiro ano do curso de enfermagem na unidade curricular de
gerenciamento de serviços de saúde e enfermagem 2 e também foi avaliado quanto a estrutura e
literacia por professores e extensionistas do programa Gestão do cuidado e mídias digitais. Resultados.
A observação e as re�exões acerca do espaço arquitetônico de unidades de internação de um hospital
de ensino de uma universidade pública federal realizou-se com base em um checklist sobre EBD que
subsidiou, juntamente com a ferramenta risk priority number, a seleção de prioridade que, por meio de
processos mentais de síncrese, análise e síntese, traduziu-se na mídia digital ?Janelas fechadas: o erro da
seletividade? em que o cartum proposto salienta a importância da ventilação natural nos EAS como
elemento que contribui para o conforto, bem-estar e sustentabilidade dos usuários de EAS. O uso da
ferramenta PIXTON® foi efetivo quando associado ao canva®, que permitiu conjugar avatares a cenários
de EAS. O cartum produzido foi avaliado com uso de rubrica com os critérios: coerência entre o texto
verbal e visual, clareza do tema, layout de cartum, imagens complementares ao texto, falas concisas,
personagens e cenário e interação com o leitor. Sobre a literacia, avaliou-se a mensagem comunicada
sobre EBD, a coerência e relevância, o layout e a interação com o leitor. Os avaliadores analisaram que o
cartum atende aos requisitos apontados na rubrica e que a mensagem sobre EBD foi compreendida
pelos leitores. Conclusão. Considerando essa experiência, o uso de mídias digitais na construção de
cartuns sobre EBD para comunicar soluções sobre sustentabilidade, conforto e bem-estar demonstrou
ser efetiva tanto para a aprendizagem do graduando de enfermagem quanto para a disseminação do
conhecimento cientí�co para a sociedade, cumprindo seu objetivo extensionista. 1. Graduanda de
enfermagem da EPE/ UNIFESP, extensionista bolsista PIBITI do programa gestão do cuidado e mídias
digitais 2. Granduanda de enfermagem da EPE/UNIFESP, extensionista voluntária do programa gestão do
cuidado e mídias digitais 3. Enfermeira e arquiteta. Doutora em ciências. Docente do Departamento de
administração de serviços de saúde e enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP
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CÁLCULO DO RISCO DE FRATURA (FRAX) EM IDOSAS

LUCIANE PORTAS CAPELO - ORIENTADOR(A)

PAN MARCONDES - DISCENTE

THAIS DE OLIVEIRA SAGAWA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Osteoporose é uma doença silenciosa, que não causa dor nem qualquer outro sinal de
doença antes da primeira fratura. Acredita-se que o início da osteoporose se dê ainda na infância devido
a falta de aquisição de massa óssea nos momentos adequados da vida, uma vez que o pico de massa
óssea é atingido entre 20 e 40 anos de idade, com declínio acelerado na pós-menopausa. A osteoporose
pós-menopausa eleva o risco e incidência de fraturas, causando impacto negativo na saúde global e
qualidade de vida de mulheres idosas. Outros fatores considerados na avaliação de risco para fraturas
por fragilidade incluem fatores genéticos, uso prolongado de glicocorticóides, estilo de vida sedentário,
massa corpórea, etilismo, tabagismo, e comorbidades. Em estudo anterior do grupo, foram
desenvolvidos e testados protocolos de exercícios osteoanabólicos de alta intensidade e baixa
frequência com mulheres sedentárias pós-menopausadas, de esqueleto saudável ou osteopenia. Todas
tiveram ganho de força muscular e melhora da qualidade de vida e atividade diária, porém não foi
detectado aumento da densidade mineral óssea (DMO). Objetivo: Este projeto visa ?analisar o risco de
fratura das participantes da pesquisa por meio da ferramenta online FRAX (Fracture Risk Assessment
Tool), investigando o impacto dos protocolos no risco de fratura. Materiais e métodos: Os dados de
saúde e DMO previamente coletados foram aplicados no FRAX para cálculo e avaliação cega do risco de
fratura das participantes. Os resultados obtidos, de probabilidade de fratura maior e de quadril nos
próximos 10 anos, foram então analisados por grupo experimental, de acordo com a intervenção (grupo
exercício isométrico de força máxima, grupo exercício isométrico em plataforma vibratória, e associação
de ambos, além do grupo controle). Resultados: Não foram identi�cadas diferenças signi�cativas nos
riscos de fratura após período de intervenção. Conclusão: Os protocolos de exercícios não diminuíram
ou aumentaram o risco de fratura das participantes saudáveis e osteopênicas.
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CÂNCER DE MAMA NA POPULAÇÃO TRANSEXUAL

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

RICARDO ARTIGIANI NETO - COLABORADOR(A)

DÉBORA SALLES MARCOS - COLABORADOR(A)

DEBORA DE SOUZA SANTOS - COLABORADOR(A)

SIMONE ELIAS - COLABORADOR(A)

MARIA EDUARDA ZANETTA MOSCARDO - DISCENTE

GABRIELLA SILVERIO DE SOUZA FARIAS - DISCENTE

TATIANE DE MEDEIROS KRONENBERGER - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução: O câncer de mama é causado pelo crescimento desorganizado das células, o que pode
acontecer de forma gradual ou rápida. Existem fatores de risco já conhecidos, como idade,
sedentarismo, obesidade, etilismo e histórico de câncer de mama na família. Entretanto, um dos fatores
agravantes é a decorrência da terapia hormonal por um período prolongado e assim, a terapia hormonal
combinada de estrogênio progesterona apresenta maior risco para a população transexual. Por isso,
este tópico é de suma importância, pois raramente ele é discutido, divulgado e estudado na população
transexual. Em homens transexuais que realizam a mastectomia subcutânea, o risco de incidência é
reduzido em 2%. Os sinais e sintomas se apresentam os mesmos tais como: nódulos ou caroços,
alterações na cor, alterações no tamanho, alterações na aparência, saída de líquido anormal pelo
mamilo e mudança no formato do mamilo. O diagnóstico só é con�rmado através de uma biópsia. O
tratamento e prognóstico variam de acordo com o estágio da doença. Existem formas de prevenção já
conhecidas antes como a prática de exercícios físicos, redução do consumo de bebidas alcoólicas, boa
alimentação, já em caso de terapia hormonal é importante ter um acompanhamento médico regular. A
educação em saúde é outra forma de prevenção, que vêm sendo muito utilizada, para informar sobre
vários tipos de doença e dessa forma, um cuidar melhor da saúde com mais qualidade de vida. Objetivo:
Divulgar informações claras e seguras, para a população transexual, a �m de esclarecer e sensibilizar
essa população. Método: Foi elaborado um post divulgado no Instagram voltado para a população
transexual explicando o que é câncer de mama, seus fatores de risco, sinais e sintomas, formas de
diagnóstico, tratamento e prevenção. Resultados: A publicação dos posts foi por meio das mídias sociais
do projeto de extensão Clube do Saber (Whatsapp, Instagram e Facebook), o qual obteve uma excelente
visualização, engajamento e comentários. Conclusão: Com a publicação do post houve a disseminação
de informações signi�cantes sobre o câncer de mama à população transexual e assim, clari�cando as
principais dúvidas como, seus fatores de risco, sinais e sintomas, formas de diagnóstico, tratamento e
prevenção.
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CÂNCER DE PELE: ENTRE A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E A MUDANÇA DE
HÁBITOS

REJANE DANIELE REGINATO - COLABORADOR(A)

SIMA GODOSEVICIUS - COORDENADOR(A)

CELIA REGINA SPADACIN DA SILVA - DISCENTE

GLORIA BADA KIM - DISCENTE

ALINE NAOMI ITO - DISCENTE

DANIEL OLIVEIRA PIRES DE MORAES - DISCENTE

NATHALIE GONCALVES MENDES DA SILVA - DISCENTE

JULIANA KAORI KAWAMURA - DISCENTE
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Título: Câncer de pele: entre a conscientização da população e a mudança de hábitos Discentes: 1º.
Termo de Biomedicina-2022, UC Fundamentos de Biologia Celular: ALINE NAOMI ITO, CELIA REGINA
SPADACIN DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA PIRES DE MORAES, GABRIEL GRACIANO DIAS, GABRIEL SOUZA
SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, GLORIA BADA KIM, JULIANA KAORI KAWAMURA, MARIANA ROCHA
BELIZARIO, NATHALIE GONÇALVES MENDES DA SILVA. Coordenadora e Orientadora: Profa. Dra. SIMA
GODOSEVICIUS Palavras-chave: câncer de pele; melanoma; não-melanoma. Introdução: O câncer de pele
compreende, de forma geral, o não melanoma, que tem origem nas células basais ou escamosas da
pele, e o melanoma, que atinge os melanócitos. De modo amplo, os dados indicam que o câncer de pele
atinge mais frequentemente pessoas de idade mais avançada e pele mais clara. O câncer do tipo não
melanoma é de extrema relevância e incidência mundial, segundo a OMS, e de importante interesse a
nível brasileiro - aproximadamente 33% dos casos de câncer no país. Contudo, se tratado
adequadamente, sua mortalidade é baixa. Nesse sentido, a propagação das formas de detecção precoce
e de tratamento à população é fundamental para a mitigação de mortes, além da divulgação de
informações sobre a prevenção da doença para a redução de casos. Objetivo: Os objetivos primordiais
do projeto visam avaliar o conhecimento da população acerca do câncer de pele e, posteriormente,
promover à comunidade a divulgação de informações sobre a doença, como causas, sintomas, métodos
pro�láticos, etc. Além disso, analisar os hábitos diários do público pois estão intimamente relacionados
com os principais fatores contribuintes para o desenvolvimento do câncer de pele. Materiais e Métodos:
O conhecimento cientí�co foi adquirido através de buscas bibliográ�cas acerca do tema. As pesquisas de
campo foram realizadas através de um questionário online aberto à população, com uma posterior
análise para compreensão dos dados coletados. Resultados e Conclusões: Através deste projeto de
extensão foi possível compreender o amplo conhecimento dos participantes que conseguimos atingir
com o questionário realizado pelo Google Forms acerca do câncer de pele. Com os dados obtidos, fomos
capazes de analisar qual era de fato o problema envolvendo a alta incidência desse tipo de câncer: não
se tratava da falta de informação, mas sim da falta de empenho com a saúde da pele e o autocuidado.
Pudemos constatar que, em sua maioria, as pessoas não se previnem contra o câncer de pele com o uso
de protetor solar por não possuir este hábito, e até mesmo por preguiça. Um dos fatores também
importante foi o alto custo dos protetores solares. Ademais, o conhecimento presente nos indivíduos
avaliados nos induz a concluir que, em sua maioria, sabem identi�car quais seriam alguns sinais
envolvendo um possível câncer de pele, e os prováveis agentes causadores, como também os agentes
preventivos. Portanto, pudemos concluir que a problemática acerca da alta incidência de câncer de pele
se dá pela falta de conscientização mais efetiva da população sobre o problema, pois, embora saibam as
causas e como evitar a doença, a gravidade decorrente desta doença não é levada em conta pela
população.
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CÉLULAS DO DUCTO COLETOR MEDULAR INTERNO SOB TRATAMENTO COM
ENALAPRIL: ESTUDO COM FOCO NA MODULAÇÃO DA ATIVIDADE PROTEOLÍTICA

DAS ENZIMAS CONVERSORAS DE ANGIOTENSINA E DA RENINA

DULCE ELENA CASARINI - ORIENTADOR(A)

LILIAN CAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

MARINA DE MOURA BELLO - CO-AUTOR(A)

ERINA NAGAHAMA - DISCENTE

RODRIGO YOKOTA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
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NEFROLOGIA

Introdução: A pressão arterial é modulada principalmente por dois sistemas, o Sistema Renina
Angiotensina Aldosterona (SRAA) e o Sistema Calicreína Cinina (SCC), que compõem diversas vias de
atuação e o desbalanço destas vias estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento da
hipertensão arterial. Tais sistemas são interconectados por enzimas em comum, como as Enzimas
Conversoras de Angiotensinas I e II (ECA e ECA2) e renina. Objetivo: Analisar os efeitos promovidos pelo
enalapril, anti-hipertensivo inibidor de ECA, na viabilidade das células de ducto coletor medular interno
(IMCD) e na inibição da atividade proteolítica da ECA capaz de modular a atividade da renina. Em células
mesangiais trabalhos do grupo demostraram que os inibidores da ECA desencadearam a ativação da via
de sinalização via beta-arrestina, sugerindo pode contribuir para os efeitos bené�cos no tratamento da
hipertensão e outras patologias. Material e Métodos: Apósas células serem tratadas com maleato de
enalapril, foram realizados ensaios de dosagens de atividade da ECA e renina por �uorimetria no lisado
celular. Os grupos foram divididos em controle, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos de tratamento com
o anti-hipertensivo Enalapril a 10-5 M. A quanti�cação de proteínas e o ensaio de viabilidade celular por
MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)?2,5- difeniltetrazolium) foram realizados por absorbância. Além disso,
foram realizados ensaios de imuno�uorescência com marcações para localização da ECA2. Resultados:
No grupo cujo estímulo foi de 15 minutos, a atividade proteolítica da ECA no lisado celular do grupo
controle era alta, diferindo da baixa atividade da renina, onde detectamos um declínio de cerca de 25%
na atividade da ECA, com um sutil aumento da atividade de renina. Já no grupo estimulado por30
minutos, a atividade da ECA foi inibida50%, e a renina, apresentou um aumento na sua atividade de
aproximadamente 66%, ambos em comparação ao controle. Por último, o grupo estimulado por60
minutos teve a atividade da ECA praticamente inibida, mas a renina permaneceu com a atividade
semelhante ao grupo de 30 minutos. O teste por MTT indicou que a concentração de enalapril testada
não interferiu de forma acentuada na viabilidade celular, quando comparado ao controle. O que indica
que no ensaio as células permaneceram viáveis, mas como esperado a atividade proteolítica da ECA foi
modulada pelo anti-hipertensivo in�uenciando diretamente a atividade da renina. Conclusão: Pode-se
constatar que as condições de ensaio utilizadas são apropriadas para o desenvolvimento da pesquisa, e
o tratamento das células com enalapril alcançou a esperada inibição da atividade da ECA, resultando em
um aumento na atividade de renina. Esses resultados permitirão o estudo das vias de sinalização
moduladas pelo enalapril nas células IMCD.
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CÉLULAS RESIDUAIS DE MELANOMA E SEU MICROAMBIENTE COMO ALVOS DE
AGENTES DESMETILANTES DO DNA VISANDO ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS.

MIRIAM GALVONAS JASIULIONIS - ORIENTADOR(A)

DÉBORA KRISTINA ALVES FERNANDES - COORIENTADOR(A)

AMANDA GOMES SILVA - DISCENTE
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: ONCOLOGIA

O desenvolvimento da doença metastática é o fator que mais leva à morte de pacientes com câncer. Na
prática clínica, a presença de células tumorais residuais mesmo após a terapia pode ser observada e, em
alguns casos, o ressurgimento da doença ou a piora do quadro é observado após protocolos de
tratamento, como quimioterapia, radioterapia ou remoção cirúrgica do tumor. É importante
considerarmos a presença de células tumorais residuais ou dormentes após procedimentos de remoção
cirúrgica de um tumor e tratamentos convencionais com terapias neo- e adjuvantes pois estudos
indicam que estas células podem permanecer em estado dormente por anos antes de formar novas
metástases. Além do papel de mecanismos epigenéticos no fenótipo de células residuais e/ou
dormentes, estudos recentes demonstram o efeito de agentes desmetilantes no mimetismo viral e na
ativação da resposta imune. Foi desenvolvido em nosso laboratório um modelo murino representativo
de etapas distintas da progressão do melanoma, onde melanócitos não tumorigênicos deram origem a
diferentes linhagens celulares, como as linhagens de melanoma 4C11-, não metastáticas, indiferenciadas
e pouco proliferativas; e 4C11 , metastáticas/diferenciadas e altamente proliferativas. Assim, este projeto
visa avaliar em um modelo imunocompetente o potencial do agente desmetilante 5-aza-CdR em eliminar
células tumorais residuais de diferentes fenótipos por sua atuação tanto nas células tumorais quanto no
microambiente. Desta forma, este estudo aborda questões de extrema relevância e poderá fornecer
informações importantes que poderão futuramente resultar em benefícios ao paciente em tratamento
oncológico. Além disso, estas análises poderão ser posteriormente expandidas para outros tipos de
tumores.
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CÓD. PROEC - 19262 - CEGI - CENTRO DE ESTUDOS EM GAMES E INTERNET

VANESSA ANDRADE PEREIRA - COORDENADOR(A)

PEDRO DE SOUZA PINHO BRAGA - DISCENTE

JÚLIA PRATES DE SÁ CARVALHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

O CEGI é um centro de estudos que proporciona atividades relacionadas aos temas dos jogos digitais,
aplicações em tecnologias interativas, desenvolvimento de protótipos, plugins e interfaces para usos
diversos (educação, saúde, empresarial e entretenimento) e estimular os estudos sobre o uso das
tecnologias de comunicação e informação na sociedade. O CEGI já existe enquanto um centro de
estudos desde 2016, executando diversas ações, como palestras (com os temas: Gamedesing, IHC para
games, IA em games, Games no mercado de trabalho e sobre Mídia interativa); cursos para o
desenvolvimento de jogos (Criatividade em Games e Engine Unity); estimulou a criação de novas
unidades curriculares nos cursos de Ciência e Tecnologia e Ciência da Computação do ICT-UNIFESP
(Cultura Digital e Desenvolvimento de Games), participa de eventos de divulgação cientí�ca; atualmente
tem focado esforços na produção de games educativos para aprendizagem, em parceria com escola
pública e associação de de�cientes auditivos da cidade de São José dos Campos. A inclusão digital é o
foco desta iniciativa em toda sua extensão. Por sua capacidade de agregar ações tornou-se um
programa a partir do ano de 2021.
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CÓD. PROEC - 19863 MATEMÁGICA - GAME EDUCATIVO DE MATEMÁTICA
(CONTEÚDO: AS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS).
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RODRIGO AUGUSTO ALVES DIAS - DISCENTE
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Este projeto de extensão e pesquisa visa contribuir para a inclusão digital e difusão da tecnologia na
educação, com proposta de criar um jogo eletrônico para escola pública na área de matemática. A
relação com a sociedade se dará a partir da parceria com uma escola pública (Professora Maria
Aparecida dos Santos Ronconi-SJC). O jogo poderá ser usado em sala de aula ou no modo EAD. Cada
recurso digital produzido contará com a colaboração dos professores da escola além dos alunos do ICT-
UNIFESP e professores parceiros do CEGI (Centro de Estudos em Games e Internet, ICT, UNIFESP) para
tentar oferecer o melhor material, tanto em qualidade de design digital como em qualidade pedagógica.
A escola conta com 720 alunos, mas o público atingido poderá ser maior pois, o jogo �cará acessível em
uma página na web. Devido a pandemia de COVID-19 esse trabalho se torna ainda mais urgente pois,
permite que os professores disponham de material didático online e gratuito para indicar aos alunos
(ponto de�ciente da educação EAD de 2020 e 2021). É importante ressaltar que este projeto é parte de
um estudo maior com outros jogos de matemática e visa concentrar justamente nesta área de grande
di�culdade dos alunos brasileiros. Conforme indicam os testes do PISA, em 2018, 68% dos estudantes
brasileiros, com 15 anos de idade, não possuíam o nível básico de domínio da matemática. Portanto,
criar um recurso lúdico, pode ser uma alternativa para atrair a atenção do estudante e estimulá-lo a
aprofundar seus estudos na matéria. É importante ressaltar também que, este projeto demonstra
potencial de união entre pesquisa, ensino e extensão, já que incentivou a criação de uma nova disciplina
do curso de Ciência da Computação e estimula a produção de artigos e participação em eventos
acadêmicos.
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CÓD. PROEC - 21458 TREM DA MATEMÁTICA - CRIAÇÃO DE GAME EDUCATIVO DE
MATEMÁTICA (CONTEÚDO: UNIDADE DE MEDIDA, COMPRIMENTO)

VANESSA ANDRADE PEREIRA - COORDENADOR(A)
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O objetivo deste projeto é criar um jogo digital que trabalhe o conteúdo de unidade de medida -
comprimento, voltado a alunos do 3º ano do fundamental. Este projeto é uma continuidade de uma
série de games de matemática que o CEGI vem fazendo, com auxílio dos professores da escola, atuando
justamente numa área em que os alunos brasileiros apresentam grande di�culdade. Conforme indicam
os testes do PISA, em 2018, 68% dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não possuíam o nível
básico de domínio da matemática. Portanto, criar um recurso lúdico pode ser uma alternativa para atrair
a atenção do estudante e estimulá-lo a aprofundar seus estudos na matéria. Com a pandemia de COVID-
19 os recursos didáticos digitais se mostraram cada vez mais imprescindíveis para o aprendizado,
revelando a carência que as escolas públicas tinham/têm nesta área. Para além da escola parceira, há
ainda a possibilidade deste jogo ser oferecido para outras escolas ou público geral, uma vez que será
disponibilizado em site web de acesso gratuito. O jogo criado é totalmente autêntico, em programação,
arte visual, sonorização e game design, ou seja, o jogo é feito do 0, demonstrando o protagonismo dos
alunos da Unifesp na empreitada. Trata-se de um produto educativo inovador, de padrão similar aos
oferecidos no mercado (com excelente qualidade técnica), graças ao uso de programas especí�cos para
criação de arte, som e programação em jogos eletrônicos (como a engine Unity). Nossa parceria com a
comunidade é frutífera, marcada por uma constante comunicação com as professoras da escola, pois,
acreditamos que a participação delas no processo de produção é fundamental para garantir um jogo
com requisitos pedagógicos adequados às necessidades de aprendizagem do conteúdo ministrado.
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CÓD. PROEC - 21516 FEIRA DE BUGIGANGAS - CRIAÇÃO DE GAME EDUCATIVO DE
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O objetivo deste projeto é criar um jogo digital que trabalhe o conteúdo de unidade de medida - massa,
para alunos do 3º ano fundamental da escola parceira do CEGI, EMEF Profa. Maria Aparecida Santos
Ronconi. Este projeto é uma continuidade de uma série de games de matemática que o CEGI vem
fazendo, com auxílio dos professores da escola, atuando justamente numa área em que os alunos
brasileiros apresentam grande di�culdade. Conforme indicam os testes do PISA, em 2018, 68% dos
estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não possuíam o nível básico de domínio da matemática.
Portanto, criar um recurso lúdico, pode ser uma alternativa para atrair a atenção do estudante e
estimulá-lo a aprofundar seus estudos na matéria. Com a pandemia de COVID-19 os recursos didáticos
digitais se mostraram cada vez mais imprescindíveis para o aprendizado, revelando a carência que as
escolas públicas tinham/têm nesta área. Para além da escola parceira, há ainda a possibilidade deste
jogo ser oferecido para outras escolas ou público geral, uma vez que será disponibilizado em site web de
acesso gratuito. O jogo criado é totalmente autêntico, em programação, arte visual, sonorização e game
design, ou seja, o jogo é feito do 0, demonstrando o protagonismo dos alunos da Unifesp na empreitada.
Trata-se de um produto educativo inovador, de padrão similar aos oferecidos no mercado (com
excelente qualidade técnica), graças ao uso de programas especí�cos para criação de arte, som e
programação em jogos eletrônicos (como a engine Unity). Nossa parceria com a comunidade é frutífera,
marcada por uma constante comunicação com as professoras da escola, pois, acreditamos que a
participação delas no processo de produção é fundamental para garantir um jogo com requisitos
pedagógicos adequados às necessidades de aprendizagem do conteúdo ministrado.
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VANESSA ANDRADE PEREIRA - COORDENADOR(A)
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O objetivo deste projeto é desenvolver jogos educacionais em libras, trabalhando com tecnologia
assistiva (principalmente para surdos). O projeto conta com uma equipe interdisciplinar para evitar um
problema comum, o dos jogos educativos não serem atraentes quando criados para este �m,
principalmente por terem baixa qualidade de gamedesign. Para tanto unem-se pro�ssionais das áreas
da antropologia, da educação, da computação e pro�ssionais intérpretes de libras. A metodologia se
pauta por parâmetros de gamedesign e uso de Unity como engine de produção dos jogos. Nos
propomos a criar produtos educacionais interativos, instrutivos e viáveis tecnologicamente (para usar
tanto em PC como em dispositivos móveis e sem necessidade de conexão com a internet). Os resultados
esperados seriam a difusão da língua de sinais para o público surdo e não surdo e a inclusão digital a
partir da distribuição de material online com o conteúdo de libras acessível a todos. Este projeto estará
vinculado ao Centro de Estudos em Games e Internet - CEGI. OBSERVAÇÃO: Criar jogos eletrônicos para
contribuir como material pedagógico de apoio para educação de libras. Objetivos Especí�cos: Elaborar
jogos digitais para educação em libras com conceitos simples, mas fundamentais como cores, animais
ou outros. Considerando a possibilidade de facilitar o acesso aos jogos a partir de diversos dispositivos
(PC, Mobile, Tablet) e de forma gratuita. Avaliar a jogabilidade dos jogos via metodologias de IHC
(interação humano computador).
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CENOGRAFIA DA RUÍNA: A ESCOLA DE MENINAS COMO CENÁRIO E A
RESSIGNIFICAÇÃO DA MEMÓRIA VISUAL DA VILA MARIA ZÉLIA

MANOELA ROSSINETTI RUFINONI - ORIENTADOR(A)

KAMILLA DOURADO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

INTRODUÇÃO: Construída entre 1912 e 1917, no bairro do Belenzinho, zona leste da cidade de São
Paulo, a Vila Maria Zélia tornou-se um símbolo da fase inicial da industrialização paulistana. A vila
operária foi edi�cada em anexo à fábrica de tecidos do empresário Jorge Street, servindo de moradia
exclusiva para seus funcionários. Nas décadas seguintes, a vila passou para as mãos de outros
proprietários até o �nal dos anos 1960, quando �nalmente os moradores puderam adquirir as casas. A
particularidade do conjunto encontra-se no fato de não só disponibilizar 198 casas de diversos
tamanhos para cada composição familiar, mas também uma estrutura completa de lazer, segurança,
comércio, saúde e ensino que tornava praticamente desnecessário sair da vila por qualquer motivo que
não fosse o trabalho fabril. O arquiteto Paul Pedarrieux projetou a vila inspirando-se nas vilas operárias
inglesas. Esse aspecto singular acabaria por popularizar os espaços da vila como cenário para produções
artísticas, a exemplo de gravações cinematográ�cas realizadas já na década de 1950, compondo um
importante acervo de documentação visual do conjunto arquitetônico. Devido à sua importância como
registro da ocupação urbana, dos modelos de habitação operária e da memória industrial da cidade, em
1992 a vila foi tombada como patrimônio cultural pelos órgãos de tutela CONPRESP e CONDEPHAAT. A
patrimonialização tardia e em descompasso com os interesses e necessidades da comunidade
prejudicou sobremaneira a preservação dos edifícios de uso coletivo, em especial os armazéns e as
escolas, que, sem função especí�ca, encontram-se completamente abandonados. A falta de uso e de
manutenção, o destelhamento e a consequente exposição desses edifícios às ações do tempo
comprometeram suas estruturas, levando-os ao estado de ruína. Após diversas modi�cações
arquitetônicas, processos de degradação e transformações nos hábitos de morar que distanciaram a vila
de seu intuito original, é exatamente o estado de ruína que hoje desperta o interesse estético na Vila
Maria Zélia. OBJETIVO: A presente pesquisa pretende investigar o processo de transformação da Vila
Maria Zélia em cenário para produções audiovisuais a partir da análise de gravações selecionadas,
realizadas especi�camente nos escombros da antiga Escola de Meninas. O intuito é buscarmos
compreender as formas de ressigni�cação contemporânea desses espaços e de que maneira os valores
como patrimônio cultural têm sido considerados nesse processo. A apreciação da ruína como cenário
naturaliza o abandono e esvazia os sentidos de um patrimônio edi�cado? Ou podemos vislumbrar
caminhos de resistência e de crítica ao processo de arruinamento por meio da apreciação estética?
MÉTODO: Desenvolvimento de pesquisa bibliográ�ca em conjunto com o levantamento documental de
imagens, fotogra�as e registros audiovisuais, a �m de rastrearmos o caminho percorrido na construção
da memória visual da vila. Para investigarmos e compreendermos o processo de ressigni�cação dessa
memória na contemporaneidade, estão sendo identi�cados, selecionados e analisados os registros
audiovisuais que exploram as ruínas da Escola de Meninas como cenário.
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CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONSIMARES:
ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

GIOVANO CANDIANI - ORIENTADOR(A)

KORYNA CARRIEL MARQUES MARQUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o documento responsável pela avaliação completa dos impactos
ambientais e das propostas de medidas mitigadoras. Estudos mostram a importância desse documento,
através de um número de mudanças signi�cativas nos projetos, em que 50% delas foram realizadas
anteriormente ao desfecho do processo de licenciamento ambiental, garantindo desta forma a proteção
do meio ambiente. Este projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade do EIA executado
para o processo de licenciamento ambiental da unidade industrial de tratamento térmico de resíduos
sólidos urbanos de Nova Odessa, no estado de São Paulo, empreendimento denominado Consimares.
Obras dessa natureza apresentam potencial de degradação do meio ambiente, sendo, portanto,
necessário a realização do EIA-Rima para veri�car a signi�cância dos impactos socioambientais desse
projeto. O monitoramento do licenciamento será realizado por meio do acompanhamento da audiência
pública, análise da ata e veri�cação da tramitação do processo no órgão ambiental licenciador e a
avaliação da qualidade do EIA será feita, através da leitura do EIA-Rima e aplicação de critérios de
avaliação com base na proposta de Lee & Colley, que engloba uma lista de veri�cação com 52
parâmetros avaliativos de boas práticas, quanto a elaboração dos itens de um bom EIA-Rima. Dessa
forma, espera-se que os resultados obtidos possibilitem determinar a qualidade do EIA, e,
principalmente, a importância e in�uência dele na tomada de decisão, na avaliação de impacto
ambiental e no sistema de licenciamento ambiental.
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CHARLAS DE CINECLUB EM CASA: REFLEXÕES SOBRE A EXTENSÃO EM FORMATO
REMOTO

ANDREIA DOS SANTOS MENEZES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução: O projeto de extensão Conversas de Cineclube (Charlas de Cineclub) teve início em maio de
2014 e consistia na exibição mensal de �lmes falados em espanhol precedidas por uma apresentação e
seguidas por um debate levado a cabo por um/a convidado/a, preferentemente em língua espanhola.
Em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de covid-19, as sessões do projeto passaram a ocorrer
remotamente com o nome de "Charlas de Cineclub em casa". Nessas edições, foram tratados �lmes ?
disponíveis em plataformas online, como YouTube e Retina Latina ? que eram discutidos com um/a
convidado/a em uma sala virtual do Google Meet. Objetivo: Esta comunicação pretende apresentar os
resultados obtidos pelo projeto entre junho de 2021 e janeiro de 2022, bem como as atividades levadas
a cabo pela bolsista Pibex-2021. Igualmente, almeja discutir sobre os pontos positivos e negativos do
projeto depois de quase dois anos de formato remoto, como também acerca dos desa�os provenientes
da possibilidade de volta ao formato presencial. Materiais e método: Para tanto, vamos analisar a
participação do público, a lista de presença e as atividades da bolsista. Resultados e conclusão: O
formato remoto apresentou como aspectos positivos poder contar com debatedores/as e participantes
residentes em diferentes lugares do país e do mundo, de modo a proporcionar distintas perspectivas,
além de permitir uma maior divulgação do projeto e ampliar seu caráter extensionista. Todas as sessões
do período foram gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube do projeto, de modo a possibilitar o
acesso às discussões assincronamente, podendo inclusive vir a se tornar material de aula e colaborar na
curricularização da extensão. Contudo, a partir do mês de junho de 2021 começamos a observar uma
diminuição no número de participantes das sessões. Atribuímos este decréscimo ao afrouxamento das
medidas de distanciamento físico que animaram as pessoas a começarem a participar de atividades
presenciais. Também creditamos esse fato ao cansaço de atividades realizadas remotamente, fenômeno
que vinha sendo observado também em outras atividades universitárias remotas. Frente a esse cenário,
o projeto pretende voltar ao seu formato presencial; porém, tem como seu maior desa�o encontrar
espaços físicos para a sua realização, visto que o retorno às atividades presenciais está ocorrendo com
restrições.
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CHAVE INTERATIVA PARA ESPÉCIES DE RUDGEA (RUBIACEAE) QUE OCORREM NO
BRASIL.

CARLA POLESELLI BRUNIERA - ORIENTADOR(A)

SAMANTHA FAVERO MARCON - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

CHAVE INTERATIVA PARA ESPÉCIES DE RUDGEA (RUBIACEAE) QUE OCORREM NO BRASIL. SAMANTHA F.
MARCON (Aluna - sfmarcon@unifesp.br), CARLA P. BRUNIERA (Orientadora - cpbruniera@unifesp.br)
(Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, UNIFESP) O projeto Flora do Brasil 2020 é um banco de
dados digital que reúne descrições, fotos, ilustrações, chaves de identi�cação, e, também, dados sobre a
distribuição geográ�ca e estado de conservação sobre a �ora brasileira. Entre as famílias com maior
diversidade no país está Rubiaceae, que possui alta importância ecológica e econômica. Um dos gêneros
lenhosos mais diversos de Rubiaceae, e que é foco deste trabalho, é Rudgea. Este gênero é altamente
diverso nos domínios da Amazônia e da Mata Atlântica, e possui muitas espécies identi�cadas por uma
combinação de características vegetativas e reprodutivas, como a morfologia da estípula, a estrutura da
in�orescência e o tamanho da corola. Tanto a família quanto o gênero possuem uma estrutura de
interesse chamada domácia, que pode auxiliar na identi�cação dos gêneros e de suas respectivas
espécies, desde que sua morfologia seja bem descrita. As domácias servem de abrigo para pequenos
invertebrados e estão dispostas nas axilas das nervuras secundarias das plantas dessa família. As chaves
interativas, acopladas as descrições das domácias, podem ser ferramentas excelentes para a
identi�cação precisa das espécies de Rudgea. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é construir uma
chave interativa para Rudgea, que será incorporada à Plataforma da Flora do Brasil 2020, além de
descrever os tipos de domácias encontrados no gênero, a �m de incorporá-los a chave. A lista de
espécies analisadas foi retirada da própria plataforma Flora do Brasil 2020. Os dados usados para a
confecção da lista de descritores foram extraídos de observações e comparações de exsicatas digitais,
disponibilizadas em herbários online, além de tratamentos taxonômicos e trabalhos �orísticos em
parques e reservas brasileiras. Para a construção da chave foi usado um programa chamado Xper2, que,
posteriormente, teve sua chave transferida para um banco de dados online chamado de Xper3. No
Xper3, a chave poderá ser atualizada a qualquer momento e �cará disponível para uso público. As
características com maior poder de diferenciação na chave foram o tipo de estípula, tipo de domácia,
comprimento da corola e tamanho da lâmina foliar. Os tipos de domácia mais comuns foram o tipo
poço, seguido pelo tipo cripta, caverna, tufo de tricomas e bolso, sendo que algumas espécies
apresentaram mais de um tipo de domácia. O tipo de domácia se mostrou bem informativo durante a
confecção da chave, exibindo sua importância para o grupo estudado. Apesar deste trabalho, são raros
os estudos que envolvem domácias, portanto se faz necessário novos estudos, uma vez que não se sabe
as variações intraespecí�cas e ambientais dessa estrutura, além de mostrar potencial para a
identi�cação e diferenciação de outras espécies nessa família. Palavras-Chave: Palicoureeae, Taxonomia.
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CHECKLIST DE PENTATOMIDAE (INSECTA: HEMIPTERA: HETEROPTERA) DA REGIÃO
NEOTROPICAL

CRISTIANO FELDENS SCHWERTNER - ORIENTADOR(A)

NICHOLAS DOUGAL VICENTE HUNDLEBY - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

INTRODUÇÃO: Quantas espécies de pentatomidae há na região Neotropical? Como essas espécies estão
distribuídas? Há uma relação entre os padrões de distribuição? Perguntas como estas podem ser
respondidas com base em um checklist. Este tipo de trabalho consiste em um inventário de
biodiversidade, no qual listamos as espécies de um grupo de determinada região e sua distribuição. O
conhecimento sobre a distribuição geográ�ca dos organismos é muito importante para um melhor
entendimento de questões evolutivas e biogeográ�cas mais complexas e para que ações efetivas de
conservação sejam desenvolvidas. Na Região Neotropical - que corresponde a área que abrange toda a
América do Sul, a América Central, Caribe e o sul do México -; considera-se que ocorrem um terço das
mais de 5.000 espécies conhecidas de Pentatomidae, grupo de insetos também conhecidos vulgarmente
como maria-fedida, percevejos-verdes, fede-fede ou percevejos-fedorentos. Pentatomidae inclui sete
sub-familias nesta região: Asopinae, Cyrtocorinae, Discocephalinae, Edessinae, Pentatominae, Podopinae
e Stirotarsinae, sendo que as cinco primeira são amplamente representadas na região Neotropical,
enquanto Podopinae e Stirotarsinae possuem apenas uma espécie cada. Para as subfamílias
amplamente representadas, os dados sobre a diversidade estão dispersos na literatura e não se
conhece com exatidão os números, sua distribuição e o grau de endemismo na região Neotropical.
OBJETIVOS: Este projeto tem como principal objetivo a elaboração de um checklist de todos os
Pentatomidae da região Neotropical, por meio da compilação de dados da literatura, além da produção
de mapas para ilustrar as áreas de ocorrência de cada espécie. MATERIAIS E MÉTODOS: Os artigos
necessários para este projeto foram selecionados e reunidos por meio de buscas on-line em banco de
dados disponíveis, como Google Acadêmico e a Biodiversity Heritage Library. Essas buscas foram feitas
de maneira sistemática, utilizando cada um dos gêneros de Pentatomidae como termos de busca. Para
re�nar a pesquisa, uma segunda busca foi feita incluindo o termo Heteroptera ?gênero?, nome da
subordem na qual esse grupo está inserido. Os nomes dos gêneros foram inicialmente utilizados com
base no trabalho de G.W. Kirkaldy, ?Catalogue of the Hemiptera (Heteroptera)? de 1909, o qual forneceu
informações como os nomes das espécies e locais de ocorrência até então. As informações obtidas
foram passadas para uma planilha, que foi atualizada com novas combinações taxonômicas, novos
registros de localidades e novas espécies descritas mais recentemente. Os mapas serão feitos por meio
de um script utilizando a linguagem R, o qual lê o arquivo da planilha em formato ?.csv? e
automaticamente marca os países com registros para aquela espécie. RESULTADOS E CONCLUSÕES:
Com base nos levantamentos feitos até o momento, para a Região Neotropical Asopinae apresenta 108
espécies, divididas em 26 gêneros; Cyrtocorinae contém 11 espécies, em 4 gêneros; Discocephalinae
compreende 302 espécies, incluídas em 81 gêneros; Edessinae tem 331 espécies, em 17 gêneros;
Pentatominae possui 813 espécies, divididas em 141 gêneros; Podopinae e Stirotarsinae, como já
mencionado, com apenas uma espécie cada.
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CIÊNCIA NO COTIDIANO: SEGUNDA TEMPORADA

ANDRE AMARAL GONCALVES BIANCO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: A popularização da Ciência deve atingir todas as camadas e faixas etárias do Brasil. Assim,
ela pode ser utilizada como instrumento de inclusão social da população. Um dos objetivos do projeto
de extensão universitária, Núcleo de Fotogra�a Cientí�ca, é produzir e apresentar materiais audiovisuais
para a divulgação cientí�ca e, consequente, popularização da Ciência. Dentro deste escopo, em
dezembro de 2021 foi apresentado o último episódio da segunda temporada da web série Ciência no
Cotidiano. Essa temporada teve a Química como tema e foi composta por cinco episódios: Onde há
Química em nosso cotidiano; Bioquímica; Os cientistas já conseguiram ver o átomo?; Como podemos
identi�car substâncias químicas?; Nanotecnologia. Objetivo: Popularizar a Química na sociedade
brasileira. Materiais e Método: A web série Ciência no Cotidiano foi produzida em uma parceria entre o
grupo de pesquisa e extensão universitária Núcleo de Fotogra�a Cientí�ca, coordenado pelo Prof. Dr.
André Amaral Gonçalves Bianco, e o Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, dirigido
pelo Prof. Walter Teixeira Lima Júnior. Ela é transmitida no canal do Youtube da universidade, o canal
Unifesp ? Universidade Federal de São Paulo. A produção dos episódios foi realizada com equipamentos
pro�ssionais de gravação de vídeo e áudio e editados no software Premiere, da empresa Adobe Inc. Os
roteiros foram produzidos pelo Prof. Dr. André Bianco e contaram com entrevistas com professores
pesquisadores dos campi Diadema e São Paulo: Prof. Dr. Leonardo José A. de Siqueira, Prof. Dr. Nilson
Antônio de Assunção, Profa. Dra. Fernanda Ferraz Camilo, Profa. Dra. Georgia Labuto e Profa. Dra.
Tereza Martins. A narração dos episódios foi realizada no estúdio do prédio da reitoria. Resultados: Os
episódios da segunda temporada do Ciência no Cotidiano podem ser acessados no canal Unifesp
(https://youtube.com/playlist?list=PLmQGBtqaS71L104jvbbzDeGI3KIigYgIc). Somadas, as visualizações
dos cinco episódios (em 19 de abril de 2022) chegam a 7.359 views. O primeiro episódio, Onde há
Química em nosso cotidiano, é o que apresenta o maior número de visualizações: 6.025. A sequência dos
episódios visou apresentar um contexto geral da Química e da composição da matéria, partindo da
estrutura dos átomos, passando por apresentações sobre como podemos identi�cá-la e culminando em
aplicações da Química em nossa sociedade. Assim, espera-se que a audiência da série consiga
desenvolver uma visão geral da Química e da estrutura da matéria. Conclusão: Assim como a primeira
temporada da série, a segunda apresenta um número signi�cativo de visualizações, demonstrando que
o projeto tem potencial para a popularização da Ciência na sociedade brasileira.
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CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E A COMPREENSÃO DA REALIDADE BRASILEIRA
NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CLAUDIA MORAES DE SOUZA - COORDENADOR(A)

VANESSA CAMPOS DA FONSECA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Nas disciplinas de Compreensão da Realidade Brasileira (I e III) este projeto viabiliza atividades didáticas
e acadêmicas com ênfase em temas contemporâneos da formação da cidadania e do exercício da
democracia no Brasil. Visando uma maior conscientização crítica sobre os problemas da sociedade, em
especial os de caráter político e socioeconômico, o programa se responsabiliza pela aplicação de
metodologias ativas e a metodologia da aprendizagem por projetos junto aos discentes. A monitoria
exerce a função de orientação didática nos Seminários e Projetos de Trabalho, orientando discentes na
execução de seus projetos de aprendizagem. O Monitor orienta leituras, apresenta bibliogra�a, organiza
a estrutura de seminários e projetos com os grupos fomentando o pensamento crítico, o protagonismo
e a autonomia acadêmica. Nos semestres de 2021 e 2022, sob o tema "Um texto , um �lme" utilizamos a
metodologia dos projetos para o desenvolvimento de uma re�exão sobre documentários e textos
acadêmicos em temáticas relativas à realidade brasileira e seu processo histórico político. O objetivo do
projeto foi a produção de um minidocumentário educacional, em que cada grupo de alunos re�etia
acerca de problemas políticos nacionais vinculados à questão da construção de nossa democracia. O
papel da monitoria foi o de acompanhar e esclarecer potenciais dúvidas para a realização da atividade e
a de fomentar e estimular a análise crítica dos �lmes, a organização do material audiovisual como
produto �nal do projeto, a produção das narrativas e a produção do mini documentário.
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CIDADE/BAIRRO AMIGO DO IDOSO NO ÂMBITO DAS CIDADES INTELIGENTES NA
PERCEPÇÃO DA ENFERMAGEM: ANÁLISE DOCUMENTAL

LUIZ ROBERTO RAMOS - CO-AUTOR(A)

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - CO-AUTOR(A)

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

ALEXANDRE FERREIRA MATHIAS JUNIOR - CO-AUTOR(A)

BRUNA LETÍCIA DE ALMEIDA BATISTA - DISCENTE

ANA MARIA RODRIGUES MOREIRA - CO-AUTOR(A)

EDUARDO TUMA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

O aumento da expectativa de vida da população reforça a necessidade de garantir aos idosos não
apenas maior longevidade, mas qualidade de vida e bem estar. Diante disso, torna-se importante a
promoção de iniciativas de ambientes amigáveis ao idoso - ambientes livres de limitações físicas e sociais
e assegurados por políticas, sistemas, serviços e tecnologias que promovem a saúde e mantém a
capacidade física e mental no decorrer da vida, como por exemplo: Cidades ou Bairros Amigas do Idoso,
Sistemas de Saúde, Políticas Públicas e Universidades Amiga do Idoso. As Cidades Inteligentes (Smart
Cities) são exemplos de ambientes amigáveis aos idosos, trata-se um estratégico sistema de interação
entre o indivíduo e o meio através de infraestrutura, serviços de informação e comunicação juntamente
com a gestão urbana, visam o desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e bem estar
social. Neste amplo cenário existem também as Cidades/Bairros Amigas do Idoso, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) são localidades urbanas que estimulam o envelhecimento ativo ao
otimizar oportunidades para saúde, participação e segurança, a �m de aumentar a qualidade de vida no
envelhecimento, levando em conta as diferentes necessidades e capacidades do idoso.Objetivo:
Compreender os conceitos de Cidade/Bairro Amiga do Idoso no âmbito das Cidades Inteligentes
abordados nos documentos e sites organizado pela OMS e destacar os mais relevantes. Métodos: Trata-
se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo-exploratório, com uso de referencial
metodológico da análise documental nos documentos e site sobre o tema organizado pela OMS sendo: ?
Guia global: cidade amiga do idoso.?; ?Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core
indicators.? e no ?Site: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/?. O
estudo foi desenvolvido no Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde - LITS (Grupo Cidades
Inteligentes) do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo.
Projeto ?Emenda Parlamentar - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania termo de
Fomento Nº 6074.2019/0003035-7 para estudos ligados em Cidades Inteligentes. Resultados: Foi possível
compreender os principais conceitos para organizar a implementação de um bairro/cidade amiga do
idoso que aponta as dimensões: Saúde Pública Amigo do Idoso; Estados Amigo do Idoso; Cidades Amiga
do Idoso; Universidades Amiga do Idoso; Sistema de Saúde Amigo do Idoso; Políticas Favoráveis ao
Idoso, como ações norteadoras para implementação de uma estratégia para consolidar um
planejamento de um bairro/cidade amiga do idoso. Conclusão: Compreender os conceitos de
Cidade/Bairro Amiga do Idoso no âmbito das Cidades Inteligentes e identi�car o potencial de
contribuição da Enfermagem na organização dos aspectos de saúde ligadas ao conceito de ?Cidades
Inteligentes?, em especial nas intervenções de ?Cidades / Bairro Amiga do Idoso?.
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CINE CHICO - CINEMA E HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

LUIS ANTONIO COELHO FERLA - COORDENADOR(A)

SAMARA AKEMI SARAIVA - COLABORADOR(A)

GABE NASCIMENTO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Mostra de cinema abordando fenômenos da história contemporânea, compreendendo o período que
vai de �ns do século XIX aos tempos atuais. Os �lmes selecionados foram produzidos e circularam na
própria época que se pretende estudar, o que confere a eles um caráter histórico-documental, antes que
meramente ilustrativo-respectivo. Os temas relacionados são industrialização, urbanização,
nacionalismo, imperialismo, primeira guerra mundial, revolução russa, crise do entre-guerras, segunda
guerra mundial, a guerra fria, o socialismo real, a descolonização, os anos dourados, os anos rebeldes, e
o "extremo contemporâneo".
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CINEMA E INTERMIDIALIDADE: A TRANSMIDIAÇÃO DA PEÇA CYRANO DE BERGERAC
PARA EDMOND

ANA LUIZA RAMAZZINA GHIRARDI - ORIENTADOR(A)

MELISSA MARANGONI LEME - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: O cinema é uma das formas artísticas que se con�gura intrinsecamente por possuir diversas
linguagens. Em uma curta cena, por exemplo, há a linguagem verbal, expressa nos diálogos entre os
personagens e a visual, expressa através do cenário, do �gurino, até mesmo pelos gestos dos atores.
Diniz (2018) ressalta que os �lmes ?podem se constituir de maneiras variadas e complexas em relação às
outras mídias? (DINIZ, 2018, p. 57), ou seja, as produções cinematográ�cas podem fazer alusão ou
evocar outras formas de arte. Por esta razão, os estudos cinematográ�cos são uma fonte rica para
serem analisados no âmbito acadêmico. Objetivos: Esta comunicação busca analisar o processo de
transmidiação da peça Cyrano de Bergerac (1897) para a produção cinematográ�ca Edmond (2018),
considerando ainda a peça de teatro Edmond (2016), ambas produzidas por Alexis Michalik. Para tanto,
fez-se necessário contextualizar brevemente as diferentes obras estudadas e demonstrar como elas se
con�guram como produto fonte, mídia intermediária e mídia derivada. Parte-se da hipótese de que, para
construir sua nova obra, houve a inserção de personagens secundários para ressigni�car os atos de fala
da mídia fonte, conferindo à mídia alvo, uma outra signi�cação. Metodologia: Primeiramente, busca-se
contextualizar a peça Cyrano de Bergerac (1897) e o �lme Edmond (2016), principalmente pelo fato de
serem duas mídias diferentes, escritas em contextos históricos distintos. Em seguida, apresenta-se a
teoria que fundamenta esta pesquisa: a intermidialidade. Em poucas palavras, a intermidialidade seria ?
todos os tipos de inter-relação e interação entre mídias? (CLÜVER, 2007, p. 8). O modelo de comunicação
centralizado na mídia (Elleström, 2017) será utilizado como instrumental para a análise. Além disso, foi
selecionada a cena da Tirada do Nariz como excerto para con�rmar a hipótese deste trabalho.
Resultados esperados: Busca-se demonstrar como o �lme Edmond (2018) apropria-se de Cyrano de
Bergerac (1897), transformando e ressigni�cando a cena da Tirada do Nariz, bem como elencar suas
semelhanças e diferenças. Por �m, espera-se, igualmente, que este trabalho contribua com os estudos
sobre adaptação e intermidialidade (área que apresenta grande crescimento nos estudos linguísticos e
semióticos recentes). O presente trabalho segue com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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CIRANDA DE CINEMA

THAISE VIEIRA DE ARAUJO - COLABORADOR(A)

ÍTALO BUTZKE - COLABORADOR(A)

ANDREIA REGINA DE OLIVEIRA CAMARGO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Ciranda de cinema apresentou-se como espaço de apreciação e re�exão acerca da arte cinematográ�ca,
assim como das temáticas que emergem dos �lmes, no intuito de instigar o olhar, ampliar repertório e
promover discussões, entrelaçando arte e infância. Num movimento de partilha, o curso contou com a
mediação de convidados externos, que foram responsáveis pela escolha e discussão dos seguintes
�lmes: Basquiat; Traços de uma vida; Ponte para Terabitia; Natimorto; Arquitetura da destruição;
Crianças invisíveis. Os participantes apreciaram previamente os �lmes selecionados, contribuindo com o
debate e desdobramentos no dia do encontro virtual. Por meio do diálogo e leitura de referenciais
sugeridas pelos convidados, buscamos compartilhar experiências e conhecimentos referentes ao
cinema, cirandando formas outras de ser educador e educadora da infância.



Página 550Página 550

CIRANDA NA PRISÃO: O DIREITO À INFANCIA DAS CRIANÇAS FILHAS DA
POPULAÇÃO CARCERÁRIA

CELIA REGINA BATISTA SERRAO - COORDENADOR(A)

VANESSA CANDIDA LOURENÇO - DISCENTE

MARIANGELA GRACIANO - COORDENADOR(A)

JULIANA DO NASCIMENTO SANTOS - DISCENTE

CAETANO SOUZA BARROS GOULART - DISCENTE

ANA CLARA TEIXEIRA RAMOS - DISCENTE

ELOISA TORRÃO MODESTINO - DISCENTE

DANIEL BERNARDO SANT ANA DA SILVA - DISCENTE

BRENDA CAROLINE GONÇALVES DA LUZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

CIRANDA NA PRISÃO: O DIREITO À INFANCIA DAS CRIANÇAS FILHAS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA ANA
CLARA TEIXEIRA RAMOS - discente clara.ramos20@unifesp.br BRENDA CAROLINE GONCALVES DA LUZ ?
discente brenda.goncalves@unifesp.br CAETANO SOUZA BARROS GOULART ? discente
goulart13@unifesp.br CELIA REGINA BATISTA SERRÃO - docente ? coordenadora celia.serrao@unifesp.br
DANIEL BERNARDO SANT'ANA DA SILVA ? discente bernardo.daniel@unifesp.br ELOISA TORRÃO -
discente torraoe@gmail.com JULIANA DO NASCIMENTO SANTOS ? discente
juliana.nascimento11@unifesp.br MARIANGELA GRACIANO - docente ? vice coordenadora
mariangela.graciano@unifesp.br VANESSA CÂNDIDA LOURENÇO ? discente
vanessaclouren@hotmail.com RESUMO: A Penitenciária José Parada Neto é um espaço urbano e
institucional pensado e organizado para adultos, no entanto, recebe crianças com regularidade e
frequência, sem que a estas sejam previstas condições para sua presença e permanência. A Ciranda das
Crianças permitirá acolher essas crianças num exercício de buscar compreender a situação e modo de
vida desses sujeitos, de pouca idade, �lhos e �lhas de privados de liberdade a partir de suas falas,
expressões e manifestações lúdicas e culturais. Inspirada nas Cirandas Infantis do Movimento dos
Trabalhadores sem Terra (MST), a Ciranda das Crianças na unidade prisional José Parada Neto, no
município de Guarulhos, con�gura-se num espaço dedicado às crianças que acompanham suas mães,
avós e familiares em dias de visitas. É um ambiente onde possam brincar, desenhar, jogar, ouvir
histórias, divertir-se, no longo período em que permanecem no pátio externo da Penitenciária
aguardando a liberação para adentrar ao prédio. A ideia é que na Ciranda as crianças possam construir,
coletivamente, relações de afeto, acolhimento, conhecimento, e expressar-se de variadas formas. A
Ciranda das Crianças compõe mais uma linha de atuação do Laboratório de Brinquedos e materiais para
a Educação Infantil ? LABEI/Brinquedoteca, vinculada ao Departamento de Educação da Unifesp. Ao
propor a ampliação da atuação da Universidade no espaço prisional, temos por objetivo contribuir para
a superação do preconceito e discriminações em relação à população carcerária e seus familiares,
especialmente seus �lhos e �lhas. O Projeto, originalmente, previa o mês de março de 2020 para início
de suas atividades. No entanto, devido à crise sanitária, as visitas foram suspensas, sendo recentemente
retomadas. Voltamos às tratativas com a direção da unidade prisional, ampliamos nossa equipe de
monitoria e estamos organizados para iniciar as atividades em maio de 2022. A Ciranda a�rma a
presença das crianças numa sociedade adultocêntrica e reivindica a necessidade de um olhar especí�co
a elas, garantindo-lhes o direito ao brincar desinteressado, �uido, desa�ador, prazeroso e acima de tudo
como espaço de produção da cultura infantil.
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CIRURGIA CARDÍACA E DISFUNÇÃO COGNITIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
FOCADA EM PROCEDIMENTOS DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO COM E SEM

CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

GABRIELE CARDOSO GONÇALVES - CO-AUTOR(A)

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

DANILO DOS SANTOS GOMES - CO-AUTOR(A)

RAFAELLY STAVALE - CO-AUTOR(A)

FRANCINE JOMARA LOPES - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Sabe-se que a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio (CRM) está associada à
ocorrência de dé�cit cognitivo. Contudo, não existem revisões sistemáticas comparando declínio
cognitivo em CRM com e sem circulação extracorpórea. Objetivos: Pretende-se resumir, caracterizar e
avaliar as evidências disponíveis sobre alterações cognitivas após cirurgia cardíaca com e sem circulação
extracorpórea, a �m de fornecer informações para pesquisas futuras. Metodologia: Trata-se da criação
de protocolo de revisão sistemática registrado na PROSPERO sobre cirurgia cardíaca e disfunção
cognitiva com enfoque em procedimentos de revascularização do miocárdio com e sem circulação
extracorpórea. O protocolo contará com a participação de dois revisores independentes que irão buscar
artigos de 1950 a 2022 nas bases de dados SCOPUS, Web of Science, CINHAL, Pubmed e Google Scholar.
O ano de 1950 marcou o uso da circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca. Publicações em inglês,
espanhol e português serão incluídas. A estratégia de busca está disponível em:
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPEROFILES/214912_STRATEGY_20201220.pdf . Resultados: Finalização
de criação e registro   de protocolo na PROSPERO (registro número CRD42021214912) de revisão
sistemática sobre o impacto da cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, com e sem circulação
extracorpórea, na   disfunção cognitiva. A coleta de dados foi iniciada pelos revisores. Conclusão: O
registro da revisão sistemática é um desa�ador e exige rigor metodológico da equipe de revisores. Este
trabalho foi capaz de planejar e registrar na PROSPERO um protocolo de revisão sistemática para
caracterizar disfunção cognitiva em cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação
extracorpórea.



Página 552Página 552

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: EDUCANDO USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TAYNARA VALERIO DOS SANTOS - DISCENTE

OTILIA MARIA L. BARBOSA STEIFFERT - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Introdução: Nos serviços de saúde de urgência e emergência, o enfermeiro utiliza a Classi�cação de risco
(CR) para identi�car os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com o potencial
de risco da queixa apresentada e seus possíveis agravos a saúde, levando em conta a gravidade clínica
ao invés da ordem de chegada. Pesquisa realizada no Mestrado Pro�ssional Ensino em Ciências da
Saúde da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, com a intencionalidade de conhecer a
compreensão de usuários do SUS acerca da Classi�cação de Risco no Hospital São Paulo (HSP) ? Hospital
Universitário da Unifesp, revelou o desconhecimento e frágil entendimento sobre o processo da CR. Os
resultados da pesquisa ancoraram a construção do produto educacional no âmbito da Educação em
Saúde. Objetivo: Criar uma proposta educativa que possa orientar os usuários desse serviço público de
urgência e emergência sobre a CR. Método: Utilizou-se do método da problematização para aproximar o
cotidiano em saúde com medicina baseada em evidências, a �m de criar um material didático: o
infográ�co ? instrumento que expõe ideias e dados por meio de imagens e elementos grá�cos que
possam sintetizar informações relevantes de maneira atrativa. Resultados: O sequenciamento do
método da problematização envolveu momentos interdependentes. O ponto de partida ? observação da
realidade do pronto-socorro geral do HSP pela pesquisa, envolveu a falta de compreensão dos usuários
do SUS sobre a CR, a não associação da CR com o tempo de espera baseado na divisão por cores, e falta
de clareza nas informações. Na sequência, o levantamento dos pontos-chave do problema, implicou na
busca de evidências acerca das possíveis causas desse problema. A teorização incluiu a construção do
referencial teórico orientador da análise dos dados empíricos da pesquisa e, posteriormente, da própria
construção do produto. As hipóteses de solução emergiram das falas dos usuários do SUS que
participaram das entrevistas, sugerindo possíveis estratégias de solução para o problema em questão.
Nesse momento, deu-se início ao processo de aplicação à realidade, o processo criativo de construção
do produto, um infográ�co possa ser utilizado no pronto-socorro geral do HSP, a �m de promover
educação em saúde na porta de entrada. Com auxílio de ferramentas de design, através do programa
Canvas, e de uma vasta pesquisa de referências em ilustrações pela internet, formou-se um material
claro, e�ciente e atrativo contendo informações e ilustrações explicando: o que é avaliado no momento
da CR, quem são os indivíduos que possuem prioridade e o porquê, quais as especialidades médicas
disponíveis no serviço, e qual o tempo de espera para atendimento médico dos diferentes níveis de
prioridade. Conclusão: Após �nalizado e revisado esse produto foi apresentado aos gestores e
colaboradores do pronto-socorro geral do HSP. A intenção é expor esse material na recepção e sala de
espera desse serviço de urgência, a �m de atingir positivamente o público em geral, e também inspirar
demais serviços e setores hospitalares a investirem na criação de novos materiais didáticos, que possam
favorecer a aprendizagem e comunicação em saúde, utilizando a tecnologia contemporânea a nosso
favor.
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CLASSIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL ESTÁTICO EM ADULTOS
ASSINTOMÁTICOS: UMA ANÁLISE TRANSVERSAL DO ESTUDO EPIMOV

VICTOR ZUNIGA DOURADO - ORIENTADOR(A)

THATIANE LOPES VALENTIM DI PASCHOALE OSTOLIN - DISCENTE

BÁRBARA DE BARROS GONZE - DISCENTE CO-AUTOR

WESLEY DE OLIVEIRA VIEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

RODRIGO PEREIRA DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

VINICIUS TONON LAURIA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E
DO IDOSO

Introdução: A ocorrência de quedas é um importante problema de saúde pública, levando ao aumento
dos custos de saúde e incapacidade. Idade avançada, fragilidade, morar sozinho, sexo feminino, doença
crônica, uso de drogas, escolaridade, acuidade visual reduzida e comprometimento do equilíbrio são
fatores de risco conhecidos para ocorrência de quedas. Ainda pouco utilizada na prática clínica, a
plataforma de força oferece uma medida padronizada e objetiva do equilíbrio postural, que pode ser
uma ferramenta potencial para monitorar e identi�car o equilíbrio postural alterado, além de permitir
avaliação de ampla faixa etária em apoios convencionais até tarefas mais desa�adoras. Objetivo:
Desenvolver uma classi�cação do equilíbrio postural estático em brasileiros adultos assintomáticos.
Secundariamente, investigar as correlações entre o equilíbrio postural e outros desfechos em saúde.
Métodos: Conduzimos um estudo transversal com 1105 adultos assintomáticos elegíveis do estudo
EPIMOV. Submetemos os participantes às seguintes avaliações: avaliação clínica, antropometria e
bioimpedância elétrica (massa corporal, estatura, composição corporal), teste de exercício
cardiopulmonar (aptidão cardiorrespiratória), dinamometria isocinética (função muscular) e
acelerometria triaxial (nível de atividade física e comportamento sedentário). Obtivemos o equilíbrio
postural estático por meio de plataforma de força em apoio bipodal e semi-tandem com olhos abertos e
fechados por 30s em cada condição. A amostra foi estrati�cada segundo sexo e idade (i.e., < 27, 28 ? 35,
36 ? 43, 44 ? 52, 53 ? 59 e > 59 anos). Comparamos as características amostrais por meio de testes
paramétricos e não-paramétricos. Elaboramos a classi�cação do equilíbrio postural estático utilizando
estatística descritiva. As correlações entre o equilíbrio postural e os demais desfechos foram
investigadas usando o coe�ciente de Spearman. Resultados: Nossa amostra foi composta,
majoritariamente, por mulheres brancas com sobrepeso, alto nível educacional e risco cardiovascular
moderado a alto. Como esperado, encontramos diferenças signi�cativas relacionadas à idade para todos
os desfechos (antropometria e composição corporal, risco cardiovascular, função muscular, aptidão
cardiorrespiratoria, nível de atividade física), especialmente a partir de 44 anos. Em relação ao sexo,
observamos diferenças na função muscular, aptidão física, medidas antropométricas e composição
corporal. Propusemos a classi�cação do equilíbrio postural estático segundo os percentis < 5, 6 a 25, 26
a 50, 51 a 75, 76 a 95 e > 95 para a área do centro de pressão e oscilação corporal. Houve aumento da
oscilação corporal e área do centro de pressão aumentaram à medida que a tarefa se tornava mais
desa�adora (ou seja, na ausência de visão e/ou no apoio semi-tandem), independentemente da idade.
Embora signi�cativas, encontramos correlações fracas entre o equilíbrio postural estático e os demais
desfechos em saúde avaliados. Conclusão: Neste estudo, propusemos a classi�cação do equilíbrio
postural estático avaliado em plataforma de força para adultos brasileiros assintomáticos entre 18 e 80
anos de ambos os sexos. Os resultados podem contribuir para a melhor interpretação do equilíbrio
postural, estimulando o uso da plataforma de força na clínica e na pesquisa. Por �m, a classi�cação
contribuirá para monitorar sujeitos de ambos os sexos com ampla faixa etária e permitir a detecção
precoce de possíveis dé�cits posturais.
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CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS

GABRIELA YIN CHEN - DISCENTE

CARLA OSMO - COORDENADOR(A)

MIZPÁ MARIANO BARROS - COLABORADOR(A)

LUIZA MARIA ALVES SILVA RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

A Clínica de Direitos Humanos (CDH/UNIFESP) foi criada em abril de 2020 como projeto de extensão dos
cursos de Direito e Relações Internacionais. Seu objetivo é trabalhar na construção e realização de ações,
envolvendo um grupo multidisciplinar de estudantes e docentes da Unifesp e parcerias externas, para
colaborar com grupos da sociedade civil na busca de acesso e realização dos direitos humanos. A
CDH/UNIFESP tem a intenção de atuar na promoção de intervenções na realidade que contribuam com o
acesso à justiça, a obtenção de respostas por violações de direitos, a construção de políticas públicas
que promovam a democracia, a busca de condições para uma vida digna, a superação das
desigualdades, e o fortalecimento das lutas por direitos. Seus trabalhos articulam a extensão com
atividades de ensino, pesquisa e prática jurídica. Neste momento suas atividades se organizam em
quatro eixos: 1) Direitos humanos e violência policial: desde o início de 2021, a CDH/Unifesp vem
desenvolvendo um trabalho relacionado à Chacina de Osasco, ocorrida em 13 de agosto de 2015, em
pareceria com outros dois projetos de extensão da Unifesp, o LASinTec (coordenado pelo prof. Acácio
Augusto, do curso de Relações Internacionais) e o Centro de Memória Urbana - CMUrb (coordenado pela
profa Joana Barros, do Instituto das Cidades). A CDH/Unifesp �cou responsável particularmente pela
parte jurídica do trabalho, e tem construído pedido de intervenção como amicus curiae nas ações de
responsabilização do estado de São Paulo pela chacina, em parceria com o Centro de Assistência Jurídica
Saracura ? CAJU, ligado ao Curso de Direito da FGV/SP (10 ações judiciais movidas por familiares de
vítimas da chacina foram levantadas e estão sendo acompanhadas). Além de ser responsável por essa
frente jurídica, a CDH/Unifesp também participa das demais atividades do projeto relacionado à Chacina
de Osasco conjuntamente com o LASinTec e o CMUrb. 2) Cartilhas de direitos: este eixo de trabalho,
construído a partir da iniciativa de estudantes, tem o objetivo de elaborar cartilhas de direitos com foco
em grupos que vivem situações de vulnerabilidade. O primeiro tema sobre o qual a equipe tem se
debruçado é o das pessoas em situação de refúgio na região de Osasco, no qual trabalha em parceria
com a Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Prefeitura do
Município de Osasco, utilizando por base o Acordo de Cooperação Técnica n. 001/2019, celebrado entre
a Prefeitura do Município de Osasco e a Unifesp, e conta com a participação do professor do Curso de
Relações Internacionais João Amorim. 3) Clínica Jurídica do Núcleo TransUnifesp: este eixo de trabalho,
coordenado pelo professor Renan Quinalha e fruto de parceria entre a Clínica de Direitos Humanos da
Unifesp e o Núcleo Trans Unifesp, tem por objetivo promover e apoiar iniciativas de mobilização do
direito, seus procedimentos e instituições para a efetivação da cidadania de pessoas LGBTI . Nesse
sentido, estão previstos quatro principais eixos de atividades: (i) acolhimento, esclarecimentos,
acompanhamento administrativo e mais pra frente judicial em casos individuais em formato de
assistência jurídica gratuita; (ii) elaboração de Amicus Curiae em casos judiciais paradigmáticos com o
apoio de estudantes de Direito vinculados ao projeto; (iii) produção de material de educação em direitos
humanos, tais como cartilhas sobre nome social, mudança de nome civil, procedimentos para acesso à
saúde integral, oportunidades de emprego e renda, o que fazer diante de situações de transfobia etc; (iv)
grupo de estudos e pesquisas em direito, gênero e sexualidade com reuniões periódicas e abertas para a
comunidade. 4) Reescrita de decisões judiciais em perspectiva feminista: Nesta frente, um grupo de
docentes e estudantes vinculadas à Clínica participa do projeto Decisões Judiciais em Perspectivas
Feministas, desenvolvido em uma rede que integra pesquisadoras do direito feministas de todo o país. A
rede acompanha experiências semelhantes que tiveram lugar em outros países, como Canadá,
Inglaterra e Austrália. Seu objetivo é coordenar os esforços de diferentes grupos dedicados à leitura
crítica e reescrita de decisões judiciais tomadas no Brasil e em tribunais internacionais, de maneira a
tornar essas decisões mais sensíveis aos interesses, necessidades e perspectivas de mulheres e de
outros grupos marginalizados, e utilizar fundamentações informadas por teorias do pensamento
feminista. Estão engajadas nesse projeto todas as professoras do Departamento de Direito da Unifesp.
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CLIMATOLOGIA DE EVENTOS PERSISTENTES DE POLUIÇÃO DO AR EM SÃO PAULO

LUCIANA VARANDA RIZZO - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ GOMES BESSA MIRANDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA
E AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO

DO BEM-ESTAR

INTRODUÇÃO: A poluição atmosférica é um dos principais problemas ambientais da atualidade,
interferindo no bem-estar das populações. A qualidade do ar é in�uenciada pela interação de vários
fatores, como condições meteorológicas e fontes emissoras. Dentre os poluentes atmosféricos,
destacam-se o material particulado inalável (MP10) e o ozônio (O3). O MP10 é um poluente
majoritariamente primário, composto por partículas de material sólido ou líquido que �cam suspensas
no ar, capazes de serem inaladas. O O3 troposférico é um poluente secundário produzido por meio de
reações fotoquímicas envolvendo compostos orgânicos voláteis (COV) e os óxidos de nitrogênio (NOx).
Quando as concentrações dos poluentes superam padrões recomendados para a qualidade do ar,
temos um evento de ultrapassagem que pode persistir por dias, intensi�cando problemas respiratórios.
OBJETIVO: O presente estudo objetiva caracterizar eventos persistentes de ultrapassagem (EPUs) dos
padrões de qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) entre 2005 e 2021.
METODOLOGIA: Foram utilizados dados horários de concentração de poluentes de 17 estações da RMSP
da rede de monitoramento da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Os dados
horários foram reduzidos, obtendo as máximas diárias da média móvel para cada poluente, a �m de que
pudéssemos trabalhar as séries temporais diárias de ultrapassagem, com base nos padrões
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Algoritmos em linguagem de programação R foram
elaborados para identi�car períodos persistentes de ultrapassagem na RMSP entre 2005 e 2021. Para
identi�car os eventos persistentes, foram adotados os seguintes critérios, desenvolvidos em trabalhos
anteriores: Eventos que ocorrem simultaneamente em pelo menos 50% das estações de monitoramento
consideradas para cada poluente, com duração mínima de 5 dias consecutivos para MP10 e de 3 dias
consecutivos para o O3. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Encontramos 215 EPUs, sendo 122 eventos para o
MP10 e 93 para o O3, com duração entre 5 e 25 dias (MP10) e entre 3 e 13 dias (O3). Nota-se que os
EPUs de MP10 ocorreram em quase todos os meses do ano, com maior frequência no outono e inverno.
Já os EPUs de O3 são mais frequentes na primavera e no verão, não havendo eventos nos meses de
maio a julho. Constatamos uma tendência de diminuição do número de eventos ao longo dos anos para
o MP10, tendo picos nos anos 2007 (12 eventos), 2008 (11 eventos) e 2014 (11 eventos). Para o O3,
notamos uma oscilação ao longo do período estudado, com picos nos anos 2012 (9 eventos) e 2014 (11
eventos), 2019 e 2020 (8 eventos). Nossos estudos mostraram que a maioria dos EPUs abrangem toda a
RMSP simultaneamente, diminuindo as chances de serem episódios isolados em partes da região. Esses
são os resultados parciais da pesquisa de iniciação cientí�ca. O próximo passo será avaliar associações
entre a ocorrência dos EPUs e variáveis meteorológicas na superfície.
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CLUBE DA CORRIDA

RICARDO LUIS FERNANDES GUERRA - COORDENADOR(A)

GUSTAVO HENRIQUE COSTA VAZ DE LIMA - DISCENTE

MARIA GABRIELA CARNEIRO QUEIROZ - DISCENTE

LARISSA GABRIELA DE ABREU - DISCENTE

MIGUEL PEREIRA PUENTE - DISCENTE

MARIANA CIASCA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Sabe-se que a população vem sofrendo com aumento do sobrepeso/obesidade,
sedentarismo, doenças psicossociais e doenças crônicas devido a má alimentação e falta de atividade
e/ou exercício físico, cenário intensi�cado ainda mais no contexto da pandemia. Por outro lado, o
exercício físico é associado ao bem-estar dos seus praticantes. Dentre estes, o pedestrianimo apresenta-
se como uma das possibilidades com grande número de adeptos, tanto pela facilidade em sua prática,
como pelos benefícios para a saúde e o baixo custo. Assim, a corrida de rua tem-se tornado popular.
Objetivos: Acolher, prescrever, orientar e acompanhar os participantes na realização de um programa de
condicionamento físico e orientações para saúde, baseado na realização de atividades de treinamento
online conforme a capacidade física e promovendo uma interface interdisciplinar em conjunto com a
articulação do Projeto Político Pedagógico do Campus. Metodologia: O projeto era realizado de forma
presencial e teve que ser alterado para a condição remota devido a pandemia. Assim, passou-se ter
encontros online com divisão de dois grupos: jovens e idosos. A divulgação dos treinos e materiais
informativos foram realizados por meio de redes sociais (Whatsapp e Instagram-
https://instagram.com/c.corrida/), visando alcançar a comunidade externa e interna ao Campus Baixada
Santista. Os treinos online foram conduzidos duas vezes por semana pelos alunos, sob a supervisão do
coordenador do projeto, tendo aproximadamente 50 minutos de duração. Para ter acesso e participar
dos treinos os integrantes necessitavam de um celular ou notebook, internet e materiais comuns de um
residência, como: vassoura, pano, alimentos ensacados, garrafas plásticas, cadeira, dentre outros. O
projeto contou com a presença de extensionistas do curso de Fisioterapia e Educação Física. Resultados:
Não foi possível avaliar presencialmente os participantes além de termos um reduzido número de
indivíduos ativos e assíduos durante o período remoto, aliás, observou-se grande transitoriedade de
pessoas nas ações. Por outro lado, as ações remotas permitiram a aproximação de outras pessoas em
relação às atividades propostas propiciando manutenção e troca de informações importantes e convívio
social mesmo que a distância. Os posts foram realizados semanalmente tendo sido feito um total é de
75, e alcance de 386 seguidores. Além disso, com o atual retorno presencial das atividades de extensão,
esperamos atingir outros resultados em breve. Conclusão: Diante do cenário pandêmico, o Clube da
Corrida propiciou adaptação e continuidade das ações visando melhora na qualidade de vida, aptidão
física e mental, de seus participantes, além de manutenção de interações sociais e trocas informativas
sobre promoção de saúde, corrida e caminhada.
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CLUBE DE MATEMÁTICA

VANESSA DIAS MORETTI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: o projeto prevê o desenvolvimento de ações no âmbito da Educação Matemática e tem por
objetivo favorecer a aprendizagem e despertar o prazer pela Matemática em crianças da Educação
Básica, Para isso, foi planejado inicialmente que os licenciandos da Unifesp, sob a supervisão da
professora responsável pelo projeto, desenvolveriam atividades lúdicas junto às crianças de escolas
parceiras vinculadas à Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos, com a devida autorização dos
responsáveis. Objetivo: O Projeto de Extensão Clube de Matemática tem por objetivo possibilitar tanto a
crianças da Educação Básica quanto a licenciandos de Pedagogia do Departamento de Educação da
Unifesp, uma vivência de ensino e de aprendizagem da Matemática nas séries iniciais da Educação
Básica pautada na ludicidade, na brincadeira, na descoberta e na participação ativa de todos os sujeitos
envolvidos nas atividades desenvolvidas. Metodologia: Para isso, busca-se desenvolver atividades lúdicas
junto às crianças de escolas parceiras vinculadas à Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos,
com a devida autorização dos responsáveis. Avaliação: Embora as atividades tenham sido elaboradas
pelos licenciandos em Pedagogia, não foi possível, nos dois últimos anos, desenvolvê-las junto às
crianças das escolas parceiras por conta da Pandemia Covid-19.
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CLUBE DO SABER APRESENTA: CÁLCULOS RENAIS

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

DÉBORA SALLES MARCOS - COLABORADOR(A)

PAMELA GISSI LIMA - DISCENTE

GABRIELA FERREIRA CRUZ DOS SANTOS - DISCENTE

BIANCA DE SOUSA CACERES - DISCENTE

MATHEUS FEHDLER MARTINS SACCHI MENDES - DISCENTE

ESTHER DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

LAURA RIZARDI DOS SANTOS ANDRADE - DISCENTE

MARCELLA VIEIRA FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Em 2021, a unidade curricular de Patologia requisitou a realização, em grupos, de um
material de divulgação sobre uma determinada patologia. Assim, para este grupo, foi selecionada a
realização de um instrumento sobre sistema urinário, no qual a equipe escolheu o tema urolítiase.
Comumente conhecida por cálculo renal ou pedra nos rins, ela é de�nida pelo excesso de substâncias
minerais no sistema urinário que formam os cálculos, tendo como sintomas mais comuns a dor aguda
na pelve renal, desconforto ao urinar e sangue visível na urina. Objetivo: Transmitir para a população
leiga informações gerais acerca dos cálculos renais, de maneira virtual, com linguagem simples e
acessível. Materiais e métodos: Elaborou-se um vídeo educativo com dois personagens explicando sobre
a de�nição, sintomas, tratamento e prevenção da doença, além de um post no Instagram com um
resumo das informações e o QR Code de acesso ao vídeo. Resultados: O vídeo e o post foram
compartilhados no Facebook e Instagram do Projeto de Extensão ?Clube do Saber? da EPE//UNIFESP,
com alcance a 329 contas (desses, 88 não seguidores), 73 integrações com o conteúdo, e obtendo 66
curtidas e comentários positivos na postagem, o que possibilitou a divulgação do material para a
comunidade em geral. Conclusão: Através da realização do trabalho, foi possível aprender os principais
aspectos sobre cálculos renais e também identi�car a importância da difusão do conhecimento para a
população, exercendo a educação em saúde.
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COGNIÇÃO SOCIAL EM JOVENS ADULTOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE USO DE
ÁLCOOL

CLAUDIA BERLIM DE MELLO - COORIENTADOR(A)

GIOVANNA TEIXEIRA PETUCCO - DISCENTE

MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA FORMIGONI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: O uso de álcool é realizado em encontros sociais por diversas culturas, o que pode envolver
o consumo para facilitar a criação de vínculos sociais e levanta a hipótese de que dé�cits em cognição
social poderiam ser um fator preditor para o desenvolvimento de problemas associados ao consumo de
álcool. A identi�cação de preditores e criação de intervenções precoces é um importante método para
evitar consumo em frequência ou quantidade elevadas e prevenir o desenvolvimento de dependência
por substâncias. Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar a associação entre dé�cits de cognição
social e uso de risco de álcool, considerando a in�uência de fatores socioeconômicos. Materiais e
método: Em um estudo transversal, realizado de forma online em duas etapas, foram avaliados
voluntários de ambos os sexos com idade entre 18 e 25 anos. Na primeira etapa, os voluntários
responderam a questionários sobre problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas (AUDIT),
situações de risco para consumo (ISB-42), estados de humor (DASS-21), histórico familiar de problemas
relacionados ao uso de álcool ou outras substâncias psicoativas e características sociodemográ�cas
(idade, sexo e local de moradia) e econômicas (Critério de Classi�cação Econômica Brasil). Os mesmos
voluntários serão convidados a participar da segunda etapa, onde serão aplicados testes que avaliam
habilidades empáticas (Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal de Davis), reconhecimento
de emoções (Tarefa de Reconhecimento de Emoções básicas e complexas em Faces), teoria da mente
(RMET) e uso de outras substâncias psicotrópicas (ASSIST). Foram utilizados modelos de análise de
regressão e teste t de Student para análise dos resultados parciais da 1ª etapa. Resultados: Foram
incluídos nesta análise dados de 122 voluntários participaram da 1ª etapa, sendo 91 do gênero feminino
e 31 do gênero masculino. De acordo com a pontuação no questionário AUDIT 79 participantes foram
considerados de baixo risco para problemas relacionados ao consumo de álcool e 43 foram
considerados usuários de risco ou sugestivo de dependência. Análises utilizando Regressão Linear
detectaram associações signi�cativas entre problemas associados ao uso de álcool a consumo em
situações em que se experienciam emoções desagradáveis (p<0,001), teste de controle pessoal (p=0,01)
e momentos agradáveis com outros (p=0,006). Também foi observada diferença signi�cativa (p=0,001)
entre usuários de baixo risco e usuários de risco/sugestivo de dependência em relação à questão ?(Bebi
pesadamente) Quando quis me sentir mais próximo(a) de alguém de quem eu gostava?. Este resultado
sugere o uso do álcool como facilitador de relações afetivas com outras pessoas. Conclusão: Os dados
parciais sugerem que di�culdade no relacionamento com outras pessoas pode ser um dos motivos que
levam jovens ao consumo de risco de bebidas alcoólicas. O treinamento de habilidades sociais na
infância e adolescência poderia atuar como prevenção para o uso de risco de álcool
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COLABORAÇÃO E AUTONOMIA: A EXPERIÊNCIA DA MONITORIA EM FUNDAMENTOS
FILOSÓFICOS PARA SERVIÇO SOCIAL E INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO

MARCOS FERREIRA DE PAULA - COORDENADOR(A)

PEDRO HENRIQUE MENDES FERNANDES - MONITOR

GIOVANNI BERNARDO PERRELLA - MONITOR

SABRINA DETRICH TOURINHO FERREIRA - MONITOR

YASMIN MARQUES DOS SANTOS - MONITOR

GUILIA DE ARAUJO DE SOUZA - MONITOR

GABRIELLY RECH NOGUEIRA - MONITOR

SADAKO CAROLINA SATO NAGANO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Nosso projeto de monitoria é voltado para as disciplinas de Fundamentos Filosó�cos para Serviço e
Introdução ao Pensamento Filosó�co. Ambas as disciplinas têm duração de seis meses, sendo que a
primeira já foi realizada integralmente e a segunda ainda estará em curso na data de apresentação deste
trabalho. Temos, então, um conjunto de saberes aportados no ínterim deste primeiro momento, os
quais por um lado, são objeto de análise teórica a �m de que se entenda com clareza as interlocuções
�losó�co-pedagógicas presentes nele e, por outro, são subsídio para a implementação da segunda
etapa. A construção colaborativa e emancipadora a partir da ideia de autonomia tal qual proposta por
Paulo Freire e a busca pela experiência, nos termos de Larrosa Bondía, nas dimensões dos Fundamentos
Filosó�cos para o Serviço Social foi a perspectiva que adotamos para nortear a ação do nosso grupo de
monitoria nesta Unidade Curricular. Inserida no âmbito das ADE?s (atividade domiciliar emergencial), o
conjunto de atividades e aulas envolveu desa�os para a criação de vínculos bem como para o
desenvolvimento pedagógico horizontalizado, uma vez que a mediação do virtual, por vezes, se coloca
como entrave ao experienciar da sala de aula. Em face disso, adotamos estratégias de apoio aos
estudantes baseadas no diálogo, como plantões de dúvidas e ampla disposição do grupo de monitores
para conversas, a �m de propor uma acolhida aos discentes assim como mitigar os impactos da
modalidade de ensino a distância. Notamos ao longo da implementação de nossas estratégias no
percurso da UC, calçadas em profícuas e constantes re�exões da equipe de monitores, a evolução dos
estudantes no que diz respeito à compreensão do teor das discussões propostas em aula. Foi possível
observar maior coesão e coerência nas intervenções dos monitorandos em relação aos temas das aulas
e aos textos bases. E, ao compararmos o desenvolvimento da primeira proposta de avaliação com a
segunda, evidenciou-se, por meio de argumentações originais e propositivas apresentas nas entregas
dos trabalhos, a apropriação crítica dos conteúdos discutidos. Pudemos concluir, então, como central
para o bom desenvolvimento ao longo da unidade curricular, o compromisso com o processo
pedagógico, enquanto dinamismo dialético no qual implicam-se mutuamente todos os participantes
bem como a abertura ao que está por vir.
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COMBATE ÀS FAKE NEWS POR MEIO DO ENSINO SOBRE VACINAS

LIGIA AJAIME AZZALIS - ORIENTADOR(A)

TAMIRES OLIVEIRA GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

As fake news são notícias falsas que têm como objetivo divulgar informações incorretas ou distorcer um
pensamento. Quando se trata de fake news sobre vacinas, muitas vinculam informações incorretas
relacionando as vacinas a doenças. Como consequência, muitas pessoas deixam de se vacinar por medo.
Diante desse cenário, o presente trabalho destaca os benefícios de um curso de formação continuada
para professore/as sobre vacinas em formato EAD. O curso é composto por 3 módulos, onde os/as
professores/as discutirão conceitos de imunização, vacinação e diferentes metodologias para a
abordagem do tema. Os resultados iniciais indicam que o curso apresenta facilidade de interação e
navegação. Espera-se que a abordagem do tema em sala de aula possa contribuir com a formação de
estudantes com visão crítica e que consigam perceber a importância das vacinas para a saúde de toda
população, bem como, evitem o compartilhamento de fake news.
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COMBATE ÀS FAKE NEWS: DESAFIOS NO SUPORTE PSICOSSOCIAL NA VILA
PROGRESSO EM TEMPOS DE PANDEMIA

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA - COORDENADOR(A)

CHRISTIANE ALVES ABDALA - COLABORADOR(A)

MAIRA SANTOS XAVIER - COLABORADOR(A)

NADIA VITORINO VIEIRA - COLABORADOR(A)

MARIA AMALIA DE CAMPOS ZANOTTI - DISCENTE

NICOLLE ALVES ROQUE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A extensão universitária tem sido uma grande aliada no incremento de ações em prol de
fortalecimento de cidadania e direitos, especialmente em territórios marcados pela exclusão social. Por
meio de Unidades de Saúde da Família propomos apoio psicossocial para pro�ssionais de saúde,
especialmente para os agentes comunitários de saúde, visando inclusive a melhoria da relação destes
com os munícipes. A situação de pandemia da COVID-19 exigiu um redirecionamento de nossas práticas,
principalmente quanto à construção e manutenção de uma rede de apoio afetivo e educativo-
informativa sobre formas de cuidarem de si e dos outros. Objetivo: Promover, do ponto de vista
psicossocial, espaço de re�exão, acolhimento e aprendizado sobre a importância do referencial dos
Direitos Humanos no enfrentamento de situações de saúde agravadas pela desigualdade social em
território de alta vulnerabilidade, em situação de pandemia da COVID-19. Metodologia: construção de
estratégias de ação dialogadas por meio de o�cinas temáticas e construção de redes sociais virtuais,
com site e blog em parceria com Laboratório de Estudos sobre a Desigualdade Social (LEDS). Resultados:
A criação de redes sociais, como Instagram e Facebook, foi uma ferramenta importante para maior
interação com a comunidade e os pro�ssionais de saúde da Vila Progresso. A participação de novas
alunas extensionistas, no segundo semestre de 2021, possibilitou a ampliação do número de postagens
e variação de temas, os quais emergiram de encontros com pro�ssionais de saúde e suas demandas.
Dentre as propostas, tinham como eixo principal aqueles posts de valorização do Sistema Único de
Saúde (SUS), de ações da Atenção Básica e divulgação de ações promovidas pelos pro�ssionais da saúde
no território, inclusive combatendo a corrente negacionista propagada nos meios de comunicação e
pelos chefes de governo. Assim, nossos posts seriam uma forma de resistência e uma fonte con�ável de
informações. Concomitantemente, eles são pensados englobando a demanda dos pro�ssionais da
Policlínica regional, e conforme sua visão das necessidades desse território. Como exemplo de post,
abordamos o uso da máscara, sendo que, nosso post foi sobre a importância de seu uso e as maneiras
corretas de fazê-lo. Evitando a desinformação e os con�itos na unidade de saúde ? decorrentes da falta
de políticas públicas voltadas para a conscientização da população em medidas pro�láticas ao COVID-19
? levando em conta a percepção dos pro�ssionais de que a população não aderiu a essa prática.
Conclusão: Portanto, consideramos que a extensão obteve resultados positivos, apesar das
adversidades, pois conseguimos manter nossos vínculos e expandir nossos conhecimentos, apesar do
contexto pandêmico desa�ador. Nossos aliados foram as redes sociais, que permitiram a proximidade
mesmo que virtualmente. Assim, conseguimos manter a proposta extensionista e promover o apoio
psicossocial aos pro�ssionais nesse momento complexo, no qual problemas socioeconômicos já
existentes se agravaram.
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COMO A ANISTIA DE 1979 VIROU NOTÍCIA? DISPUTAS E CONFLITOS NA IMPRENSA
BRASILEIRA EM TEMPOS DE ABERTURA E REDEMOCRATIZAÇÃO

DENILSON BOTELHO DE DEUS - ORIENTADOR(A)

JULIANE CAVALCANTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

Essa pesquisa pretende desenvolver uma análise criteriosa e detalhada da cobertura jornalística sobre a
Lei da Anistia promulgada em 28 de agosto de 1979. Valendo-se dos meios impressos, objetiva-se
realizar um levantamento do que foi publicado em cinco periódicos de grande circulação no país (Veja,
IstoÉ, O Cruzeiro, Movimento e O Pasquim), entre 30 de maio de 1979 e 25 de novembro daquele ano.
Pretende-se investigar o modo como foram abordadas as disputas em torno da de�nição dos termos da
anistia e os embates relacionados a esse processo. Para além do projeto de Anistia encaminhado ao
Congresso Nacional pelo governo Figueiredo (1979-1985), diferentes segmentos da sociedade se
envolveram nos debates sobre o tema, adotando estratégias variadas de pressão como, por exemplo,
manifestações populares e greve de fome. Isto evidencia que a Anistia foi resultado de negociações e
con�itos ocorridos dentro e fora da esfera parlamentar, e não de uma iniciativa unilateral do último
governo da ditadura iniciada em 1964. Cotejando a cobertura feita pela imprensa, pretende-se
dimensionar o papel desempenhado pelos jornais e revistas no âmbito desse processo ? impressos que
também exerceram o agenciamento da história ao defenderem interesses e princípios ideológicos que
conformaram o alcance e os limites da Anistia. Por �m, vale ressaltar a relevância dessa pesquisa que
aborda um episódio fundamental da história política recente do país, a partir do qual se produziram as
bases do silenciamento e esquecimento sobre crimes cometidos pelo Estado durante a Ditadura Civil-
Militar vigente entre 1964 e 1985.
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COMO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INFORMAM A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS EM SUAS PRÁTICAS INCLUSIVAS

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

MÁRCIA PEREIRA DE CARVALHO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Esta pesquisa tem por objetivo discutir de que forma as Necessidades Educacionais Especí�cas
(FIDALGO; MAGALHÃES, 2017) de dois alunos com de�ciência intelectual informam as ações e a
formação de duas pesquisadoras-orientadoras-professoras e de duas alunas-pesquisadoras-professoras
para atuarem em colaboração crítica (MAGALHÃES; FIDALGO, 2017) em um curso de leitura em inglês e
em português, no qual se visa o desenvolvimento das funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, [1934]
1993). Este estudo ocorreu no contexto de uma escola pública de ensino comum em nível Fundamental
II e Médio da Grande São Paulo. Posta a natureza inclusiva, esta pesquisa trata da criação de
possibilidades para que os participantes se apropriem de uma linguagem menos excludente ao
discutirem as necessidades educacionais especí�cas observadas no contexto escolar (FIDALGO;
MAGALHÃES, 2017; FIDALGO; MAGALHÃES; PINHEIRO, 2020). A discussão aborda a formação e o
trabalho coletivo para o desenvolvimento social e intelectual de cada um dos participantes por meio da
Teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKY [1934] 1991; LEONTIEV, [1979] 2009). Em direta relação com o
desenvolvimento social e intelectual dos participantes de pesquisa, este estudo está apoiado em Freire
(1967) quando discute a importância da leitura e da escrita como prática de liberdade, indissociável da
formação cidadã. Nessa direção, a Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2011; MAGALHÃES;
FIDALGO, 2019) organiza este estudo em que se enfatiza a busca pelo conhecimento não separável da
prática, de forma que todos os participantes, inclusive pesquisadoras, compartilhem conhecimentos
teóricos, re�itam sobre os fazeres no curso de leitura em inglês e em português para alunos com
Necessidades Intelectuais Especí�cas e partilhem suas experiências de modo a aprimorar o que
realizam. Os dados foram produzidos e �lmados em reuniões semanais e no curso de leitura em inglês e
em português para alunos com Necessidades Intelectuais Especí�cas presencialmente, em março de
2020, e remotamente no período de distanciamento social, de julho de 2020 a julho de 2021. Para as
análises, utiliza-se o conteúdo temático, as sequências discursivas (BRONCKART, 1995) e as perguntas
como espaço de expansão dialógica (NININ, 2018) para compreender as relações entre os participantes,
assim como as transformações vividas no contexto de pesquisa. Como resultados, esta pesquisa traz ao
debate as possibilidades de inclusão por meio da formação inicial e contínua em contexto de escola
pública, a partir da disciplina de Inglês.
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COMO AS IFES ESTÃO GERINDO O CAPITAL INTELECTUAL DE SEUS SERVIDORES
SUPERQUALIFICADOS: UM OLHAR SOBRE AS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS

INSTITUCIONAIS APLICADAS AO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO.

NAYARA DE PAULA FALEIROS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: GESTÃO E APOIO A DECISÃO

TÍTULO: COMO AS IFES ESTÃO GERINDO O CAPITAL INTELECTUAL DE SEUS SERVIDORES
SUPERQUALIFICADOS: UM OLHAR SOBRE AS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS APLICADAS AO
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO. AUTOR: NAYARA DE PAULA FALEIROS -
pesquisadora principal/orientadora - email:nayara.faleiros@unifesp.br INTRODUÇÃO: A construção de
uma agenda propositiva de reformas para o Estado brasileiro vem sendo intensamente debatida ao
longo das últimas décadas, inclusive quanto à gestão estratégica de pessoas. No caso das Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), que exercem um papel fundamental no desenvolvimento da
educação de nível superior no país, percebe-se um movimento paulatino de transformações, inclusive
com a reestruturação dos Departamentos de Recursos Humanos (DRH) que, até então, atuavam de
forma reativa às demandas. OBJETIVO: Mapear, detalhadamente, as estratégias e/ou políticas
institucionais de gestão de pessoas que as IFES paulistas - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e Instituto Federal
de São Paulo (IFSP) - têm utilizado para lidarem com o subaproveitamento dos pro�ssionais ?
superquali�cados? em relação às exigências do nível de classi�cação do cargo que exercem. MÉTODO E
RESULTADOS PRELIMINARES: Pesquisa documental, em curso. Como resultados preliminares, a partir da
análise e interpretação do material encontrado (BARDIN, 1977), foram criadas duas categorias: ?per�l
dos servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE)? e ?políticas institucionais e incentivos para a
promoção da quali�cação dos servidores técnico-administrativos em educação e planejamento
estratégico para gerenciamento da superquali�cação?. Na categoria ?per�l dos servidores Técnico-
Administrativos em Educação (TAE)?, foram veri�cadas divergências entre os dados disponibilizados,
devido, principalmente, à desatualização dos sítios eletrônicos o�ciais de uma parte das IFES estudadas
e à incipiência da implementação dos Portais de Dados Abertos. Apesar disso, foi possível traçar um
per�l inicial, encontrando-se 7.608 servidores no quadro ativo das IFES paulistas, sendo 52,1% lotados na
UNIFESP, 24,9% no IFSP, 12,8% na UFSCAR e 10,1% na UFABC. É importante ressaltar que o contingente
de servidores da UNIFESP inclui aqueles que atuam nos Hospitais Universitários da instituição.
Excluindo-se esse montante, poderia ser feita uma equiparação muito próxima com o quantitativo de
servidores do IFSP, embora este último tenha o sêxtuplo de campi. Ainda sobre o per�l dos servidores
técnico-administrativos em educação, observando-se as movimentações (entradas e saídas) dos últimos
cinco anos, veri�cou-se um crescimento no IFSP e na UFABC, uma queda na UFSCAR e movimentos
ascendentes e descendentes intercalados na UNIFESP. Em relação ao grau de escolaridade/titulação,
veri�cou-se que a maioria dos servidores é pós-graduada, destacando-se, signi�cativamente, os
especialistas. Na UNIFESP, estimou-se que 79% dos servidores seriam ?superquali�cados?, na UFABC,
pelo menos 63,7% estariam na mesma situação, no IFSP esse percentual seria de pelo menos 86,8% e na
UFSCAR não foi possível inferir, devido à ausência de informações institucionais. Na categoria ?políticas
institucionais e incentivos para a promoção da quali�cação dos servidores técnico-administrativos em
educação e planejamento estratégico para gerenciamento da superquali�cação", a partir das leituras
dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) das IFES estudadas, notou-se a existência de uma
série de metas a serem alcançadas, algumas iniciativas, aparentemente, ainda no plano da ideação, e
Políticas de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) com pouca personalização, se comparada aos
normativos nacionais vigentes, apesar das realidades singulares de cada IFES. Além disso, observou-se a
existência de um cenário mais difuso do que integrativo em relação às políticas institucionais e
incentivos propostos pelas IFES estudadas para promoverem a quali�cação dos seus servidores técnicos-
administrativos em educação, principalmente pela ausência de uma política de gestão de pessoas
consolidada. Observou-se, ainda, a ausência de menção ao Plano de Desenvolvimento dos Integrantes
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PDIPCCTAE), importante aparato
para a gestão desses servidores.
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COMO CHEFES DE DOMICÍLIO: PETIÇÕES DE MULHERES EM SÃO PAULO (1716-1814)

ANDREA SLEMIAN - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA ROHRER SIQUEIRA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as petições de mulheres, enviadas pelo Conselho Ultramarino
em São Paulo, durante os anos de 1716 e 1814. Essas petições são protagonizadas por viúvas -em sua
maioria-, mulheres casadas e solteiras. A justi�cativa para este recorte temporal e geográ�co se deve
primordialmente ao levantamento prévio feito das fontes que se centravam em analisar em primeiro
momento as fontes relacionadas a tutoria e administração de bens, mas que foram expandidas para
todas aquelas que foram protagonizadas por mulheres na capitania. Pretendemos analisar o teor e as
argumentações que eram feitas nessas petições para que essas mulheres conseguissem o que
pleiteavam e como se mostrava este caminho peticionário que buscava uma resposta régia, podendo
fazer frente aos poderes locais existentes na capitania. Utilizar desta documentação também nos
revelará a forma como os súditos no Atlântico poderiam estabelecer uma comunicação com o rei na
península ibérica, que teria como papel primordial ser o mediador de justiça nesta sociedade.
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COMO DIETAS RICAS EM ISOFLAVONA ALTERAM O PADRÃO DE CONSUMO DE
ETANOL?

ANDREA BORGES - CO-AUTOR(A)

KARINA POSSA ABRAHAO - ORIENTADOR(A)

THAYNNAM ARCEBISPO EMOUS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

COMO DIETAS RICAS EM ISOFLAVONA ALTERAM O PADRÃO DE CONSUMO DE ETANOL THAYNNAM
ARCEBISPO EMOUS, ANDREA AURELIO BORGES, KARINA POSSA ABRAHAO Departamento de
Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina emous@unifesp.br;
borges.andrea@unifesp.br; kabrahao@unifesp.br Palavras-chaves: iso�avona, puerarina, etanol,
camundongo, ansiedade. Introdução: O consumo excessivo de etanol pode levar à dependência. Além
da quantidade de etanol ingerida, a microestrutura do consumo também pode alterar a probabilidade
de desenvolvimento de transtornos por uso de álcool. Diversos fatores podem alterar o consumo e a
microestrutura em roedores, sendo o alimento uma delas. As rações comerciais para camundongos
possuem concentrações de iso�avona que variam de <20 mg/kg até cerca de 700 mg/kg. Já foi observado
que a iso�avona pode interferir com o consumo de etanol de uma maneira tipo- e dose- dependente,
mas ainda não há estudos diretos dessa relação ou que investiguem os mecanismos pelos quais isso
ocorre.Os efeitos da iso�avona sobre a ansiedade e consumo de etanol ainda são controversos e
precisam ser melhor explorados. Objetivo: Entender a composição de iso�avonas da ração do CEDEME e
como elas podem in�uenciar o consumo de etanol e os comportamentos do tipo ansioso e de avaliação
de risco em camundongos. Métodos: Análise cromatográ�ca da ração. A �m de determinar a
concentração de iso�avona e seus derivados presentes na ração utilizada no CEDEME, foi feita uma
extração seguida de análise por cromatogra�a líquida via detecção por UV (HPLC-UV). Experimento 1:
Para determinar o efeito da ração do CEDEME nos camundongos, esses estão passando pelo protocolo
de consumo intermitente de álcool onde serão individualizados em caixas licômetros contendo uma
garrafa com água e outra com 10% (v/v) etanol durante quatro semanas em noites alternadas (OID -
overnight intermittent drinking). Os animais serão divididos em três grupos: comida em todas as noites
(Food); sem comida em todas as noites (N-Food); e sem comida nas seis primeiras noites e com comida
nas outras seis (N-Food/Food). Será analisada a microestrutura de consumo de etanol nos diferentes
grupos. Experimento 2: Será feito o protocolo de OID concomitantemente à suplementação de 100
mg/kg de puerarina 98% (Thermo Fisher Scienti�c) na água e etanol dos camundongos. Será analisada a
microestrutura de consumo de etanol nos diferentes grupos. Experimento 3: A puerarina será
suplementada na água por quatro semanas e então, os animais passarão por testes comportamentais:
labirinto em cruz elevado, caixa claro-escuro e novelty suppressed feeding para avaliação de
comportamentos de avaliação de risco. Resultados parciais: Análise cromatográ�ca da ração. Foi
detectada a presença de dois subtipos de iso�avona na ração fornecida pelo CEDEME, ambas
glicosiladas, numa proporção de 62% de daidzeína e 38% de genisteína. Não foi detectada a presença de
puerarina nesta ração. Financiamento: FAPESP (2021/09927-6 e 2019/01686-0); CNPq, IBRO; AFIP.
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COMO O SOMBREAMENTO INFLUENCIA A SECREÇÃO DE NÉCTAR EXTRAFLORAL EM
CHAMAECRISTA NICTITANS (FABACEAE)?

LUCAS JOSÉ REIS BARTSCH - DISCENTE

LAURA CAROLINA LEAL - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: ECOLOGIA

Introdução. Plantas produzem néctar extra�oral como uma defesa indireta contra herbívoros pela
atração de formigas protetoras. No entanto, a produção de néctar impõe custos energéticos às plantas.
O custo relativo desse néctar deve ser mais alto quanto menor o desempenho fotossintético da planta.
Objetivos. Nesse estudo, avaliamos (i) como a redução na e�ciência fotossintética das plantas por
sombreamento afeta a produção de néctar extra�oral na leguminosa Chamaecrista nictitans e (ii) como a
atividade dos nectários e o sombreamento interferem no desempenho das plantas. Métodos.
Realizamos um experimento 2x3 fatorial no qual cultivamos um total de 60 plantas sob três níveis de
sombreamento (0, 30 e 50%) e duas condições de atividade dos nectários extra�orais (nectários ativos e
inativos). Ao longo de 45 dias, medimos a massa total de açúcar no néctar extra�oral nas 30 plantas com
nectários ativos sob os diferentes níveis de sombreamento. Em seguida, medimos o acúmulo de
biomassa na parte aérea e no sistema radicular, a densidade da madeira e a área foliar especí�ca nas 60
plantas, comparando plantas com nectários ativos e inativos sob os diferentes níveis de sombreamento.
Resultados. O sombreamento não in�uenciou a massa de açúcares do néctar secretado por C. nictitans,
com todas as plantas aumentando a produção de açúcares ao longo do tempo. Além disso, a atividade
dos nectários não in�uenciou a alocação de biomassa da planta (aérea ou radicular), embora plantas
mais sombreadas (>30%) tenham investido cerca de 51% menos em biomassa radicular. Por outro lado,
em plantas sob 50% de sombreamento e nectários inativados, a área foliar especí�ca aumentou 32% em
relação às plantas com nectários ativados. Conclusão. Embora a qualidade do néctar extra�oral não
tenha se alterada em plantas sob restrições fotossintéticas, o menor investimento em biomassa
radicular em plantas sob mais de 30% de sombreamento nos indica um aumento no custo de produção
do néctar extra�oral em relação a massa total de carbono disponível pelas plantas sob eventos pontuais
de herbivoria. Por outro lado, plantas com a área foliar especí�ca maior apresentam maior expansão
foliar. Dessa forma, plantas que apresentam nectários ativados podem apresentar uma redução em sua
área foliar especí�ca de forma a otimizar a capacidade de patrulha das formigas. Plantas com nectários
inativados, entretanto, não atraem formigas predadoras, o que torna a expansão foliar mais favorável
em ambientes de restrição energética. Nosso estudo mostra que a secreção do néctar extra�oral é capaz
de in�uenciar a própria resposta das plantas a condições de sombreamento. Acreditamos que esses
resultados podem ser observados para além do gradiente luminoso e que padrões similares podem ser
encontrados em outras condições que imponham restrições energéticas à planta.
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COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS EM PACIENTES COM EPILEPSIA DO LOBO
TEMPORAL E DIFERENTES TIPOS DE ESCLEROSE HIPOCAMPAL

ELZA MARCIA TARGAS YACUBIAN - CO-AUTOR(A)

JOSE EDUARDO PEIXOTO SANTOS - ORIENTADOR(A)

THAÍS FORNER BATELLI - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é uma das epilepsias farmacorresistentes mais comuns. Nestes casos,
a zona epileptogênica é frequentemente o hipocampo, que apresenta diversos graus de perda neuronal,
caracterizando os padrões de esclerose hipocampal (EH). Estes pacientes também apresentam alta
frequência de comorbidades psiquiátricas como depressão e psicose. A despeito da associação entre
diferentes tipos de EH e características clínicas, não há dados su�cientes na literatura sobre a possível
ligação entre a presença dessas comorbidades e os padrões de EH. O objetivo deste estudo foi avaliar a
frequência de depressão e psicoses em pacientes com ELT e diferentes tipos de EH. Para isto, pacientes
com ELT farmacorresistente cujo hipocampo era a região de início ictal e que foram operados entre 2003
e 2021, foram classi�cados em casos com EH 1 (n=23), EH 2 (n=21), e EH 3 (n=9), através de análise de
secções hipocampais coradas por Hematoxilina e Eosina e imunomarcação para NeuN. Foram
consultados prontuários médicos para a coleta de dados clínicos sobre a epilepsia. Não observamos
diferenças clínicas entre os casos com diferentes tipos de EH. Quanto às comorbidades, dentre os
pacientes com EH 1, 56,5% apresentaram alguma comorbidade psiquiátrica, sendo a depressão a
comorbidade observada em 52% dos casos, seguida por psicose interictal em 13% e psicose pós-ictal em
4,35%. Quanto ao grupo EH 2, em 42,8% havia presença de comorbidades, sendo a depressão
diagnosticada em 29%, e as psicoses dos tipos pós-ictal e interictal em 19% e 4,8%, respectivamente. Já
no grupo de pacientes com EH 3, foi diagnosticada alguma comorbidade psiquiátrica em apenas 33,3%,
sendo 11% dos casos com depressão, 11% com psicose interictal e 11% com psicose induzida por
medicamentos. Apenas a frequência de depressão apresentou uma tendência à diferença entre os
grupos, com EH 1 apresentando 5 vezes mais casos de depressão do que o grupo EH 3. Porém, após a
correção para múltiplas comparações, não houve diferença entre os grupos. Em suma, não observamos
uma associação entre os diferentes padrões de perda neuronal e a presença de comorbidades
psiquiátricas nos pacientes com ELT e EH.
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COMPARAÇÃO CINEMÁTICA ENTRE MEMBROS INFERIORES DE PRATICANTES
AMADORES DE JIU JITSU COM DORES CRÔNICAS NO JOELHO ATRAVÉS DO

ANTERIOR STEP DOWN TEST

REGIANE ALBERTINI DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

RICARDO CESAR ALVES FERREIRA - DISCENTE CO-AUTOR

DOUGLAS ROBERTO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução: Utilizado como um teste clínico funcional, o step down test objetiva avaliar disfunções de
movimento do tronco e membros inferiores. A avaliação do valgo dinâmico do joelho, obtido pelo teste,
representa funcionalmente um possível fator preditivo para o desenvolvimento de lesões de joelho.
Objetivo: Comparar o ângulo lateral do joelho, valgo �siológico e valgo dinâmico, através do anterior step
down test, entre os membros sintomático e assintomático em dois momentos, fase Inicial e �nal de
praticantes amadores de Jiu jitsu com dores crônicas no joelho. Materiais e métodos: Foram avaliados 20
praticantes da modalidade em questão com as seguintes características clínica e antropométricas: -
idade (33 ± 1.85) anos; - tempo de prática do jiu jitsu (10 ± 2.0) anos; - tempo de sintomas (12.0 ± 10.0)
meses. A cinemática do joelho durante o teste de descida de degrau foi analisada por meio de �lmagens
capturadas em 2D. Previamente foram colocados três marcadores adesivos: no centro da distância entre
o côndilo femoral medial e lateral, 30 cm acima do marcador do joelho, seguindo uma linha reta desse
marcador a EIAS e na linha intermaleolar anteriormente. A altura do step foi normalizada e ajustada pela
altura do voluntário, sendo considerado 10% da altura de cada indivíduo. O pé do participante estava
posicionado sobre uma linha padrão para garantir seu posicionamento adequado e o toque do
calcanhar no solo padronizado com marcação a uma distância de 5 cm do step. Para a coleta dos dados
cada participante foi �lmado durante a realização de 3 movimentos do anterior step down. Após as
coletas as �lmagens foram transferidas para o programa de analise 2D, kinovea, onde foram avaliadas
em 2 momentos: - posição inicial (momento em que o voluntário retirou o pé do step) e ? posição �nal
(quando houve o toque do calcanhar no solo), fornecendo assim duas avaliações por fotogrametria dos
ângulos laterais do joelho. Resultados: A análise de variância para ângulo lateral do joelho, através do
anterior step down test revelou que não existem diferenças signi�cativas entre os membros com base
na interação dos membros e fase de movimento (F (1, 38): 0.925; p < 0349). Joelho sintomático (fase
inicial: 178.4 ± 2.1; �nal: 177.8 ± 7.5) Joelho assintomático (fase inicial: 179.9 ± 3.1; �nal: 177.2 ± 9.5).
Conclusão: Os resultados sugerem que não há diferenças entre os membros sintomático e
assintomático durante os momentos avaliativos, fase inicial e �nal, para os valgos �siológico e dinâmico
de praticantes amadores de Jiu jitsu com dores crônicas no joelho.
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COMPARAÇÃO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO ENTRE PARTURIENTES DOS GRUPOS 1
E 3 VS 2 E 4 DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON EM UMA MATERNIDADE DE BAIXO

RISCO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUE YAZAKI SUN - ORIENTADOR(A)

AMANDA BOTELHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

INTRODUÇÃO: A hemorragia pós-parto (HPP) é a principal causa de morte materna no mundo e é a
segunda causa de morte materna no Brasil. A prevalência global de HPP varia de 6 a 10% mas varia
amplamente entre os países e dentro deles. Trata-se da perda sanguínea acima de 500 mL após parto
vaginal ou acima de 1000 mL após parto cesariana nas primeiras 24 horas ou qualquer perda de sangue
pelo trato genital capaz de causar instabilidade hemodinâmica. A Classi�cação de Robson permite
identi�car prospectivamente grupos de mulheres clinicamente relevantes, nos quais haja diferenças nas
taxas de cesárea e dessa forma permitindo comparações em uma mesma instituição ao longo do tempo
ou entre diferentes instituições. OBJETIVOS: Comparar a taxa de hemorragia pós-parto entre
parturientes a termo, cujos partos tiveram início espontâneo, com aquelas que tiveram parto após
indução. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo tipo coorte retrospectivo com parturientes atendidas na
Maternidade Amparo Maternal de novembro de 2019 a janeiro de 2021. A ocorrência de HPP e variáveis
associadas (peso do recém-nascido, tipo de parto, atonia uterina, etc) foram comparadas entre
parturientes dos grupos Robson 1 e 3 com aquelas dos grupos 2a e 4a. As variáveis categóricas foram
comparadas por teste de chi-quadrado de Pearson e as variáveis numéricas por teste T de Student não
pareado. Atonia uterina e tipo de parto foram relacionadas com HPP por regressão logística binária.
RESULTADOS: Durante o período foram registrados 8151 partos, dos quais 6221 foram classi�cados nos
grupos de Robson 1,3,2a e 4a. A HPP ocorreu em 1,3% (109/8151) do total de partos. Nos partos
espontâneos (Grupos de Robson 1 e 3) a HPP ocorreu em 1,0% (43/4107) e nos partos induzidos (Grupos
Robson 2a e 4a) em 1,6% (33/2114). Na amostra total (Grupos de Robson 1 a 10) a HPP associou-se com
o peso do recém-nascido acima de 3400 g (desvio padrão 470 g, p=0,017) e com a presença de atonia
uterina (p<0,001). A utilização de fórceps aumentou o risco para HPP em 11,8 vezes (p<0,001).
CONCLUSÃO: A taxa de HPP no Hospital Amparo Maternal foi menor que a relatada na literatura (6 a
10%) re�etindo sucesso da aplicação do protocolo assistencial para HPP preconizado pelo projeto Zero
Morte Materna por Hemorragia da OPAS. A taxa de HPP foi maior nos partos induzidos, embora não
tenhamos alcançado signi�cância estatística devido à baixa taxa de HPP na amostra total. Os fatores que
se associaram com HPP foram parto fórceps, peso do recém-nascido e atonia uterina.
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COMPARAÇÃO DE COMPORTAMENTOS AGONÍSTICOS EM TRÊS ASTRONOTUS
OCELLATUS

GISLENE TORRENTE VILARA - COORDENADOR(A)

RICARDO MOREIRA DE JESUS PAULA - DISCENTE

LUCéLIA NOBRE CARVALHO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ECOLOGIA

Introdução. As relações agressivas fazem parte do comportamento social de diversos animais, e sua
intensidade varia em função das condições ambientais. O comportamento social vem sendo estudado
em uma ampla variedade de táxons, principalmente em função do territorialismo, particularmente nos
peixes ciclídeos. Os ciclídeos têm como forte característica a defesa pelo território, principalmente
quando casais são formados, resultando na vulnerabilidade dos peixes sem parceiro sexual. Dentre os
ciclídeos, a espécie Astronotus ocellatus, popularmente conhecida como ?oscar? é uma das espécies
mais cultivadas na aquario�lia brasileira. Os ?oscars? sempre foram classi�cados como modelos de
animais territorialistas, utilizando sua agressividade como principal comportamento para defender seu
território. Como cenário, foram selecionados três Astronotus ocellatus, sendo um deles albino, enquanto
os outros dois são cinzas (possuem padrão de colorido característico), porém diferenciados pela
presença de um tumor na narina. O Acqua Mundo, um aquário privado no Guarujá, possuía um aquário
onde viviam o ?oscar albino? e o ?oscar padrão com tumor? e, com a chegada do 3º oscar, os peixes
desenvolveram diversos comportamentos agonísticos. Objetivo. Analisar os comportamentos
territorialistas de três Astronotus ocellatus coexistindo num mesmo aquário e como ocorre a
hierarquização social a partir de comportamentos agonísticos. Material e Métodos. O desenvolvimento
deste estudo ocorreu no Acqua Mundo, em um aquário de 400 litros, em conjunto com 3 exemplares da
espécie Astronotus ocellatus, e aproximadamente 50 indivíduos da espécie Astyanax sp. Observações
foram realizadas por 3 dias, das 10h às 22h, anotando e classi�cando os movimentos agonísticos, de
mobilidade e inatividade durante 15 minutos a cada hora, totalizando 36h de observação. Um etograma
comportamental de animal focal foi elaborado, com os dados gerados pelos movimentos observados.
Posteriormente, analisou-se apenas os movimentos oriundos de comportamentos agonísticos, durante 3
dias, em um intervalo de 2h, onde, foram classi�cados os tipos de ataques, e as reações individuais de
cada exemplar. Resultados. Os comportamentos relacionados à agressão foram os mais frequentes. O ?
oscar padrão sem tumor? foi o que mais apresentou movimentos agressivos, onde o combate com
outros exemplares representou 68% dos seus movimentos agonísticos, e 28% dos seus movimentos
gerais. O ?oscar padrão com tumor? foi agredido 37% das vezes sem revidar, 10% de agressão mútua e
realizou 19% de fugas, enquanto o ?oscar albino? também obteve destaque nos ataques, com 31% em
comportamentos exclusivamente agonísticos. Ademais, o ?oscar padrão com tumor?, que era o mais
agredido, após 1 mês, foi retirado do recinto devido a sua integridade física, reduzindo gradativamente o
comportamento agonístico dos dois remanescentes. Conclusão. Interações agressivas foram observadas
nos três indivíduos, onde uma hierarquia nos comportamentos caracterizou o ?oscar padrão sem
tumor? como o mais agressivo e o ?oscar padrão com tumor? como o menos agressivo. A hierarquia
social de Astronotus ocellatus revelou indivíduos dominantes e subordinados. O ?oscar padrão com
tumor? apresentou características de subordinação pela mudança de coloração, esconderijo e fuga. E os
outros dois apresentavam dominância, através de combates frequentes entre si, variedade de ataques, e
a baixa retaliação por parte do ?oscar padrão com tumor?.
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COMPARAÇÃO DE DADOS DE PRESSÃO PLANTAR SONIFICADOS DE CORREDORES
QUE RELATAM DORES APÓS CORRER COM CORREDORES SEM DORES RELATADAS

LIU CHIAO YI - COORIENTADOR(A)

MILENA CARLOS VIDOTTO - ORIENTADOR(A)

ANTHONY ANDREY RAMALHO DINIZ - CO-AUTOR(A)

VITOR DANIEL TESSUTTI - DISCENTE

HELIANA BEZERRA SOARES - PARTICIPANTE EXTERNO

LEONARDO SIGNORINI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: TECNOLOGIA EM SAÚDE

Introdução: O som emitido pela pisada pode ser considerado uma forma pessoal do indivíduo, pela
reposta da frequência através de sons nas faixas de frequências mais baixas até frequências de
ultrassom, geradas pela interação do pé com o solo (Sabatier e Ekimov, 2006). Phan et al (2017) já
demonstraram o quanto a variável som pode indicar índices de sobrecarga durante a corrida ao solicitar
uma corrida mais silenciosa aos corredores. Os pesquisadores demonstraram que através desta forma
de corrida diminuiu-se variáveis cinéticas de força de reação do solo, assim como houve alteração nas
variáveis cinemáticas nas três articulações dos membros inferiores. Por estas condições, soni�car dados
coletados de movimentos humanos pode ser uma outra forma de fornecer informações aos praticantes
através de um canal sensorial pouco utilizado no aprendizado de movimentos. Objetivo: identi�car
possíveis diferenças no som na comparação da soni�cação de dados de pressão plantares de corredores
que relatam dores após a pratica da corrida com corredores que não relatam dores. Materiais e
métodos: Foram coletadas a pressão plantar de 38 corredores de ambos os sexos, com idade média de
46,42 ±14,08 anos, 70,25±16,46 kg de massa corpórea e 1,71±0,11 metros de estatura, com experiência
média de prática de corrida de 12,16±10,80 anos. A velocidade de corrida utilizada foi a que
normalmente correm provas de 10km. Estes corredores foram divididos em 4 grupos sendo Grupo que
não sente dores após a prática (SD), grupos que sentem dores nas regiões de coluna e quadril (DCQ),
coxa e joelho (DCJ) e nas pernas e pés(DPP). Os dados de pressão plantar coletados por palmilhas
Flexin�t, (Sensormedica©, Italia), através de rotina em Matlab© foram obtidos através da divisão do pé
em 5 regiões (antepé lateral e medial, mediopé, e retropé lateral e medial), calculando-se a média dos
valores máximos de pressão plantar em cada região do pé. Preparou-se os dados para soni�cação em
planilhas Excel© (Microsoft, EUA). O processo de soni�cação ocorreu através da colocação desses dados
em site especializado para soni�cação (Twotone.com), utilizando a nota Dó (C) em sua primeira oitava,
cujo o resultado soni�cado foi analisado no software Audacity© (transformando as ondas sonoras em
um espectrograma) comparando-os qualitativamente (Figuras 1 e 2). Conclusão: O estudo ainda está em
fase de análise dos resultados veri�cando possíveis relações existentes entre a sonoridade, através de
seu aspecto grá�co (espectrograma), e comportamentos da pisada mediante a existência ou não de
queixa de dores. Análises mais detalhadas e robustas estão sendo feitas buscando otimizar esta
ferramenta para auxílio diagnóstico, reabilitação e até mesmo reaprendizagem. Referências: PHAN, X. et
al. Running quietly reduces ground reaction force and vertical loading rate and alters foot strike
technique. J Sports Sci, v. 35, n. 16, p. 1636-1642, Aug 2017. ISSN 1466-447X. Disponível em: <
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27594087 >. SABATIER, J. M.; EKIMOV, A. E. Ultrasonic methods
for human motion detection. MISSISSIPPI UNIV UNIVERSITY NATIONAL CENTER FOR PHYSICAL
ACOUSTICS. 2006
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COMPARAÇÃO ENTRE COMUNIDADES MICROBIANAS AFETADAS POR DRENAGEM
NEUTRA DE MINA

ELEN AQUINO PERPETUO - COORIENTADOR(A)

GUSTAVO BUENO GREGORACCI - ORIENTADOR(A)

BIANCA ACAYABA DOS SANTOS - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

Introdução: O setor de mineração tem grande importância para a sociedade, tendo em vista sua
representatividade para a economia. Em contrapartida seu funcionamento desde o início do processo de
extração acarreta grandes impactos socioambientais, o que torna os estudos sobre este tema
imprescindíveis. Dentre os fatores que ocasionam esse impacto ambiental está a drenagem de mina,
composta pelas reações entre elementos sulfatados com oxigênio e água presente no meio, resultando
em poluentes de elementos metálicos e ácido sulfúrico, apresentando pH extremamente baixo e
aumento da biodisponibilidade de metais. Diferentes níveis biológicos são afetados pela contaminação
incluindo as comunidades microbianas presentes em solos de mineração e, posteriormente, em contato
com a drenagem de mina, afetando a longo prazo a composição dessas comunidades microbianas.
Objetivo: O presente estudo compreendeu a descrição de comunidades microbianas, a partir da análise
metagenômica e inferência metabólica, e sua relação com diferentes níveis de metais, com ênfase nos
metais mais signi�cativos presentes na drenagem neutra de mina. Metodologia: Amostras ambientais
oriundas de solos e água em contato com drenagem neutra de mina foram coletadas da mina do
Sossego, localizada em Canaã dos Carajás (PA, Brasil). Os processos subsequentes da metodologia foram
extração, ampli�cação e sequenciamento do gene 16S rDNA das amostras. Realizamos o processamento
das sequências e anotação taxonômica e, por �m, foi realizada a inferência funcional, para auxiliar na
compreensão da atividade metabólica das comunidades inseridas no ambiente contaminado. A terceira
etapa do projeto compreendeu a análise estatística RDA-VPA, com o intuito de de�nir os metais com
maior impacto sobre a comunidade. Resultados: A partir da análise metagenômica foi possível mapear
os micro-organismos presentes, desde sua classi�cação �logenética até inferências sobre a forma de
metabolismo dos mesmos. Além disso, a análise possibilitou a comparação de comunidades
microbianas expostas a diferentes teores de metais, como o Cobre e Manganês, no ambiente. Neste
estudo, foi possível observar a alternância da abundância de �los dominantes e uma menor diversidade
nas amostras com alto indicativo de contaminação. Com a integração da inferência metabólica
identi�camos micro-organismos com provável resistência a elementos traços que possuem potencial
biotecnológico, como os gêneros Sulfurifustis, Thiobacillus e Fictibacillus, compreendendo um aspecto
importante para a indústria de mineração. Conclusão: Caracterizar a comunidade microbiana de áreas
de mineração desdobra em uma abordagem dinâmica da presença de metais no ambiente, a partir da
relação com o ambiente mediante a sua biodisponibilidade, a suscetibilidade dos micro-organismos a
exposição e, por �m, a exploração de atividades de resistência para remediação de impactos.
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COMPARAÇÃO ENTRE NEFRECTOMIAS PRÉVIAS OU CONCOMITANTES AO
TRANSPLANTE RENAL EM RECEPTORES COM DOENÇA RENAL POLICÍSTICA

AUTOSSÔMICA DOMINANTE.

JOSE OSMAR MEDINA DE ABREU PESTANA - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA YUKARI OKABE - DISCENTE

LUCIO ROBERTO REQUIAO MOURA - ORIENTADOR(A)

RENATO DEMARCHI FORESTO - DISCENTE

ROBERTO MAYER GALLO - DISCENTE

GUILHERME HENRIQUE FAGUNDES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: NEFROLOGIA

Introdução: A Doença Renal Policística Autossômica Dominante (DRPAD) causa um aumento substancial
no volume renal, o que compromete a função renal, sendo a quarta principal causa de doença renal
crônica. Pacientes com DRPAD candidatos a transplante renal (TxR) podem ter as fossas ilíacas
ocupadas, muitas vezes havendo necessidade de nefrectomia (Nx) antes da realização do enxerto renal.
A partir de Junho de 2019, o nosso serviço adotou a estratégia de Nx e TxR no mesmo ato cirúrgico,
reduzindo assim a necessidade de procedimento cirúrgico em dois tempos. Objetivo: Avaliar os
desfechos clínicos e cirúrgicos de pacientes com DRPAD submetidos a TxR e que foram submetidos a Nx
prévia ou concomitante ao TxR, além de compará-los com quem não necessitou de Nx. Materiais e
Método: Estudo de coorte histórica com 390 pacientes com DRPAD, submetidos a TxR entre 2017-21 no
Hospital do Rim. Os pacientes foram divididos em três grupos: sem necessidade de Nx (n=296), Nx antes
do TxR (n=66) e Nx concomitante ao TxR (n=28). Desfechos: perda e óbito em até um ano de transplante;
internação em UTI, transfusão sanguínea e uso de amina vasoativa (AVA) nas primeiras 48 horas após o
TxR. As variáveis categóricas foram comparadas por X² ou Fisher e as lineares por Mann-Whitney ou
Kruskal-Wallis. Resultados: Na primeira análise, quando comparados com os pacientes submetidos à Nx
prévia, aqueles submetidos à Nx concomitante eram mais velhos (54,5 vs. 46,5 anos, p=0,04), com menor
frequência de cirurgia abdominal outras que não nefrectomia (46,4% vs. 80,3%, p=0,001) e
hemotransfusão (25% vs. 48,5%, p=0,008) prévias ao TxR, maior frequência de diálise peritoneal (14,3%
vs. 4,5%, p=0,001) e menor tempo em diálise (45,6 vs. 76,4 meses, p=0,03). Não se observaram
diferenças nas características dos doadores. Como esperado, o tempo cirúrgico foi maior nos receptores
do grupo concomitante (200 vs. 100 min, p<0,001), com consequente maior tempo de isquemia fria (30,0
vs. 23,8 horas, p=0,021). Com mais frequência, os pacientes submetidos à Nx concomitante necessitaram
de internação em UTI (50% vs. 4,5%, p<0,001), transfusão sanguínea (21,4% vs. 3,0%, p=0,008) e AVA
(35,7% vs. 15,4%, p=0,03) nas primeiras 48 horas após o TxR. Entretanto, em até um ano de seguimento,
não houve diferenças nas taxas brutas de perda do enxerto (10,7% vs. 4,5%, p=0,36) ou óbitos (3,6% vs.
3,0%, p=0,99). Numa segunda análise, esses resultados foram comparados aos dos pacientes que
realizaram o TxR, sem necessidade de Nx. Apesar da menor frequência de transfusão sanguínea (10,1%,
p<0,001) e AVA (2,7%, p<0,001) nas 48 horas após o TxR, as taxas brutas de perda do enxerto (4,1%,
p=0,27) e óbito (3,7%, p=0,96) em até um ano de seguimento também não foram diferentes. Conclusão.
Apesar de aumentar a frequência de necessidade de suportes avançados nas primeiras horas após o
procedimento cirúrgico, a realização de Nx concomitante ao TxR em pacientes com DRPAD não impactou
na frequência de perda do enxerto ou óbito em até um ano de seguimento.
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COMPARAÇÃO POR MICROSCOPIA ÓPTICA E ELETRÔNICA DA COMPOSIÇÃO DOS TROMBOS
ENCONTRADOS EM PACIENTES ACOMETIDOS POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO VERSUS ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL NATHÁLIA MOISÉS NEVES (Discente, nathalia.neves@unifesp.br), ADRIANO
MENDES CAIXETA (Orientador, acaixeta@me.com). Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) e o
acidente vascular cerebral (AVC) são as principais manifestações das doenças cardiovasculares, que
con�guram a primeira causa de mortalidade mundial, além de morbidade signi�cativa. Têm
�siopatologia multifatorial, in�uenciada por fatores como hipertensão, diabetes e tabagismo. Enquanto
o IAM é mais associado à lesão endotelial e instabilidade de placas de ateroma, o AVC pode ser
isquêmico, geralmente relacionado ao deslocamento de êmbolos de origem cardíaca, e hemorrágico,
com altos níveis pressóricos e malformações vasculares. Objetivo: Almejou-se comparar a composição
dos trombos encontrados em pacientes com IAM versus AVC quanto a eritrócitos, leucócitos, �brina,
plaquetas e cristais de colesterol, para a partir disso se obter uma melhor compreensão da �siopatologia
de cada evento. Materiais e método: Para tal foram realizadas as microscopias óptica (M.O.) e eletrônica
de varredura (M.E.V.) a partir de lâminas originárias de trombos coletados mecanicamente dos dois
grupos de pacientes, IAM (n = 29) e AVC (n = 10). Aos resultados foram aplicados os testes estatísticos de
Shapiro-Wilk, t-Student, Mann-Whitney, Fischer e razão de verossimilhanças, adequados a cada situação,
e adotado o nível de signi�cância estatística de p < 0,05. Resultados e Conclusão: A distribuição dos
dados coletados rejeitou a hipótese de normalidade, portanto foram aplicados testes não-paramétricos.
Quanto aos dados demográ�cos, evidenciou-se valores maiores de IMC (n = 27, média = 28.15, DP = 4.73
vs. n = 10, média = 24.75, DP = 3.01, p = 0.042) e tempo até a trombólise (n = 14, média = 242.50, DP =
95.19 vs. n = 4, média = 125, DP = 50, p = 0.008) no grupo IAM comparado ao AVC, e o contrário foi
observado quanto à frequência de ICC (n = 28, Fr = 0 vs. n = 10, Fr = 30%, p = 0.014) e aos valores de HDL
(n = 18, média = 40.5, DP = 11.57 vs. n = 4, média = 62, DP = 24.66, p = 0.013). Há mais tabagistas ativos
no grupo IAM (n = 28, Fr = 64.3% vs. N = 10, Fr = 10%) e mais ex-tabagistas (Fr = 14.3% vs. Fr = 30%) e
nunca fumantes (Fr = 21.4% vs. Fr = 60%, p = 0.008) no grupo AVC. Não houve diferenças
estatisticamente signi�cantes na comparação da frequência de terapias farmacológicas entre os dois
grupos. Já na comparação da composição dos trombos propriamente dita, nota-se maior quantidade de
hemácias (19.38 unidades-área vs. 1.88 unidades-área), leucócitos (43.54 vs. 0.71), plaquetas (229.22 vs.
19.84) e �brina (533.49 vs. 156.9) nos trombos originários de IAM comparados àqueles vindos de AVC.
Não houve diferença estatisticamente signi�cativa quanto à quantidade de cristais de colesterol entre os
grupos (1.66 vs. 1.24, p = 0.831). Além disso, tabagistas ativos apresentaram maiores quantidades de
�brina (média = 653.96 unidades-área vs. 237.51 unidades-área, p = 0,04) e hemácias (média = 21.14 vs.
8.74, p = 0,01) nos trombos aspirados, de forma independente ao grupo. Seguem pendentes as análises
dos trombos do grupo AVC por M.O. Palavras-chave: IAM, AVC, trombo, microscopia.
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Introdução: o Cuidado Paliativo (CP) é uma abordagem que visa a promoção da qualidade de vida de
pacientes e seus familiares através da avaliação precoce e alívio de sintomas desconfortáveis sejam eles
físicos, emocionais, sociais ou espirituais, em contextos de doenças que ameaçam a continuidade da
vida. Estes cuidados são oferecidos do diagnóstico ao �m de vida, incluindo o processo do luto e são
realizados por uma equipe multipro�ssional, no qual o psicólogo está inserido e executa um papel
importante na avaliação e intervenção junto a unidade de cuidado e no trabalho colaborativo
interpro�ssional. A psicologia tem conquistado espaço na área da saúde, atuando em diversas frentes de
trabalho que exigem competências (conhecimento, habilidades e atitudes) frente às demandas de
sofrimento emocional e suas repercussões no processo de adoecimento e �nitude. Considerando que
tanto a psicologia na saúde quanto os CP são áreas crescentes e de grande urgência para a saúde da
população brasileira, para que ocorram avanços na assistência e oferta deste cuidado é necessário
pensar a formação pro�ssional desde sua base na graduação, considerando as competências para
atuação do psicólogo nos CP. Portanto, essa pesquisa tem como Objetivo: identi�car e compreender
quais são as competências para atuação do graduado em psicologia nos cuidados paliativos (CP).
Método: será realizado um estudo transversal, exploratório e de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
aprovada pelo CEP/UNIFESP n: 1189/2021. Para coleta de dados foi realizada a primeira etapa com
análise documental, com documentos pré-selecionados, nacionais e internacionais sobre a formação do
psicólogo bem como a legislação nacional relativa aos CP. Os resultados desta fase orientarão a segunda
etapa que será um grupo focal com psicólogos de referência em CP e outro com coordenadores de
cursos de graduação em Psicologia. Os dados serão submetidos a análise de conteúdo. Resultados
parciais: a análise dos documentos apresentou um panorama signi�cativo quanto o desenvolvimento da
psicologia na saúde e suas competências quanto a à avaliação e intervenção psicológica em todas as
etapas do adoecimento, �nitude e luto, a assistência ao paciente e família e a articulação e comunicação
junto a equipe multipro�ssional, no entanto, identi�cou-se que a nível nacional os CP ainda são focados
na atuação da psicologia hospitalar, sem trazer para debate competências especí�cas e outros modelos
de atuação nas demais redes de assistência à saúde. Nas diretrizes internacionais, o campo das
competências gerais e especí�cas nos CP são mais de�nidos e apontam benefícios importantes da
atuação do psicólogo nas equipes de CP, não só na assistência aos pacientes e familiares, mas no
desenvolvimento das equipes de CP, com papel importante na psicoeducação e no desenvolvimento de
competências relacionadas a habilidades de comunicação, suporte emocional e encaminhamento para a
especialidade em situações de alta complexidade em saúde mental nos CP, mobilizando importantes
avanços dos CP na sociedade. Considerações �nais: o grupo focal está previsto para início em maio de
2022 dando continuidade ao processo da pesquisa com vistas a contribuir para a discussão sobre a
formação do psicólogo para a assistência em CP no país.
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Introdução: A esclerodermia localizada (morfeia), é uma doença in�amatória com �brose da pele e
tecidos moles. É rara e pode ser dividida em 5 subtipos: circunscrita (super�cial e profunda), linear (do
segmento cefálico e de extremidades), generalizada, panesclerótica e mista. Além de se apresentar na
pele, a morfeia pode ter diversas manifestações extracutâneas, como sinovite, artrite, mialgia, efeitos
neurológicos e oftalmológicos. O presente estudo foca na análise dos efeitos pós-tratamento por
metotrexato (MTX) em indivíduos com esclerodermia localizada, buscando avaliar as sequelas e danos
desenvolvidos. Sua importância está nas poucas evidências dos efeitos (bené�cos ou malé�cos) desse
tratamento. Objetivos: Primário: caracterizar o grau de dano/sequela em participantes com
esclerodermia localizada previamente tratados com MTX. Secundários: analisar as diferenças de doses
entre aqueles que foram tratados com a terapia de MTX e diferenças entre: grupo alvo e controle;
subtipos; crianças e adultos. Método: A pesquisa tem como características desenho do tipo clínico,
observacional e retrospectivo. Está sendo realizada no ambulatório de Colagenoses e Vasculites do
Departamento de Dermatologia da EPM-UNIFESP. Seleção dos participantes: análise de prontuários de
pacientes que já foram ou que são atendidos nesse local e que apresentam diagnóstico de�nido de
esclerodermia localizada. Os participantes foram recrutados no ambulatório ou convidados a participar
da pesquisa por meio do contato disponível em seu registro, recebendo o TCLE. Grupos: ·Alvo: pacientes
tratados com MTX que desenvolveram sequelas; ·Controle: pacientes tratados com MTX que não
desenvolveram sequelas. Os prontuários dos indivíduos são analisados de forma a comparar: - Diferença
de dose acumulada e tempo de exposição ao MTX entre os participantes dos dois grupos. - Diferença
dos resultados obtidos após tratamento entre: grupo alvo/controle, crianças/adultos e diferentes
subtipos de morfeia. Em todos os casos são avaliados danos/sequelas dos participantes a partir de
descrição, nos prontuários quanto a: atro�a (brilho, visibilidade dos vasos ou degrau presente entre pele
normal/lesada), despigmentação ou espessamento, e dados sobre atividade na lesão cutânea (eritema
ou enduração). Materiais: Papelaria --- R$200,00 (fonte: recursos próprios) Resultados (parciais, análise
descritiva): Do total de 90 indivíduos com esclerodermia localizada, avaliamos 41 prontuários de
indivíduos que usam ou usaram metotrexato. Foram 8 com idade entre 12 e 17 anos e 33 acima de 18
anos (média 36,5), com predomínio de mulheres (4:1). Subtipos observados: circunscrito(11), linear(14),
generalizado(11), misto(5). Dose cumulativa média em 26 indivíduos foi de 2,07g. A interrupção do
metotrexato por mais de 3 meses se deu em 35, por remissão(13), intolerância/toxicidade(9),
gestação(1), sem motivo especi�cado ou espontaneamente(12). Hiperpigmentação, esclerose,
hipocromia foram mais frequentes. Ao �nal houve melhora nos parâmetros de atividade (eritema,
esclerose) e aumento na visualização de vasos (sequela).Em 16 ocorreram sequelas (principalmente
músculo-esqueléticas), 13 já com alterações no início do tratamento. No geral, melhora do quadro em 5,
piora(2), igual em 9.



Página 579Página 579
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COMPORTAMENTO DE CÉLULAS B-1 PROVENIENTES DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS A
RESTRIÇÃO DE SONO E ESTÍMULO INTRAPERITONEAL COM LEVEDURAS DE PARACOCCIDIOIDES
BRASILIENSIS. ANDREY S. VIDAL 1, ANUSKA M. ALVARES-SARAIVA 2, RONNI R. NOVAES E BRITO 3,
PATRÍCIA X. BATISTA 1 ¹Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo /
Diadema 2Departamento em Ciências da Saúde da Universidade Cruzeiro do Sul / São Paulo 3Centro
Universitário São Camilo / São Paulo INTRODUÇÃO: Células B-1 são um subtipo de linfócitos B que
apresentam características peculiares e estão distribuídos nas cavidades peritoneal e pleural e nos
tecidos linfoides de camundongos. Esses linfócitos são conhecidos por expressarem genes de
comprometimento linfoide e mieloides, secretarem anticorpos, produzirem citocinas, migrarem para
foco in�amatório e se diferenciarem em fagócitos. Embora estudos avaliando as alterações imunológicas
em condição de estresse crônico sejam amplamente realizados, pouco se sabe sobre como esse
estímulo pode alterar essa célula do sistema imunológico. OBJETIVO: Dessa forma, o objetivo desse
trabalho foi avaliar células B-1 estimuladas com Paracoccidioides brasiliensis quanto a produção de
moléculas microbicidas (NO e ROS), marcadores de superfície celular, expressão de genes de
comprometimento linfoide e mieloide, arginase, citocinas e TLRs na condição de estresse crônico.
METODOLOGIA: Para tanto, camundongos machos C57BL/6 foram submetidos a protocolo de restrição
de sono por 21 dias consecutivos utilizando método plataforma múltipla e infectados
intraperitonealmente com P. brasiliensis ao vigésimo dia. Animais do grupo controle foram infectados
com o fungo mas não foram submetidos ao protocolo de restrição de sono. Após a restrição de sono, foi
realizado lavado peritoneal e subsequente avaliação de marcadores de ativação e puri�cação dos
linfócitos B-1. A técnica de citometria de �uxo foi empregada para avaliar a expressão de moléculas co-
estimuladoras (CD80, CD86, CD40 e MHC-II) e produção das moléculas microbicidas óxido nítrico (NO) e
espécies reativas de oxigênio (ROS). A expressão dos genes de comprometimento linfoide (EBF, E2A IL-
7R) e mieloide (G-csfr, M-csfr, Spi1) bem como a expressão dos genes de citocinas (TNF, IL-6, IL-12 e IL-
10), arginase e TLRs (2, 6 e 9) foram avaliadas por q-PCR. RESULTADOS: Os resultados mostram que a
restrição de sono não alterou produção de marcadores de superfície celular. Em contrapartida, foi
observado aumento na produção de NO (p <0,05) intracelular de linfócitos B-1 de animais restritos de
sono quando comparado ao grupo controle, ao passo que não foi observada qualquer alteração na
produção de ROS intracelular. Os resultados da q-PCR mostraram que a restrição de sono não alterou da
expressão dos genes de arginase, TNF, IL-6 e IL-10, porém houve aumento na expressão do gene de IL-
12 (p < 0,0001) de animais restritos em relação ao grupo controle. Observou-se que a expressão de TLR-
2 foi maior em animais restritos (p <0,001) em relação aos não-restritos, embora as expressões de TLR6
e TLR9 não tenham sido alteradas. Por �m, a restrição de sono resultou no aumento da expressão dos
genes de comprometimento mieloide G-csfr (p <0,05), M-csfr (p <0,0001) e Spi1 (p <0,05) em comparação
ao controle, sem alterar a expressão dos genes de comprometimento linfoide. CONCLUSÃO: Em suma,
este trabalho mostra que a restrição de sono por si só é capaz de alterar a resposta das células B-1 após
estímulo infeccioso. Considerando a versatilidade dessa célula, sua participação na resposta imunológica
e a escassez de informações mais estudos avaliando o comportamento dos linfócitos B-1 sob diferentes
estímulos são necessários.
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ESTRESSE.

REGINA CELIA SPADARI - ORIENTADOR(A)

LUANA SILVA RODRIGUES - CO-AUTOR(A)

ANA ELISA TEÓFILO SATURI DE CARVALHO - CO-AUTOR(A)

MARCO ANTONIO CORDEIRO CARVALHO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: O estresse é prevalente na sociedade moderna e constitui fator de risco para muitas
doenças. A reação de estresse tem como objetivo garantir a sobrevivência, mas pode se tornar deletéria.
Para o estudo dos mecanismos envolvidos na reação de estresse são utilizados modelos animais.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão dos dados obtidos pelos pesquisadores do
Laboratório de Biologia do Estresse (BEST) utilizando o modelo de estresse por choque nas patas.
Método: foi feita uma busca na base de dados Pubmed, de 1990 a 2021. Resultados: ratos foram
submetidos a estresse por choque nas patas (1mA, 1s, intervalos de 5-25 s) durante 30 min em 3 dias. Os
testes do labirinto em cruz elevado e de campo aberto mostraram que ratos submetidos a este modelo
de estresse apresentaram nível mais baixo de ansiedade, nenhuma di�culdade locomotora e inalterada
ingestão de alimento e água (Ortolani et al., Stress, 2011). Houve aumento da concentração sérica de
corticosterona nos animais submetidos ao estresse. Essa resposta se manteve inalterada ao longo do
período de estresse, não houve adaptação, dessensibilização ou antecipação da resposta, uma vez que a
concentração plasmática de corticosterona antes do estresse era similar à observada nos ratos controle.
Estresse por choque nas patas também alterou marcadores metabólicos: níveis plasmáticos de glicose,
glicerol e triacilgliceróis. Além disso, o aumento dos níveis circulantes de glicose, glicerol e triacilglicerol
em resposta à infusão de noradrenalina com prazosin e de isoproterenol foi maior em ratos submetidos
ao estresse do que em ratos controle (Verago et al., BJMBR, 2001). No coração, o estresse resultou em
supersensibilidade aos efeitos cronotrópico e inotrópico do isoproterenol, aumento da expressão dos
adrenoceptores ?2 (?2-AR) e redução dos ?1-AR (Moura et al., CJPP, 2018). Análises histopatológicas
revelaram ausência de alterações no miocárdio; e a imunoistoquímica mostrou que os indicadores de
apoptose (p53, Bcl-2 e Bax) também não se alteraram (Moura et al., submetido). Os efeitos do estresse
sobre a expressão de ?-AR cardíacos foram transitórios, mas alterações persistentes foram
desencadeadas na expressão de proteínas das vias intracelulares de sinalização relacionadas ao controle
do cronotropismo, do inotropismo, à autofagia e à sobrevivência de cardiomiócitos (Cordeiro et al.,
2021). Estas resultaram em alterações no desempenho funcional cardíaco, provavelmente relacionadas
ao processo de relaxamento ventricular e complacência miocárdica, que podem levar à �brilação do
coração e morte (Rodrigues, 2020). A técnica de microarray mostrou que as alterações desencadeadas
pelo estresse nos mecanismos intracelulares envolvem as vias de sinalização da proteína Gs-AMPc-PKA,
proteína Gi-PI3K-Akt e do receptor de glicocorticoide (de Carvalho et al., FP, 2021). Conclusão: o estresse
ambiental pode desencadear mecanismos intracelulares que contribuem para a sobrevivência do
indivíduo frente a ameaças à sua integridade, mas, se repetido, incontrolável e imprevisível, estes
mecanismos podem se tornar deletérios. Apoio: FAPESP, CAPES, CNPq
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTITUMORAL DO FUNGO BASIDIOMICETO
Agaricus subrufescens VINICIUS CAVALCANTE ROCHA (PG), PATRÍCIA SARTORELLI (PQ)
vc.rocha@unifesp.br; psartorelli@unifesp.br RESUMO Introdução ? O estudo de basidiomicetos,
cogumelos também conhecidos como fungos macroscópicos, como uma fonte de produtos medicinais
tem despertado o interesse de um número cada vez maior de pesquisadores. Este interesse se deve ao
potencial de produção de compostos bioativos do metabolismo fúngico extraídos e estudados frente ao
seu potencial antitumoral através de avaliação de citotoxicidade, ou por meio de avaliação da ação
imunomodulatória. Dentre os compostos de metabolismo de fungos basidiomicetos, destacam-se os
polissacarídeos, mais especi�camente as ?-glucanas, as quais desempenham papel imunomodulador ao
se ligarem aos receptores de células do sistema imune e o ergosterol. Objetivo ? O presente projeto
propõe o estudo do fungo basiodiomiceto Agaricus subrufecens através da extração, fracionamento
cromatográ�co e caracterização estrutural dos compostos por meio de técnicas espectroscópicas e
espectrométricas e serão quanti�cados dentre as diferentes linhagens utilizadas. Depois de isolados e
identi�cados, os compostos serão submetidos à avaliação de potencial antitumoral frente a diferentes
linhagens tumorais para a detecção de citotoxicidade e do potencial imunomodulatório. Materiais e
Método ? Serão utilizadas 6 linhagens de A. subrufescens cultivados em campo e protegido sob
condições especí�cas. A extração do fungo será realizada a partir de cogumelos lio�lizados e triturados
utilizando etanol como solvente. O extrato será então fracionado através de partições líquido-líquido em
grau crescente de polaridade, e posteriormente fracionados em coluna cromatográ�ca de sílica. Para a
puri�cação dos compostos, será utilizado Cromatogra�a Líquida de Alta E�ciência (CLAE). A
caracterização estrutural dos metabólitos isolados de basidiomicetos será realizada por meio de
cromatogra�a líquida acoplada à espectrometria de massas de alta resolução (LC-MS-ESI), e também por
ressonância magnética nuclear (RMN), incluindo espectros uni e bidimensional de RMN-1H e de 13C
(incluindo 1H, 13C, DEPT, HSQC e HMBC). Os polissacarídeos serão caracterizados por ressonância
magnética nuclear (RMN) uni e bidimensional. Estas análises serão realizadas utilizando-se os recursos
do Centro de Instrumentação para Pesquisa e Ensino (CIPE) do Instituto de Ciências Ambientais,
Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo. Após a obtenção dos espectros, estes
serão processados no programa Top Spin. Os ensaios de avaliação de atividade antitumoral serão
realizados pelo Dra. Marisa Ionta do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL). Palavras-chave: Agaricus subrufescens, composição química, polissacáridos, citotóxico,
potencial imunomodulador. Referências: 1. [1] ZHANG, M., et al., 2007. Trends in Food Science &
Technology 18 (1): 4-19. 2. [2] WASSER, .S.. Appl Microbiol Biotechnol 60, 258?274 (2002)
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COMPRIMIDOS - EDUCAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS

CLAUDIA FEGADOLLI - COORDENADOR(A)

MARIA GABRIELLA SIMÕES ALVES DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL/EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O Projeto Comprimidos visa à construção de ações educativas junto à comunidade no contexto do uso
racional de medicamentos, promoção da saúde e prevenção de doenças. Foi iniciado em 2016 em ação
conjunta com uma escola pública de ensino médio do município de Diadema-SP, em uma iniciativa para
a curricularização da extensão universitária. Graduandos de Farmácia da unidade curricular (UC)
"Dispensação e Uso Racional de Medicamentos" têm desenvolvido e aplicado jogos e atividades
educativas sobre o uso de métodos contraceptivos com foco na prevenção da gravidez indesejada na
adolescência e de infecções sexualmente transmissíveis. No contexto da pandemia de Covid-19 o projeto
atuou na promoção do acesso aos conteúdos desenvolvidos adaptando-os para os meios remotos de
educação, ação que envolveu 40 estudantes de Farmácia do período integral e 102 do período noturno,
além de estudantes extensionistas. No ano de 2021 foram digitalizados e aprimorados 30 jogos de 3
categorias (tabuleiro, quiz, palavra-cruzada), os quais passaram a integrar material recomendado pela
Linha de Cuidado para a Saúde da Adolescência e Juventude do estado de São Paulo. A próxima etapa
visa a continuação da disseminação do conteúdo por meios remotos para educadores e pro�ssionais da
atenção básica de saúde do município de Diadema, além de voltar a desenvolver o conteúdo em ações
presenciais em escolas e unidades de saúde locais.
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COMUNICAÇÃO E SAÚDE MENTAL: UM POUCO SOBRE O PROGRAMA ?VOZES DA
VOZ? E O PODCAST ?CAFÉ SEM PAUTA?

RENATO ZAMARRENHO - COLABORADOR(A)

FABRICIO GOBETTI LEONARDI - COORDENADOR(A)

STEFANIS SILVEIRA CAIAFFO - COLABORADOR(A)

WAGNER YOSHIZAKI ODA - COORDENADOR(A)

MôNICA FERNANDA BOTIGLIERI MORETTI - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: A internet possibilitou novas formas de comunicação, dentre elas a webrádio e o podcast.
Estes podem representar pontos de apoio na construção de sentidos, em que diferentes visões de
mundo e narrativas são compartilhadas, tornando-se a voz de distintos grupos sociais. O programa ?
Vozes da Voz? trabalha com a temática da saúde mental dentro do contexto da Reforma Psiquiátrica
Brasileira e compõe a programação da Rádio Silva (radiosilva.org), que se trata de uma webrádio sediada
no campus Baixada Santista da Unifesp. Já o podcast Café sem Pauta surgiu como alternativa ao
programa de webrádio durante o período de isolamento social imposto pela pandemia e teve como
intenção ser um espaço de partilha de diferentes vivências durante esse período. Objetivo: Possibilitar
aos atores envolvidos, sejam locutores ou ouvintes, espaço para experimentar modos de se sentirem
pertencentes a uma coletividade e, concomitantemente, colocar em pauta temas pertinentes à saúde
mental a partir de uma perspectiva antimanicomial. Método: O programa ?Vozes da Voz? teve início em
julho de 2016, sendo gravado semanalmente e exibido na semana seguinte. Ele ocorre na forma de bate-
papo sobre assuntos pautados pela equipe, constituída por dois usuários de CAPS, dois trabalhadores
da universidade e uma estagiária da área de Serviço Social. A cada programa foram convidados usuários,
familiares, trabalhadores, professores ou estudantes com percurso pela saúde mental, que escolheram
de 5 a 7 músicas para serem tocadas durante a conversa. No ano de 2020, diante da impossibilidade de
gravação presencial e da emergência de novas questões em saúde mental, decorrente da pandemia, o
podcast Café sem Pauta foi produzido a partir de gravações realizadas em aparelhos celulares, sendo
posteriormente editadas e disponibilizadas em plataforma de streaming. Resultado: Ao longo dos mais
de 30 programas gravados do ?Vozes da Voz?, participaram cerca de 50 convidados que contribuíram na
problematização de questões que compõem o ?arsenal? de resistência dos princípios da reforma
psiquiátrica brasileira, incluindo questões locais e nacionais. Essa ação tem seu sentido ampliado na
presente onda de ataques e ameaças de incorporação dos hospitais psiquiátricos à RAPS e retrocesso
gradativo do SUS (Sistema Único de Saúde). O podcast disponibilizou 49 episódios, acessíveis por meio
de plataforma de streaming, com as experiências na pandemia de estudantes, professores, pro�ssionais
de saúde, além de histórias da época de graduação de ex-estudantes e dicas culturais e culinárias.
Conclusão: As iniciativas do projeto Comunicação e Saúde Mental puderam contribuir para colocar em
pauta questões relevantes à saúde mental, no âmbito individual e também no político. Nesses espaços,
os atores envolvidos puderam compartilhar vivências e posicionamentos, a partir de uma perspectiva
antimanicomial, contribuindo para a re�exão e avanço de outras possibilidades de cuidado que
ultrapassam a perspectiva hegemônica baseada na patologização.
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COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA: IMPACTOS SUBJETIVOS E RELACIONAIS

EDUARDO DE CARVALHO MARTINS - COORDENADOR(A)

STEFFANY SILVA LIMA - DISCENTE

VALDERES DOS SANTOS MORALES - COLABORADOR(A)

RODRIGO STAUDEMEIER GONçALVES - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

O Programa de Extensão Teko Porã: Direitos Humanos e Transformação de con�itos foi criado em 2015
com a intenção de fortalecer práticas voltadas à defesa dos Direitos Humanos e à transformação de
con�itos. Desde então, tem desenvolvido e apoiado atividades, por meio de uma atuação ampla, de
cunho transdisciplinar, interpro�ssional e interinstitucional, envolvendo equipamentos e políticas
públicas nas áreas de Direitos Humanos, Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social. Desde sua
concepção, o Teko Porã tem questionado proposituras ou ideais de ausência de con�itos no campo
relacional e social, dado que estes nortes podem contribuir para processos apassivadores das relações
entre os atores sociais envolvidos e, consequentemente, para o aumento das relações de dominação
e/ou submissão. Neste sentido, o estudo e a proposta de um campo sistemático de experimentações
com base na perspectiva da transformação de con�itos seriam, portanto, amparados por práticas que
contribuam para permitir a melhoria da convivência comum levando sempre em consideração as
dimensões (intrapessoais, interpessoais, sociais) con�ituosas que estes tecidos relacionais
necessariamente comportam. Mergulhamos então na investigação, bem como no desenvolvimento e
engajamento em modos de transformação de con�itos que buscam respeitar e levar em consideração as
histórias individuais e sociais de todos os sujeitos envolvidos, contextualizando-as nos cenários e
culturas em que estão inseridos. Este processo de investigação culminou, a partir de 2016, em uma
proposta de atividades de desenvolvimento e acompanhamento de grupos permanentes de práticas (e
estudos) em Comunicação Não-Violenta (CNV), entendendo estas práticas como possíveis fundamentos
ou apoios de uma série de dispositivos de transformação de con�itos. Os grupos se desenvolveram no
sentido de apoiar pessoas e instituições da Baixada Santista interessados em exercitar e praticar ações
tendo como base os princípios da não-violência a partir do trabalho e engajamento em novos modos de
subjetivação intrapessoais, interpessoais e sociais. Para tanto, deste então, temos desenvolvido
trabalhos sistemáticos de fortalecimento destas práticas e atores, onde quer que eles estejam inseridos.
Em 2016 o grupo inicial de práticas em comunicação não-violenta contava com aproximadamente 8
pessoas. Desde então, tem se expandido progressivamente, sendo que em 2002 estamos com 6 grupos
atuantes e cerca de 125 participantes, re�etindo o aumento da troca entre as experiências dos
extensionistas, o aumento da demanda para a participação por parte dos estudantes e, principalmente,
da comunidade externa. Por meio dos trabalhos desenvolvidos em 2021, pudemos constatar a
divulgação e fortalecimento das práticas e princípios de transformação de con�itos a partir do
estabelecimento de ambientes em que a escuta foi valorizada, marcados pela superação de preconceitos
e estigmas, e foco de atenção em relação às necessidades singulares, interpessoais e coletivas,
resultando no desenvolvimento compartilhado de estratégias de transformação de con�itos. Os
participantes vêm apontando reiteradamente para processos de mudança intrapessoal e interpessoal
decorrentes do contato teórico e prático com a referida temática; as pessoas também têm relatado a
mobilização de novas formas de subjetivação em direção à criação de estratégias relacionais, inclusive
aquelas que visam operar no âmbito político e social de forma mais ampla.
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COMUNIDADE DE PRÁTICAS EM TERAPIA OCUPACIONAL: UM ESPAÇO DE TROCAS E
FORTALECIMENTO DA PRÁTICA EM TERAPIA OCUPACIONAL

STELLA MARIS NICOLAU - COORDENADOR(A)

WAGNER YOSHIZAKI ODA - COORDENADOR(A)

PAMELA CRISTINA BIANCHI - COORDENADOR(A)

JÚLIA MOLIKAWA BATISTETI - DISCENTE

ALINE CRISTINA RAMOS COELHO - DISCENTE

LAIS CRUZ PEREIRA SERGIO - DISCENTE

BEATRIZ MARINO BRASSOLATTI - DISCENTE

EDMIR BATISTA DA SILVA CRUZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

A Comunidade de Práticas em Terapia Ocupacional (CoP) é um projeto de extensão que visa propiciar
encontros entre comunidade interna (docentes, técnicos e estudantes de graduação) e externa
(terapeutas ocupacionais, preceptoras de estágio, estudantes, sujeitos acompanhados, familiares,
pro�ssionais de outras áreas, entre outros) em espaços que proporcionem a re�exão sobre a prática
pro�ssional em Terapia Ocupacional, discussões sobre grupos populacionais assistidos, trabalho em
equipe, áreas de atuação, desa�os e temáticas contemporâneas e emergentes no campo. O projeto tem
como objetivos fortalecer e quali�car a prática pro�ssional de terapeutas ocupacionais; aproximar
preceptoras de estágio com as ações realizadas no curso; desenvolver re�exões sobre a prática;
impulsionar a constituição de uma rede de comunicação entre as pro�ssionais; e ampliar a relação
colaborativa entre universidade e comunidade externa. Para tanto, a extensão divide suas ações em
duas frentes: organização e oferta de encontros mensais entre terapeutas ocupacionais que atuam
como preceptores e preceptoras dos estágios do curso de Terapia Ocupacional, com intuito de favorecer
a interação e colaboração entre diferentes pro�ssionais, gerar um espaço para re�exão sobre as práticas
em Terapia Ocupacional realizadas em equipamentos públicos e privados da Baixada Santista;
organização e oferta de debates e palestras com convidados externos sobre temáticas relevantes ao
campo da Terapia Ocupacional, de maneira remota e aberta ao público em geral. Os temas são de�nidos
pela equipe e contemplam discussões pautadas nos encontros. Já foram discutidos: trabalho do
terapeuta ocupacional na linha de frente da pandemia de covid19, internacionalização da pro�ssão,
atuação em políticas públicas como Sistema Único da Assistência Social e Atenção Básica à Saúde. Os
encontros são compartilhados e divulgados via mídias sociais. Considera-se a página da extensão na
rede social Instagram como um importante canal de divulgação e também como memória e síntese das
ações promovidas pelo projeto. A proposta tem se mostrado como um espaço fértil de discussão e
atualização dos participantes, favorecendo momentos de re�exão sobre temáticas contemporâneas na
pro�ssão. Acredita-se que estes espaços sejam potenciais para a troca de experiências entre docentes,
estudantes e pro�ssionais da terapia ocupacional, tornando tangível a relação teórico-prática da
pro�ssão. Aposta-se na diminuição do distanciamento que há entre a academia e os contextos de
atuação prática, valorizando os saberes da experiência, e a produção de conhecimento colaborativo e
coletivo de modo re�exivo e crítico.
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CONCEPÇÕES DE SAÚDE NO MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL II DA PREFEITURA DE SÃO PAULO

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

EMANOEL VIEIRA DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

EMANOEL VIEIRA DE ALMEIDA, mestrando, vieira.emanoel@unifesp.br ANA MARIA SANTOS GOUW,
orientadora, ana.gouw@unifesp.br Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática,
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, UNIFESP Introdução: A compreensão a
respeito do conceito de saúde e as razões que atuam e de�nem o quadro de saúde do indivíduo e de
uma população em geral são muito distintas, até mesmo entre os pro�ssionais de saúde. Essa
compreensão interfere diretamente na escolha das orientações educativas direcionadas à saúde e
aplicadas nos diversos setores da sociedade e, entre eles, o espaço escolar. Sendo o(a) professor(a) o(a)
principal divulgador(a) de educação em saúde na escola, torna-se necessário analisar se o material
didático que ele utiliza em sala de aula contempla de forma adequada o termo saúde. Objetivo:
Investigar como o termo saúde é apresentado no Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens e Trilhas
de aprendizagens da coleção de Ciências Naturais do Ensino Fundamental Anos Finais, pertencentes a
Secretaria Municipal de São Paulo. Materiais e Método: Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo,
realizada por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin que utiliza como unidade de registro os
trechos de parágrafos que demonstram uma ligação direta ou indireta com assuntos relacionados à
saúde. Resultados: Após o mapeamento dos temas relacionados à saúde, os resultados parciais
mostraram que o material didático está inclinado a abordar o conceito de saúde a partir de uma visão
simplista, ao relacioná-la à ausência de doença. Conclusão: Ainda que a partir de dados parciais, é
possível inferir que a concepção de saúde identi�cada no material está diretamente relacionada a
atitudes individuais e que a manutenção da saúde é proporcionada pelos hábitos de prevenção de
doenças descritos nos textos.
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CONCEPÇÕES E PRÁTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR COZINHEIRAS E
PROFESSORAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PATRICIA DA GRACA LEITE SPERIDIAO - ORIENTADOR(A)

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

CONCEPÇÕES E PRÁTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR COZINHEIRAS E PROFESSORAS DE
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JÚLIA LOPES DE ALMEIDA. Nutricionista, discente do Programa de
Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde ? Centro de Desenvolvimento no Ensino Superior em Saúde
? CEDESS - UNIFESP. E-mail: julia.almeida@unifesp.br PATRÍCIA DA GRAÇA LEITE SPERIDIÃO. Orientadora.
Professora Associada. Docente do Programa de Estudos de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde
do Centro de Desenvolvimento no Ensino Superior em Saúde ? CEDESS ? UNIFESP. Email:
patricia.speridiao24@unifesp.br Introdução: o presente estudo foca a alimentação escolar sob a ótica do
marco legal do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tendo como objeto, as concepções e a
prática de cozinheiras e professoras de Centros de Educação Infantil (CEI) sobre alimentação e nutrição.
Nesse contexto, destaque deve ser dado ao fato de que cozinheiras e professoras de CEIs, também têm
papel importante na compreensão e construção dos hábitos alimentares das crianças na escola. Vale
ressaltar a necessidade dessas pro�ssionais, serem detentoras de conhecimento e prática alimentares
saudáveis e adequadas às crianças a �m de colaborar, bene�camente, para a formação dos hábitos
alimentares com vistas à boa saúde, prevenindo o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT). Objetivos: veri�car as concepções e a prática de cozinheiras e professoras dos CEIs sobre
alimentação e nutrição e construir um produto educacional sobre alimentação e nutrição infantil a �m
de ampliar suas potencialidades junto às crianças. Material e método: estudo exploratório descritivo
realizado em CEIs da cidade de São Paulo no ano de 2021, tendo como sujeitos do estudo a casuística de
conveniência constituída por todas as cozinheiras e professoras que concordaram em participar do
estudo. Por meio de instrumento semiestruturado, foram coletadas informações sobre as concepções e
a prática relacionadas a alimentação e nutrição infantil. A análise dos dados contou com estatística
descritiva com base nas frequências absoluta e relativa. Resultados: as entrevistadas são do sexo
feminino (N = 51), sendo 16 cozinheiras (31,3%) e 35 professoras (68,7%), a maior frequência das
participantes são mães na faixa etária entre 31 e 50 anos, a maioria das cozinheiras possui ensino médio
e as professoras ensino superior. Das concepções sobre aleitamento materno, 50% das cozinheiras
respondeu que a mãe deve amamentar até os 12 meses de idade e 40% das professoras acredita que o
aleitamento materno deve ocorrer até os 6 meses de idade. Sobre a quem cabe a responsabilidade pela
formação dos hábitos alimentares saudáveis das crianças, 43,7% das cozinheiras responderam que só a
família e 45,7% das professoras acreditam que esta é uma tarefa das cozinheiras, professoras e da
família. O percentual de acerto sobre a idade recomendada para a introdução de diferentes grupos
alimentares, este foi inferior a 31,5% para os alimentos ultraprocessados, gelatina e queijo Petit suisse,
tanto entre cozinheiras como entre professoras. A frequência com que as cozinheiras e professoras
participam de formação sobre alimentação e nutrição, 50% das cozinheiras relataram 2 vezes ou mais
por ano, enquanto que entre as professoras a maioria participa 1 vez ou menos por ano. Conclusões:
muitos dos conhecimentos sobre alimentação e nutrição infantil por cozinheiras e professoras são
oriundos das suas próprias experiências pessoais e de vida, suas práticas sugerem a possibilidade de
realizações potentes para contribuir no desenvolvimento e estabelecimento de hábitos alimentares
saudáveis das crianças, porém é necessária realização periódica de formação em alimentação e nutrição
infantil. Palavras-chave: alimentação escolar, concepções, prática, professoras e cozinheiras.



Página 588Página 588

CONCORDÂNCIA ENTRE RELATOS DE PAIS E ADOLESCENTES SOBRE USO DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS PELOS JOVENS NA PANDEMIA COVID-19

PEDRO MARIO PAN NETO - ORIENTADOR(A)

ANA LARA ALMEIDA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: O uso de substâncias psicoativas por adolescentes é um problema de saúde pública de difícil
diagnóstico precoce, entre outros fatores, pela possível falta de conhecimento dos pais sobre o
comportamento dos �lhos. Existem poucos estudos abordando o assunto no contexto da pandemia do
coronavírus. Objetivo: Comparar a correspondência entre o relato dos pais e dos �lhos sobre o uso de
substâncias psicoativas em três momentos distintos da adolescência, sendo o último na pandemia do
COVID-19. Método: As ondas de 3 e 6 anos e a COVID-19 de seguimento (idades médias 13,49 [DP=1,92],
18,22 [DP=1,99] e 19,79 [DP=1,91] anos, respectivamente) do Brazilian High Risk Cohort Study foram
analisadas. Pais e jovens foram entrevistados separadamente em todas as ondas por meio de
questionário padronizado sobre as seguintes substâncias psicoativas: álcool, tabaco e outras drogas. A
concordância foi estabelecida pelo teste Kappa (?). Resultados: No início da adolescência, a concordância
foi de k=0,29 para qualquer substância ( k=0,31 álcool, k=0,35 tabaco, k=0,23 outras drogas), com
aumento da concordância no �nal da adolescência para todas as categorias (qualquer substância k=0,40,
álcool k=0,41, tabaco k=0,36, outras drogas k=0,39). Já durante a pandemia do COVID-19, a concordância
diminuiu em todas as substâncias (qualquer substância k=0,34, álcool k=0,21, tabaco k=0,32, outras
drogas k=0,32). Conclusões: A concordância entre o relato de pais e �lhos sobre uso de substância na
adolescência foi baixa, com discreto aumento no �nal da adolescência e queda durante o período da
pandemia do COVID-19. Os resultados, mostrando baixa concordância, corroboram a necessidade de
complementaridade das múltiplas perspectivas sobre o uso de substâncias psicoativas, principalmente
em situações de estresse como a pandemia.
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CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO SEMIDEFINIDA NÃO LINEAR

DAIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

LUCAS TAKESHI AMADEU OGATA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS NATURAIS,
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Sub-Área: MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL

1. Resumo Em otimização estamos interessados em minimizar uma função, chamada função objetivo,
podendo esse problema ter ou não restrições. Nosso trabalho consiste em estudar uma classe de
problemas cuja restrição é dada através da relação de pertinência de uma função matricial ao cone das
matrizes semide�nidas positivas. O problema em questão tem sido considerado uma área promissora
de pesquisa, dado que são diversos trabalhos recentes na literatura que comprovam o crescente
interesse de pesquisadores. Alguns dos motivos para esse crescente interesse está na quantidade de
aplicações que o estudo desta classe nos permite realizar. O problema de Autovalores e o problema de
determinar se um polinômio real pode ser escrito como soma de quadrados de polinômios são algumas
dessas aplicações. Podemos incluir o caso linear, onde há muitos trabalhos desenvolvidos, como uma
frente desa�adora de trabalho. Nosso interesse neste projeto está nas chamadas condições de
quali�cação para esse problema. Essas condições nos permitirá obter resultados de convergência para
algoritmos. 1.1 Introdução O problema de programação semide�nida não linear é de�nido da seguinte
maneira: Minimizar x?R^n f (x), sujeito a G(x) ? S^m_ , (NSDP) onde as funções f : R^n ? R e G : R^n ? S^m
são funções continuamente diferenciáveis e S^m denota o conjunto das matrizes m × m simétricas (
S^m_ denota o conjunto das matrizes semide�nidas positivas). Similar aos demais problemas de
otimização, o estudo das condições de otimalidade para o problema NSDP é feito via as condições de
Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Para isto, considere a função Lagrangiano L : R^n × S^m ? R tal que L(x, ?) := f
(x) ?G(x), ?? com ?G( ?x), ?? = tr(G( ?x)?). Dizemos que um par ( ?x, ?) ? R^n × S^m é um ponto KKT para
NSDP se: G( ?x) ? 0, ? ? 0 e ?xL( ?x, ?) = 0, (1) ?G( ?x), ?? = 0. (2) É conhecido da literatura que as condições
KKT não são condições de otimalidade sendo necessário exigir hipóteses de regularidade sobre a
restrição do problema. Esse tipo de condição exigida é chamada condição de quali�cação. Até meados
de 2019 as condições de quali�cação conhecidas para NSDP eram as seguintes: considere ?x um ponto
viável, r = rank G( ?x) e e_1, . . . , e_m?r uma base para o espaço nulo de G( ?x). (1) Nondegeneracy: os
vetores n-dimensionais v_i, j = (e^T_i ? G(x)/? x_1 e_j, . . . , e^T_i ? G(x)/? x_n e_j), i, j = 1, . . . , m ? r são LI. (2)
Condição de quali�cação de Robinson: se existe algum d ? R^m tal que G( ?x) DG( ?x)d ? 0. Recentemente
novas condições de quali�cação foram introduzidas para essa classe de problemas. Essas condições são
conhecidas como condições do tipo posto constante. Nesta apresentação pretendemos falar sobre esse
tipo de condição expondo um apanhado geral das novas condições apresentadas e como elas serão
usadas para obter novos resultados de convergência para algoritmos para NSDP. 1.2 Objetivos ?
Apresentar uma introdução ao problema de programação semide�nida não linear; ? Discutir as
condições de quali�cação existentes para essa classe de problemas; ? Trazer através de uma revisão
bibliográ�ca as novas condições de quali�cação que foram propostas para NSDP e comentar como elas
podem ser úteis na obtenção de resultados de convergência para algoritmos. 1.3 Resultados Este
trabalho não conta com novos resultados para o problema em questão. Entretanto, foi realizado uma
revisão bibliográ�ca que permitiu uma maior compreensão do problema. Resultados parciais podem ser
alcançados com o trabalho que ainda está em desenvolvimento. Pretende-se tentar obter resultados de
convergência para algoritmos. 1.4 Conclusão O problema NSDP possui uma vasta quantidade de
aplicações o que justi�ca nosso interesse em seu estudo. Foi possível observar em nosso levantamento
bibliográ�co que o interesse por essa classe de problemas tem aumentado recentemente. As novas
condições de quali�cação propostas têm se mostrado úteis não só para obtenção de resultados de
convergência como também para elucidar questões historicamente incompreendidas.
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CONDIÇÕES PARA A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
NA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA ENTRE 2009 E 2020

MARIA ANGELICA PEDRA MINHOTO - ORIENTADOR(A)

THIAGO BORGES DE AGUIAR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Este trabalho apresenta os dados parciais de pesquisa de pós-doutorado em andamento no
Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência da Universidade Federal de São Paulo (SoU_Ciência
? Unifesp) que tem por tema as relações entre ensino, pesquisa e extensão no processo de expansão da
educação superior no Brasil. Objetivo: A investigação aqui apresentada tem por objetivo analisar as
transformações ocorridas ao longo dos últimos doze anos nas condições para que as relações entre
ensino, pesquisa e extensão possam ocorrer de forma indissociável nas instituições de educação
superior (IES) no Brasil. Materiais e métodos: Para realizar este objetivo, realizamos revisão bibliográ�ca
nas bases Scielo e BDTD com os termos ?educação superior?, ?ensino?, ?pesquisa?, ?extensão?, bem
como em referências extraídas dos trabalhos encontrados e de buscas no indexador Google Scholar.
Além disso, coletamos, tratamos e sistematizamos dados do Censo da Educação Superior (2009 a 2020)
e ENADE (2017 a 2019), com apoio de software estatístico (SPSS ? versão 28) e planilha eletrônica (Excel
365). Para esta etapa, foram realizadas estatísticas descritivas de dados referentes a organização
acadêmica e categoria administrativa das IES, cursos, matrículas, regime de trabalho e titulação docente,
titulação de funcionários técnico-administrativos e percepção dos estudantes. Resultados: Numa
primeira dimensão, problematizamos as leituras clássicas sobre a história da universidade no Brasil,
especialmente o modo como ?modelos universitários? (humboldtiano, napoleônico etc.) são usados para
explicar estilos institucionais de espaço-tempos muito diversos. Entendemos que a formação em nível
superior historicamente esteve marcada pela existência de diferentes instituições e que as de�nições de
ensino, pesquisa e extensão (e sua relação) no Brasil estiveram sujeitas a enfrentamentos políticos e
disputas de signi�cados no contexto das reformas educacionais dos anos 1930 e 1960/70, no processo
da constituinte e nos governos subsequentes. Não há, portanto, consenso sobre o princípio
constitucional de ?indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão?, e a legislação viabiliza o
cumprimento de apenas ?obrigações mínimas? por parte de instituições privado-mercantis. Numa
segunda dimensão, os dados sobre a expansão da educação superior apontam para uma signi�cativa
diferença entre IES públicas e privadas no que diz respeito às condições para que possa haver ensino,
pesquisa e extensão. Essas diferenças estão pautadas pela preferência, na rede pública, pelo formato
universitário com docentes em tempo integral, enquanto a rede privada apresenta-se distribuída entre
universidades, centros universitários e faculdades, com reduzido número de docentes em tempo
integral. Conclusões: As tendências gerais apontam para estagnação do tamanho da rede pública e
crescimento da rede privada. Na primeira, parece haver condições para que haja ensino, pesquisa e
extensão, porém, a valorização da pesquisa, especialmente pela difusão do modelo das World Class
Universities deve ser problematizada em função de uma possível fragmentação do tripé universitário. Na
rede privada, as condições para que haja ensino, pesquisa e extensão estão reduzidas, considerando
que, mesmo com a tendência de redução do número de faculdades particulares, há expansão dos
Centros Universitários e a con�guração prioritária de universidades voltadas quase que exclusivamente
ao ensino, especialmente a distância. Esta pesquisa conta com �nanciamento da Fundação Tide Setúbal.
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CONEXÕES E TRANSFERÊNCIAS: O GRIFO E AS INTERAÇÕES SOCIOCULTURAIS DO
SÉCULO XIII

FLAVIA GALLI TATSCH - ORIENTADOR(A)

CAMILA PALAIO MARTORELLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Introdução: O Grifo é um animal mitológico caracterizado pelo seu corpo de leão e sua face e asas
semelhantes às de uma águia. Este ser mitológico tem ascendência oriental, mais precisamente
Sassânida, e teve sua iconogra�a e iconologia modi�cadas diversas vezes no decorrer da história da arte.
De maneira geral, foi um animal difundido na arte grega antiga e, posteriormente, nos bestiários e
heráldicas medievais, chegando a aparecer até mesmo em partes da narrativa cristã. Objetivo: Partindo
de um painel sepulcral do século XIII, encontrado na região dos Bálcãs e, hoje, pertencente ao The
Metropolitan Museum of Art (2000.8d1), a pesquisa, ainda em andamento, propõe mapear e analisar as
aparições do Grifo na arte de diversas regiões deste mesmo período - o século XIII pode ser considerada
a época de maior expansão medieval de Bizâncio nos Bálcãs, contando com o colapso do Império
Bizantino, as ocupações Sérvias e as decorrências da Quarta Cruzada. Pretende-se, portanto, traçar uma
narrativa compartilhada entre diferentes comunidades sob a imagem de um mesmo ícone, o Grifo, a �m
de compreender melhor como sua iconogra�a e iconologia foram modi�cada de acordo com as
demandas sociais de seu uso. Materiais e Método: A metodologia que melhor comporta a presente
pesquisa é a chamada ?Virada Global? da história da arte. Esta é uma linha de pesquisa que rompe com
a dicotomia Oriente/Ocidente e parte do princípio interativo e cultural entre distintas comunidades que
resultaram na circulação e transferência de objetos e signi�cados. Sendo assim, será ela que
possibilitará a conexão de comunidades e obras, geogra�camente e estilisticamente, distintas.



Página 592Página 592

CONFIGURAÇÃO ABSOLUTA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MEMBRANA EM L.
AMAZONENSIS DA (-)-CICLOCOLORENONA ISOLADA DE DUGUETIA LANCEOLATA

(ANNONACEAE)

PATRICIA SARTORELLI - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

Introdução - A leishmaniose é uma das principais doenças tropicais do planeta, considerada umas das
seis endemias prioritárias no mundo, presente em cerca de 88 países (OMS). Esses parasitas causam
uma ampla gama de doenças humanas e os tratamentos atuais contra a leishmaniose utilizam drogas
altamente tóxicas, além da aplicação intravenosa e de alto custo. Os produtos naturais derivados de
plantas são potenciais fontes de novos agentes terapêuticos para o tratamento da leishmaniose.¹
Objetivo - O presente trabalho tem o objetivo de avaliar o o potencial antiparasitário do sesquiterpeno
(-)-ciclocolorenona obtida a partir da fração apolar de D. lanceolata, além de determinar a con�guração
absoluta desta susbtância . Materiais e Métodos - O fracionamento da fração apolar das folhas de
Duguetia lanceolata (Annonaceae) levou ao isolamento de um sesquiterpeno, (-)-ciclocolorenona, cuja
estrutura foi estabelecida com base em dados espectroscópicos e espectrométricos. Além disso, sua
con�guração absoluta foi atribuída pelo dicroísmo circular vibracional. A avaliação da atividade
antileishmania da (-)-ciclocolorenona foi realizada frente as formas promastigotas de L. amazonensis e a
citotoxicidade em macrófagos J774. A integridade da membrana celular foi analisada utilizando a sonda
Sytox green. Resultados - A comparação dos espectros experimentais obtidos em CDCl3 e dados
simulados no nível B3LYP/6-31G(d) levou à atribuição de (-)-ciclocolorenona como 1R,6S,7R,10R (Figura
1). A (-)-ciclocolorenona apresentou atividade frente formas promastigotas de L. amazonensis com valor
de IC50 de 0,99 ?g.mL-1 e mostrou baixa citotoxicidade para macrófagos J774 (valor CC50 de >100; índice
de seletividade 101). Após 20 minutos de incubação com (-)-ciclocolorenona, a membrana celular das
formas promastigotas apresentaram sinais de ruptura (Figura 2), sugerindo que esta molécula tem como
alvo a membrana celular do parasita. Conclusão ? Os resultados destacam um potencial uso desse
composto bioativo, visto que a (-)-ciclocolorenona mostrou satisfatória atividade antileishmania.
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CONFIGURAÇÃO DO MEDO EM IT: A COISA, DE STEPHEN KING

RENATA PHILIPPOV - ORIENTADOR(A)

DANIELLE ALVES DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Esta pesquisa de mestrado, recém iniciada, visa analisar de que forma o medo é construído na obra It: a
Coisa (2007), de Stephen King, dentro do escopo do terror, do fantástico e do gótico. Tomamos como
objetivos especí�cos compreender a construção da verossimilhança, e seu jogo em relação aos eventos
narrados, bem como a ambientação presentes na narrativa, elementos muito importantes para
entendermos a concepção do real e, a partir dela, analisarmos como o medo é suscitado. Para �ns de
bibliogra�a teórica, trabalharemos com as obras A Ameaça do Fantástico (2014), de David Roas, e The
Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear (2002), de Dani Cavellaro, acerca da literatura
gótica, principalmente sobre terror e horror. Em relação ao medo, recorreremos a Medo Líquido (2008),
de Bauman, e a ?Medo e Literatura?, de Júlio França (2017), além de Dança Macabra (2013), de Stephen
King, obra em que o autor aborda o terror em mídias como o rádio, a literatura e o cinema. Esperamos
com esta pesquisa compreender de que forma o medo acontece na narrativa de Stephen King e assim
contribuir ainda mais para a fortuna crítica já existente desse importante autor do terror moderno. Para
�ns do Congresso Acadêmico Unifesp, apresentaremos os primeiros resultados da pesquisa.
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CONFLITIVIDADE NO CAMPO: O AGRONEGÓCIO E OS CONFLITOS SOCIAIS NO
BRASIL (2003-2021)

DAVISSON CHARLES CANGUSSU DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

CONRADO AUGUSTO MASIERO CASSIMIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O presente projeto de pesquisa de iniciação cientí�ca procura lançar luz sobre a questão da
con�itividade no campo brasileiro entre os anos de 2003 a 2021, buscando estabelecer uma relação
entre o per�l das propriedades fundiárias no campo brasileiro ao número e tipo de casos de con�itos e
disputas agrárias no período de tempo delimitado. Dessa forma, busca-se aqui abordar não só a
con�itividade em propriedades agrárias e latifúndios, mas também demonstrar uma série histórica de
con�itos que se deram no período a ser analisado, veri�cando como se deram as dinâmicas entre os
diferentes setores e indivíduos dentro do panorama da questão agrária brasileira. Obtendo assim dessa
forma, uma amostragem dos impactos do avanço do agronegócio e da expansão da fronteira agrícola,
que vieram a afetar principalmente o meio ambiente, movimentos sociais no campo, pequenos
latifúndios e seus agricultores.
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CONHECIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO/CURSINHO
SOBRE PESQUISA EXPERIMENTAL EM ANIMAIS E SUA REGULAMENTAÇÃO.

HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MONICA LEVY ANDERSEN - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA CORSINO MARCHIONI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: pesquisa experimental é o uso de modelos variados para representação de uma realidade
especí�ca. Dessa forma, pode-se estudar fenômenos biológicos, físicos, químicos ou sociais, para
posterior aplicação dos resultados obtidos em outras espécies/contextos. Esse método de pesquisa,
mesmo após o desenvolvimento de leis e a criação de órgãos reguladores especí�cos, é alvo de críticas
por parte da população. O desconhecimento sobre as diretrizes éticas e, muitas vezes, a falta de
divulgação dos resultados obtidos a partir deste método, podem ser as causas destas críticas. Objetivo:
1. avaliar o conhecimento de alunos dos cursos fundamental II, ensino médio e pré-vestibular a respeito
do tema ?pesquisa experimental em animais e sua regulamentação no Brasil?. 2. avaliar impacto de
intervenções educacionais. Material e métodos: Após revisão da literatura e confecção do projeto de
pesquisa, o mesmo foi cadastrado na Plataforma Brasil e aprovada no comitê de ética de pesquisa (CAAE
25047419.9.0000.5505, parecer: 3.903.494, de 07/03/2020). Após assinatura do termo de consentimento,
questionários fechados e informativos, com perguntas objetivas sobre a pesquisa experimental animal,
existência de normas e diretrizes, além da �scalização por parte de órgãos reguladores, foram
disponibilizados em um primeiro momento a todos os participantes da pesquisa de forma online ou
presencial. A seguir, um subgrupo selecionado de forma randomizada teve acesso à palestra, que
apresentou de forma detalhada os processos envolvidos durante pesquisas experimentais, além das
diretrizes éticas e legislação envolvida, enfocando aspectos de produção de medicamentos/vacinas,
direitos dos animais e sociedades protetoras. Em um terceiro momento todos os alunos responderão ao
questionário novamente. Assim, esperamos obter dados sobre conhecimento inicial sobre o tema,
impacto das informações do questionário informativo (grupo que não assistiu à palestra), e impacto da
palestra. A efetividade das intervenções será demonstrada na comparação entre os resultados obtidos.
Resultados preliminares: uma escola particular de ensino fundamental ll e ensino médio da cidade de
São Paulo foi cadastrada no estudo. O primeiro questionário, seguido de palestra apresentada a um
subgrupo, já foi aplicado. A seguir será aplicado o segundo questionário e faremos a tabulação dos
dados e análise estatística, confecção do poster e relatório �nal, e publicação do artigo. Conclusão:
Houve boa receptividade dos alunos ao questionário e palestra.
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CONHECIMENTO DE CONTEÚDO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR PARA O ENSINO DE
FRAÇÕES.

LEONARDO ANDRÉ TESTONI - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Os números fracionários, muitas vezes, representam um desa�o tanto para quem aprende quanto para
quem ensina. O foco da pesquisa é analisar a fundo o ensino de números fracionários nos anos iniciais
do ensino fundamental, e tem por objetivo principal encontrar respostas para a seguinte questão: com
relação aos anos iniciais do ensino fundamental, quais atividades relacionadas ao número fracionário os
professores selecionam para trabalhar com seus alunos? A princípio, a pesquisa abrange uma revisão
bibliográ�ca a respeito de conhecimento de conteúdo pedagógico do professor e logo em seguida o
conhecimento do conteúdo para o ensino de matemática. A pesquisa documental também está
presente, visto que é realizada uma análise das habilidades dos números fracionários descritas na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). A pesquisa de campo através de questionários sobre o
conhecimento prévio que os professores dos anos iniciais do ensino fundamental têm a respeito de
quais exercícios lançar mão para atingir determinadas habilidades de números Racionais, mais
especi�camente, os números fracionários, é o coração da pesquisa. Ao �nal da pesquisa de campo,
espera-se identi�car possíveis di�culdades na formação matemática dos professores do ensino
fundamental, mais precisamente, na identi�cação de números racionais e suas diversas representações.
Espera-se também que, a partir desse estudo, possam ser realizadas novos trabalhos e formações que
contribuam para a formação docente nos anos iniciais do ensino fundamental de forma que este
pro�ssional possa promover um espaço de trabalho signi�cativo para o aprendizado.
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CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA SOBRE AS OPÇÕES
TERAPÊUTICAS AO USO DO SANGUE ALOGÊNICO

ISABEL CRISTINA CESPEDES - ORIENTADOR(A)

RAFAELA BASSETTI ORLANDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

A transfusão sanguínea ganhou destaque ao longo da história humana e da saúde, de forma que tem
sido considerado o procedimento mais prescrito pela medicina moderna. No entanto, os riscos e
benefícios associados à prática vêm sendo questionados, bem como a sua real necessidade, visto que os
resultados cientí�cos mostram um aumento na morbimortalidade e no tempo de internação do paciente
diante de seu uso. Com a pandemia de COVID-19, o número de doações de sangue caiu
signi�cativamente, e o sangue tornou-se um recurso escasso. Diante de todo este exposto, tem-se o
conceito "Patient Blood Management? (PBM), uma abordagem multipro�ssional baseada em evidências,
de�nida como o uso apropriado do sangue do próprio paciente, com objetivo de minimizar o uso de
transfusões. Seus três pilares estão centrados em otimizar a massa eritrocitária, minimizar a perda de
sangue e estimular a tolerância à anemia com objetivo de reduzir ou evitar desfechos desfavoráveis e
uso racional da transfusão de sangue. Um dos principais desa�os da implementação do PBM no Brasil e
no mundo é a carência em formação especí�ca na área de medicina transfusional nos cursos de
medicina. Assim, o objetivo deste estudo tem sido analisar o conhecimento de opções terapêuticas às
transfusões sanguíneas, pelos alunos do quinto e sexto ano (internato) do curso de Medicina da Escola
Paulista de Medicina - UNIFESP. Além disso, fornecer a estes alunos participantes como contribuição
formativa, uma palestra sobre opções terapêuticas às transfusões de sangue. Para cumprir nossos
objetivos, aplicamos um questionário online com questões relacionadas ao conhecimento a respeito dos
riscos/benefícios das transfusões sanguíneas e suas opções terapêuticas, por meio de perguntas
objetivas com campo para detalhamentos em questionário no modo eletrônico e ao �nal do projeto
fornecer aos participantes uma palestra formativa com médicos especialistas na área, com o tema ?
Opções Terapêuticas às Transfusões de Sangue?. Dos resultados analisados até o momento,
observamos que a maioria dos alunos entrevistados referem não ter aprendido na graduação sobre os
critérios claros para o uso da transfusão de sangue alogênico, e que não estão preparados para atuar na
decisão sobre o uso ou não dessa prática, avaliando seus riscos e benefícios. Grande parte dos alunos
relatam nunca terem aprendido sobre o Gerenciamento de Sangue do Paciente e que não foram
preparados durante o internato para mudanças no uso da transfusão sanguínea. Eles acreditam que
existe espaço para se discutir novas práticas no campo da transfusão de sangue nos hospitais públicos e
que há recursos para o tratamento farmacológico e nutricional da anemia sem a necessidade de
transfusão, mas que não há condições infraestruturais para o uso de recuperação de sangue
intraoperatória. Por �m, a maioria dos alunos entrevistados estão dispostos a aprender novas práticas
no que se referem a transfusão de sangue, e concordam que a formação em medicina transfusional
deve fazer parte da grade curricular no curso de medicina.
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CONHECIMENTO E BARREIRAS PERCEBIDAS NA MOBILIZAÇÃO PRECOCE DE
PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

CIBELLI RIZZO COHRS - CO-AUTOR(A)

CARLA ROBERTA MONTEIRO MIURA - ORIENTADOR(A)

RAFAELA CAROLINE DOMINGOS - DISCENTE

VANESSA YUKIE KITA - CO-AUTOR(A)

CASSIO BALIZA SANTOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: No mundo, a cada ano, milhares de pacientes recebem alta hospitalar de unidades de
terapia intensiva (UTI), mas persistem com consequências da doença crítica e das terapias empregadas
durante a internação. O imobilismo gera um impacto negativo na terapêutica do paciente crítico, pois
suas complicações podem prolongar o tempo de internação, aumentar o risco de agravamento da
doença de base, os custos com o tratamento e reinternações. A mobilização precoce durante a
internação na UTI, a curto prazo, aumenta a força muscular e a habilidade para deambular e reduz as
chances de delirium, e a longo prazo, aumenta a capacidade para o autocuidado, proporcionando um
retorno mais rápido às funcionalidades prévias, reduzindo a chance de readmissão hospitalar. Objetivos:
Avaliar o conhecimento dos pro�ssionais de saúde sobre a mobilização precoce em pacientes de UTI e
veri�car as barreiras percebidas pela equipe multipro�ssional para a sua realização. Método: Estudo
transversal, quantitativo, desenvolvido com 77 pro�ssionais de saúde atuantes em uma UTI adulto de
um Hospital Universitário. Os dados foram obtidos por formulário eletrônico, composto por três seções:
dados sociodemográ�cos e pro�ssionais (seção 1); avaliação objetiva do conhecimento da mobilização
precoce de pacientes internados em UTI com pontuação máxima de oito pontos (seção 2); Listagem de
zero a oito barreiras percebidas na aplicação da mobilização precoce de pacientes em UTIs (seção 3)
sendo os dados analisados por meio de estatística descritiva e inferencial. Projeto aprovado pelo Comitê
de Ética da instituição proponente sob o parecer 4.927.035. Resultados: A idade dos participantes variou
entre 22 e 65 anos (média 33,44 anos), o tempo de atuação pro�ssional entre oito meses e 23,25 anos
(média 7,17 anos), sendo 73,73% do sexo feminino, 44,16% enfermeiros, 29,87% �sioterapeutas, 9,09%
técnicos de enfermagem, 7,79% médicos, 3,90% nutricionistas, 2,60% farmacêuticos e 2,60% psicólogos,
sendo que 59,74% desses pro�ssionais não tiveram conteúdo sobre mobilização precoce na graduação
e, dos 29 (37,66%) pro�ssionais que possuíam especialização em terapia intensiva, apenas 35,06%
tiveram conteúdo sobre mobilização precoce na especialização. Na seção 2, o escore de acertos mínimos
foi um e máximo foi oito (média 4,36), A classe pro�ssional que apresentou maior escore de acertos foi a
dos �sioterapeutas (média de 4,78) e a de menor escore foi a classe médica (média de 4 pontos). A
questão com maior índice de acertos (85,71%) abordava as estratégias possíveis de serem empregadas
na mobilização e a com menor índice de acertos (16,08%) versava sobre a condição clínica do paciente
como contraindicação para a mobilização. Sobre as barreiras percebidas, foram apontadas em média,
6,27 barreiras por participante, sendo que a falta de treinamentos sobre a temática foi a mais apontada.
Conclusão: Este estudo aponta para a necessidade da inclusão dessa temática nas grades dos cursos de
graduação e pós graduação em cuidados intensivos, e nos treinamentos desenvolvidos pelas equipes de
educação permanente hospitalares, bem como, para necessidade da criação de protocolos institucionais
norteadores da prática de mobilização precoce nas UTIs.
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CONHECIMENTOS DE ENFERMEIROS PEDIATRAS SOBRE DELIRIUM PEDIÁTRICO

DENISE MIYUKI KUSAHARA - ORIENTADOR(A)

ISABELA GONÇALVES ORRÚ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONHECIMENTOS DE ENFERMEIROS PEDIATRAS SOBRE DELIRIUM PEDIÁTRICO ISABELA GONÇALVES
ORRÚ1 (isabela.orru@unifesp.br), RICARDO AUGUSTO SILVA COSTA2 (enf.ricardocosta@hotmail.com),
KARINA HIDEMI UENO OURA2 (karina.ueno@unifesp.br), ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO3
(aline.belela@unifesp.br), DENISE MIYUKI KUSAHARA3 (dkusahara@unifesp.br). Graduanda da 4ª série da
Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, EPE/UNIFESP. Co-orientadores.
Mestranda/o do Programa de Pós graduação em Enfermagem, EPE/UNIFESP. Orientadoras.
Departamento de Enfermagem Pediátrica, Universidade Federal de São Paulo, EPE/UNIFESP.
INTRODUÇÃO: O delirium pediátrico é um agravo que pode estar associado às condições clínicas e
terapêuticas empregadas às crianças, podendo se manifestar durante a hospitalização em unidades de
cuidados intensivos e até mesmo após a transição para o cuidado intermediário. OBJETIVO: Veri�car o
conhecimento de enfermeiros pediatras, não intensivistas, sobre delirium pediátrico. MÉTODO: Estudo
descritivo realizado de forma virtual com enfermeiros pediatras, que aceitaram participar da pesquisa
por meio da concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram estudadas variáveis
relacionadas à identi�cação, caracterização e nível de conhecimento dos participantes, acerca do
delirium pediátrico. Após a validação do conteúdo do instrumento de coleta de dados por três
pesquisadores, o questionário foi adaptado ao formato eletrônico e encaminhado aos participantes. Os
dados foram armazenados em planilha eletrônica e analisados segundo estatística descritiva.
RESULTADOS PARCIAIS: A amostra foi composta por 34 enfermeiros, com média de idade de 33 anos. A
maioria deles atuava nas regiões Sudeste (52,9%) do país, tendo como maior grau de formação a
especialização (44,1%), tempo de formação de 6 a 15 anos (38,2%), tempo de atuação em pediatria de 1
a 5 anos (38,2%), em instituições públicas (64,7%). Da totalidade, 64,7% dos participantes consideram
seu conhecimento acerca do delirium pediátrico como pouco ou nenhum, sendo que 26,5% alegam não
terem recebido informações sobre o tema em nenhuma ocasião. Em relação a vivências e informações
sobre delirium, 88,2% acreditam que não é uma condição que ocorra somente durante a terapia
intensiva, 44,1% a�rmam que já cuidaram de crianças com delirium, 97,1% acreditam que a identi�cação
do delirium não é de responsabilidade única do médico e que o diagnóstico do delirium não depende
exclusivamente do psiquiatra para ser validado (52,9%). Em relação a instrumentos para rastreio do
delirium foram indicadas algumas escalas não validadas para a população pediátrica. Quanto ao
conhecimento sobre delirium, 47,1% julgaram verdadeira a�rmativa incorreta referente a de�nição do
delirium, 41,2% não sabiam sobre a classi�cação do delirium, 79,4% a�rmaram que a desatenção, a
diminuição ou aumento da atividade psicomotora e a desordem no ciclo sono-vigília. são sintomas do
delirium, 64,7% disseram que os pais das crianças desempenham um papel importante na identi�cação
do delirium. Dentre fatores predisponentes para o desenvolvimento do agravo 76,5% assinalaram o uso
de benzodiazepínicos, medicamentos anticolinérgicos e tempo prolongado de internação na terapia
intensiva. Quanto a medidas que podem ser utilizadas na prevenção e manejo do delirium, 91,2%
assinalaram que proporcionariam um ambiente calmo e tranquilo. Cerca de 82,4% dos participantes
consideram o conhecimento a ferramenta mais útil na prevenção e tratamento do delirium.
CONCLUSÃO: O conhecimento de enfermeiros pediatras sobre o delirium apresentou ampla variação,
tendendo a falta de informação adequada sobre a temática, fato que pode interferir no devido
reconhecimento do agravo bem como na instituição de medidas de prevenção e tratamento em
unidades de baixo e médio risco. Palavras-chave: Criança, Delirium; Enfermagem Pediátrica
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CONSEQUÊNCIAS FUNCIONAIS DAS MUTAÇÕES DO GENE RYR1 NO SISTEMA IMUNE
HUMANO E NA COAGULAÇÃO.

HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MARIZ VAINZOF - CO-AUTOR(A)

JOILSON MOURA DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

PAMELA VIEIRA DE ANDRADE - CO-AUTOR(A)

MURILO FREGONEZE FARIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: O gene RyR1 codi�ca o receptor de rianodina tipo 1, canal intracelular que libera cálcio do
retículo endoplasmático de �bras musculares esqueléticas, mas também presente em linfócitos e
músculo liso. Mutações no gene RYR1 causam miopatias congênitas e a síndrome farmacogenética
Hipertermia Maligna (HM). Na HM, a exposição a anestésicos halogenados ou succinilcolina leva à
liberação exagerada de cálcio no citoplasma, com rápida instalação de taquicardia, hipercarbia,
hipertermia, rigidez muscular, rabdomiólise, acidose láctica e comprometimento multissistêmico, com
mortalidade de até 80% sem o antídoto dantroleno. O teste padrão-ouro para diagnosticar
suscetibilidade à HM é o teste de contratura in vitro (IVCT). Além disso, mutações no gene RYR1 foram
associadas a sangramento prolongado e maior liberação de interleucina IL-1ß por leucócitos após
incubação com ativadores do receptor rianodina. Objetivo: Determinar como as mutações no gene RYR1
afetam o sistema imune humano e a coagulação. Materiais e métodos: Casuística: pacientes investigados
no centro de HM da UNIFESP, com IVCT positivo e/ou mutações no gene RYR1. Métodos: A partir da
análise do arquivo, reunimos os dados dos pacientes em uma planilha protegida, onde anotamos dados
demográ�cos, resultados da biopsia muscular, do IVCT, da genética e do coagulograma. Para os 42
pacientes selecionados para estudo de coagulação (21 com mutações no gene RYR1 e 21 com resultado
negativo do IVCT), enviamos o questionário de coagulação (CONDENSED MCMDM-1 BLEEDING
QUESTIONNAIRE) por via eletrônica. Para os 86 pacientes com resultado positivo do IVCT selecionados
para estudo de imunidade, enviaremos o questionário do sistema imunológico, incluindo a pesquisa
especí�ca de alergia, perguntas sobre reações adversas à vacinação e infecções virais e perguntas sobre
a ocorrência e frequência de infecções anteriores, doenças autoimunes e tumores benignos / malignos,
também por via eletrônica. Os dados serão expressos como medidas de centralidade/dispersão e
analisados para normalidade. A comparação dos será feita com o teste do qui-quadrado, teste do T de
Student não pareado ou teste de Mann-Whitney, correlações de Pearson ou de Spearman. O valor
p<0,05 será considerado para signi�cância. Resultados e conclusão: Das 286 famílias atendidas, havia
262 pacientes investigados, 158 eram suscetíveis à HM com um IVCT positivo, e desses 23 tinham
mutações já identi�cadas no gene RYR1. Até o momento, obtivemos o questionário MCMDM-1
respondido por 11 dos 42 participantes, sendo 7 deles com mutações no gene RYR1 e 4 com IVCT
negativo. Variáveis do grupo teste e controle: média de idade (44,65 16,65 vs 46,63 24,37 anos), sexo
(15/6 vs 18/3 mulheres/homens), tempo protrombina (91,78% 15,8 vs 93,97 19,67 segundos), tempo de
tromboplastina parcial ativada (28,68 11,32 vs 29,15 8,65 segundos), tempo de coagulação (5,53 3,5 vs
5,56 4,56 segundos), tempo de sangramento (1,86 1,64 vs 1,575 0,575 segundos), pontuação no
questionário de coagulação (0,285 3,285 vs 4 6) ? valor normal menor ou igual a 4. Os dados preliminares
ainda são inconclusivos, pois mostram tendência de maior tempo de sangramento no grupo teste, mas
com média de questionário de coagulação maior no grupo controle.
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CONSERVAÇÃO DE RUDGEA SALISB. (RUBIACEAE) NA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA

CARLA POLESELLI BRUNIERA - ORIENTADOR(A)

ALICE GOUVEIA MARQUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

A Mata Atlântica é conhecida por sua riqueza e endemismo de espécies, sendo uma das áreas mais
biodiversas e ameaçadas do planeta - um hotspot de biodiversidade. O bioma sofreu níveis sem
precedentes de perda de habitat, restando apenas 12% da extensão original. Somente 9,3% dos
remanescentes atuais estão protegidos, que correspondem a fragmentos pequenos e isolados. Esta
fragmentação levou a uma grande porção da vasta biodiversidade da �oresta estar sob algum grau de
ameaça, como é o caso do gênero Rudgea, pertencente à família Rubiaceae. Rudgea apresenta 69
espécies, sendo 36 endêmicas da Mata Atlântica. Entre estas espécies endêmicas, apenas 3 possuem
algum grau de ameaça pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), sendo a maioria das
espécies não avaliadas pela IUCN. O trabalho teve o objetivo de avaliar o status de conservação das
espécies não avaliadas pela IUCN, determinando se as espécies do gênero se encontram em alguma
categoria de ameaça. As coordenadas geográ�cas das 36 espécies endêmicas de Rudgea da Mata
Atlântica foram retiradas de herbários virtuais disponibilizados pelo Re�ora e pelo Global Biodiversity
Information Facility (GBIF). Os status de conservação preliminar foram veri�cados seguindo os critérios
da IUCN. A Extensão de Ocorrência (EOO) e a Área de Ocupação (AOO) de cada espécie foram calculados
utilizando a ferramenta GeoCAT. Grande parte das coordenadas geográ�cas de todas as espécies
tiveram que ser inferidas a partir da descrição da localidade. Treze táxons foram classi�cados sob
alguma categoria de ameaça, sendo 4 considerados Criticamente em Perigo, 5 Em Perigo e 4
categorizados como Vulnerável. Desses, 7 possuem seus registros, total ou majoritariamente, apenas em
Unidades de Conservação (UC), algumas sendo de Proteção Integral. O status de conservação preliminar
Quase Ameaçada foi a mais atribuída para os táxons analisados, e pelo menos 10 por serem ?
dependentes de conservação?. O alto número de UCs presentes na Mata Atlântica abrange a maioria das
populações das espécies de Rudgea endêmicas ao bioma. Portanto, o risco de extinção de espécies
endêmicas de Rudgea na Mata Atlântica brasileira está relativamente baixo, mas pode aumentar caso o
cenário de proteção deste bioma se altere.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE OS USOS DO PASSADO ROMANO NA PIAZZA
AUGUSTO IMPERATORE DURANTE O VENTENNIO FASCISTA

GLAYDSON JOSE DA SILVA - ORIENTADOR(A)

AUGUSTO ANTÔNIO DE ASSIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Introdução A mobilização da Antiguidade, em especial greco-romana, a �m de referendar ideologias e
pautas políticas ocorreu em larga escala em inúmeros contextos históricos. O advento da modernidade,
com a exegese do Estado-nação e as con�itivas construções em torno da identidade, resultaram num
acirramento desse processo. Destarte, no decorrer da reuni�cação italiana, em meados do século XIX,
observa-se a constante retomada de símbolos e personalidades da História romana, atuando enquanto
suporte das disputas políticas e culturais, bem como alimentando aspirações colonialistas no norte da
África. Todavia, a ascensão do regime fascista, na década de 1920, levou tal empreendimento às últimas
consequências. Muito além de um paralelismo de caráter legitimatório, o fascismo de Mussolini buscou
estabelecer uma amálgama entre os processos históricos antigo e moderno, instaurando um verdadeiro
culto; a Antiguidade, doravante, passa a atuar enquanto projeto de modernidade. A crescente alçada
autoritária do regime, na década de 1930, re�etiu diretamente no passado almejado. O Império romano,
nesse contexto, com enfoque para seu fundador, Augusto, passa a ser cada vez mais caro ao fascismo,
fator explicitado pelas renovadas pretensões colonialistas que resultaram na ocupação da Etiópia e
proclamação do Império, por Mussolini, em 1936. Por conseguinte, as associações dos líderes antigo e
fascista ganham proeminência, em especial com a proximidade das comemorações efetuadas no
Bimilenário do nascimento de Augusto, em 1937-1938. Ademais, um dos principais locus celebrativos
desta relação deu-se na Piazza Augusto Imperatore, sistematizada pelo regime ao redor do Mausoléu de
Augusto a partir de 1931. As inúmeras construções medievais no entorno foram consideradas como
símbolo de uma decadência moral preterível, passíveis, portanto, de destruição generalizada. As etapas
de sistematização da praça foram veiculadas nos cinejornais do Instituto LUCE, importante veículo de
comunicação de massa, em formato audiovisual, do regime para com a população, com ampla
penetração social. Objetivos A pesquisa apresentada, portanto, objetiva, em âmbito geral, analisar os
usos do passado romano na sistematização da Piazza Augusto Imperatore, efetuado pelo regime fascista
através dos cinejornais do Instituto LUCE. Pretende-se, para tal feita, correlacionar a tangibilidade da
intervenção no espaço urbano com as representações da mesma no discurso cinejornalístico. Desse
modo, os resultados do trabalho visam não contribuir com os estudos sobre a instrumentalização da
Antiguidade, e também problematizar relações de reivindicação estabelecidas para com o passado,
fomentando o debate crítico no tocante aos usos e abusos da história, considerado aqui fulcral,
especialmente em tempos de obscurantismo. Materiais e método Desse modo, as fontes centrais do
trabalho são os cinejornais do Instituo LUCE, com recorte nas temáticas concernentes ao processo de
sistematização da Piazza Augusto Imperatore. Além disso, o exame de discursos e escritos de lideranças
fascistas faz-se imperativo no âmbito contextual. Por �m, analisar a reivindicação do regime de Mussolini
para com Augusto e o Principado romano requer uma problematização dos mesmos, o que será
realizado mediante estudo de fontes antigas. Do ponto de vista metodológico, pretende-se examinar os
elementos audiovisuais evocados nos cinejornais, bem como as estratégias discursivas possibilitadas
pela natureza dos mesmos, tecendo relações com as outras notícias das edições e com o contexto
especí�co de produção, por meio de imagens, escritos e discursos produzidos pelo regime e por suas
autoridades. Ademais, pretende-se investigar a reivindicação por tópicos relacionados à lógica imperial,
na década de 1930, de caráter legitimatório. Além disso, o trabalho lida com o material da Antiguidade
por meio de uma perspectiva trans-histórica, que estuda a relação entre passado e presente com viés
bidimensional. Considerações Finais A pesquisa encontra-se, outrossim, em estágio inicial, o que permite
apenas uma apreciação da hipótese geral que conduz as re�exões apresentadas, na qual acena-se para
a possibilidade de compreender a sistematização da Piazza Augusto Imperatore enquanto edi�cação de
um lugar de memória, bem como de uma narrativa histórica no tecido urbano. As manifestações
fascistas ao redor da praça possuem caráter celebrativo, atuando como ferramenta de glori�cação do
passado recente. Ademais, a seleção de determinadas historicidades, com a destruição dos edifícios
medievais, as relações forçosas estabelecidas entre os monumentos antigos e a produção de
interpretações fascistas nas imediações gestam uma narrativa imediatamente atual. O estabelecimento
de um continuum, portanto, pode signi�car a transformação dos anos recentes em espaço de



experiências e o século I a. C. em horizonte de expectativas, demonstrando a especi�cidade do
fenômeno dos usos do passado no ventennio fascista.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUALIDADE DO CONCEITO DE PSEUDOFORMAÇÃO DE
ADORNO

VERISSIMO DOS SANTOS FURTADO FILHO - DISCENTE

CéLIA MARIA BENEDICTO GIGLIO - ORIENTADOR(A)

MAIRA ZUCOLOTTO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Neste texto objetivo trazer uma re�exão a respeito do escrito ?Teoria da semicultura? de Adorno, sobre
a atualidade das questões que ele levanta, sobre como podemos percebê-las em nosso momento atual.
Foco especialmente no conceito de pseudoformação, em como estamos, enquanto sociedade, imersos
numa dinâmica que a reproduz, em todas as direções, como determinação social da formação em nossa
sociedade capitalista. Estamos num mundo conectado, com acesso a uma vasta quantidade de
informação e conhecimento, mas, sem com isto, nos aproximar da formação (Bildung) que visa a
emancipação. Imersos em nosso narcisismo coletivo, tornados sujeitos sem subjetividade, reproduzimos
e nos conformamos com nossa condição de pseudoformados. Apesar disso, podemos pensar e agir no
sentido da busca de uma formação plena e de nos tornamos seres humanos melhores, quer seja no
sentido singular, a nível de indivíduo, quer no sentido coletivo, como sociedade.
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CONSTRUÇÃO DE BANCO DE TERMOS CIPE®: CRESCIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS

SORAIA MATILDE MARQUES BUCHHORN - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ MIYUKI KITAMURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

INTRODUÇÃO: a infância nos primeiros anos de vida é um período muito vulnerável, problemas neste
período podem trazer consequências para a vida adulta, principalmente relacionados ao crescimento
infantil. Nesse sentido é fundamental a vigilância em saúde da criança promovida dentre outras ações,
pela consulta de enfermagem. A puericultura objetiva monitorar o crescimento e desenvolvimento
infantil através de consultas periódicas, visando assim contribuir com a promoção, prevenção,
diagnóstico precoce e recuperação da saúde. Neste estudo será utilizado como referencial teórico a
teoria das necessidades essenciais das crianças para a construção do banco de termos de diagnósticos,
resultados e de intervenção de enfermagem. A padronização desses termos visa proporcionar uma
assistência mais segura e quali�cada e para tanto é fundamental utilizar uma linguagem padronizada
como a Classi�cação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®), contribuindo para o raciocínio
clínico, facilitação das práticas assistenciais e melhora na comunicação entre os pro�ssionais, além de
promover a maior autonomia pro�ssional. OBJETIVO: construir um banco de termos sobre crescimento
de crianças de 0 a 3 anos de acordo com a CIPE®. MÉTODO: estudo descritivo, com abordagem
quantitativa. Serão coletadas e registradas as a�rmativas de diagnósticas intervenções e resultados de
enfermagem dos prontuários das crianças de 0 a 3 anos atendidas nas consultas de enfermagem de
puericultura no último ano em uma Unidade básica de Saúde (UBS). Será utilizada a Técnica de
Mapeamento Cruzado entre os termos do registro e as terminologias utilizadas pela Classi�cação
Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE®), versão 2019. Os termos coletados e previamente
selecionados serão submetidos a uma validação pelos enfermeiros peritos participantes, sendo utilizada
uma escala de Likert para avaliar o grau de concordância para integrar o banco de dados, devendo ter
pelo menos 80% de concordância. O estudo foi submetido na Plataforma Brasil. RESULTADOS
ESPERADOS: encontrar os principais termos utilizados nos diagnósticos, intervenções e resultados de
enfermagem baseados no modelo CIPE® no atendimento de puericultura em relação ao crescimento de
crianças de 0 a 3 anos. E contribuir para a futura construção de um catálogo (subconjunto terminológico)
CIPE® voltado para o crescimento da criança de 0 a 3 anos, facilitando o seu uso pelos enfermeiros.
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CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS EM LIBRAS: EXPERIÊNCIAS DE
LETRAMENTO BILÍNGUE NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DA CAPES.

ERICA APARECIDA GARRUTTI DE LOURENCO - ORIENTADOR(A)

MELINA POIATTI NOGUEIRA - AUTOR(A)

LARISSA DANIELE DE JESUS COELHO - ORIENTADOR(A)

ANA CAROLINA DE SANTANA MOREIRA - AUTOR(A)

ISABELLY DE SOUZA FERRER PARRA - AUTOR(A)

CAMILA DA SILVA OLIVEIRA - AUTOR(A)

BRUNA OLIVEIRA SAVEDRA - AUTOR(A)

BEATRIZ ANTUNES FONSECA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO,
INCLUSÃO E LÍNGUAS

O presente relato tem como objetivo narrar as experiências vividas pelos discentes do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo durante a participação nos módulos 2, 3 e 4 do
Programa de Residência Pedagógica, projeto de alfabetização, da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) durante o período de Abril de 2021 à Abril de 2022. Esse projeto tem
como objetivo a imersão dos residentes em escolas públicas para desempenhar atividades relacionadas
à prática docente, supervisionadas por um professor da unidade escolar e outro da universidade. Em
conformidade com as condições sanitárias vivenciadas no Brasil e no mundo, foi impossível desenvolver
atividades presenciais e, portanto, optou-se por desenvolver materiais didáticos visuais e bilíngues em
Libras para uma turma multisseriada de crianças surdas da E.P.G Anísio Teixeira, da cidade de
Guarulhos, localizada na região dos Pimentas, onde está a universidade. A proposta era desenvolver
recursos didáticos que fossem aplicados pela professora titular da sala, inicialmente de forma remota e,
conforme as determinações mudavam, de forma presencial. As devolutivas das aplicações eram
passadas ao grupo de residentes pela professora em formato de vídeo e através de seu relato sobre a
aplicação. Desta forma, o trabalho foi desenvolvido em diferentes momentos, como o estudo teórico de
autores que tratam sobre a educação de surdos e a visualidade de materiais didáticos da Libras como
L1. Foram realizados estudos práticos de Libras, como forma de propiciar o conhecimento imersivo na
língua, além de aproximações e interações com as crianças da sala por meio dos materiais didáticos
produzidos. Os materiais eram elaborados em articulação com o planejamento da professora titular da
sala e priorizaram a exploração de obras de literatura infantil, a imersão na cultura surda e a integração
entre as crianças. No geral, os recursos priorizaram a ludicidade e a interação entre as crianças, sendo
que todos eles contavam com explicações e recursos visuais (imagens estáticas ou em movimento e
animações) que aconteciam por meio da Libras. Como �nalização do programa, realizamos a produção
de um vídeo de interação e acolhimento e um ?cara a cara? para trabalhar a identidade e cultura surda,
e aproximar as novas crianças da sala de aula. Com esta organização, foi possível considerar as vivências
e estudos da teoria como partes signi�cativas deste processo formativo. Visto que essas ações ampliam
nossos conhecimentos no que se refere a especi�cidade da educação de crianças surdas e em como a
centralidade da Libras como L1 nos materiais didáticos contribui para o desenvolvimento cognitivo da
criança surda.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA SAÚDE
VASCULAR PERIFÉRICA DE CRIANÇAS QUE FORAM SUBMETIDAS A PUNÇÕES

MARIA ANGELICA S PETERLINI - ORIENTADOR(A)

LUIZ HENRIQUE SAGAZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SEGURANÇA DO PACIENTE

Introdução: A realização de punções de vasos periféricos é comum na assistência às crianças, tanto para
coleta de exames como para terapias farmacológicas, principalmente quando estas estão hospitalizadas.
Trata-se de prática invasiva com potencial de resultar em riscos e complicações. Pacientes pediátricos
podem necessitar de diversas punções durante a vida, tornando essencial que os pro�ssionais estejam
preparados para a realização correta desta atividade, utilizando dispositivos e acessórios adequados ao
motivo do acesso ao sistema vascular, buscando a manutenção da saúde vascular da criança. Objetivos:
Realizar a elaboração e validação de conteúdo de um instrumento para a avaliação da saúde vascular
periférica de crianças que foram submetidas a punções periféricas. Método: Estudo do tipo
metodológico ocorrido de agosto de 2021 a abril de 2022. A construção do instrumento foi realizada a
partir da experiência dos pesquisadores e estudos identi�cados na literatura. O mesmo foi dividido em
três partes: Identi�cação do Paciente (nome, data de nascimento, raça/cor da pele, sexo diagnóstico e
outras condições clínicas); Anamnese (realização de punções anteriores e o motivo das punções, regiões
puncionadas, se veias ou artérias, número de tentativas para obtenção do sucesso, pro�ssionais que
realizaram as punções, medicamentos/soluções administradas, complicações ocorridas, tecnologias
utilizadas para visualização da rede vascular periférica, preparo da criança para a punção/brinquedo
terapêutico/explicação do procedimento, experiência dos pais e da criança com as punções); e Avaliação
Clínica (qualidade da rede venosa, avaliação da rede venosa e da arterial). A validação ocorreu por meio
da técnica Delphi, com cinco especialistas enfermeiras pediatras; com titulação mínima de mestrado; e
experiência em punções intravasculares, terapia intravenosa, utilização de tecnologias para acesso
intravascular e ensino. Empregou-se as categorias: Concordo totalmente; Concordo; Não concordo e
nem discordo; Discordo e Discordo totalmente. Para a análise global da proposta, as categorias foram
Sim e Não. Realizaram-se rodadas su�cientes até a obtenção de consenso mínimo de 80% em todas as
variáveis. Os dados foram analisados por meio da concordância entre as especialistas. Resultados: O
instrumento foi elaborado contendo 36 variáveis e a avaliação realizada em 39 itens, incluindo título e
avaliação global do instrumento. Na primeira rodada obteve-se consenso de 80% ou mais em 38 (97,4%)
itens. Para a segunda rodada foi encaminhada para avaliação a variável que não obteve consenso e, por
opção dos pesquisadores, as que a discordância foi de 20%. Mesmo concordando com a proposta inicial,
as especialistas �zeram sugestões, também se optou por aceitar e enviar para que avaliassem se
concordavam ou não com as alterações. Foram modi�cados 18 itens, melhorando a redação e incluindo
algumas categorias, houve a inclusão de nova variável e a mudança de local de uma variável. Quatro
especialistas responderam a segunda rodada no que houve concordância entre as especialistas.
Conclusão: A validação ocorreu na segunda rodada, resultando no instrumento com 37 variáveis para
avaliação da saúde vascular periférica de crianças que foram submetidas a punções periféricas.
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CONSTRUÇÕES DA CULPA EM AS AFINIDADES ELETIVAS DE JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE

MARKUS VOLKER LASCH - ORIENTADOR(A)

RAFAELA BUENO TREVEZAM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LITERATURA

As a�nidades eletivas foram publicadas por Johann Wolfgang von Goethe, autor também de obras como
Fausto e Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, em 1809, durante a fase dita madura do escritor.
Concebida primeiro como uma novela e tomando depois as proporções de um romance em dois
volumes, a narrativa conta a vida e os afazeres do casal de nobres Eduard e Charlotte em sua
propriedade, assim como as relações mútuas com seus convidados, o Capitão e Ottilie. A presente
pesquisa enfoca justamente as relações, as a�nidades eletivas do quarteto, mais especi�camente a
trajetória da personagem Ottilie no decorrer da narrativa. A personagem é apresentada inicialmente
como uma criança inocente, mas acaba encontrando um destino fatal em decorrência da paixão e de
seu relacionamento com Eduard, casado com Charlotte, assim como da morte do bebê Otto, �lho de
Eduard e Charlotte. Diversas interpretações foram realizadas ainda na época da publicação do romance
e ao longo de sua história de recepção, atrelando o destino de Ottilie a um suposto sacrifício, uma
redenção ou até punição como resultado dos eventos da narrativa. Aqui, buscamos analisar a
personagem e seu destino por outra ótica, sob o escopo de conceitos da psicanálise freudiana, como as
instâncias psíquicas e, principalmente, a angústia e o sentimento de culpa. A pesquisa ainda está em
andamento. Já foram realizados a leitura da bibliogra�a principal, a organização e a leitura de uma
bibliogra�a complementar, o mapeamento dos principais acontecimentos a serem analisados no
romance e, a partir do mês de abril até o �nal da pesquisa, pretende-se realizar a análise do material
reunido e compor uma proposta de resultados.
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CONSTRUINDO CIDADANIAS GLOBAIS EM TEMPOS DE (I)MOBILIDADE: OS DESAFIOS
DO ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL PARA O CURSO PRÉ-PEC-G

DA UNIFESP

CAROLINE DE SOUZA SEEMANN FLUTUOSO - COLABORADOR(A)

DEBORA GALVANI - COORDENADOR(A)

ALAN SILVIO RIBEIRO CARNEIRO - COORDENADOR(A)

LAIS AIRES GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: As políticas de internacionalização trazem à tona a questão das políticas linguísticas no
âmbito universitário no que se refere ao ensino de línguas modernas para os estudantes que pretendem
sair do Brasil como também o ensino de português como língua adicional (PLA) para os estudante que
vêm estudar no país. Anualmente, de 300 a 500 estudantes provenientes, principalmente, da África e da
América Latina são selecionados para cursar a graduação no Brasil por meio do Programa Estudante
Convênio ? Graduação (PEC-G), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), realizado, em parceria, com
o Ministério da Educação (MEC) e instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Para iniciar os seus
cursos de graduação, esses estudantes devem ser aprovados no certi�cado de pro�ciência em
português para estrangeiros, Celpe ? Bras, porém, como o exame não é aplicado em todos os países
participantes do PEC-G, os estudantes que não podem fazer o exame em seus países de origem devem
vir ao Brasil para estudar português como língua adicional em universidades brasileiras em cursos que
�caram conhecidos como Pré ? PEC ? G. O Estado de São Paulo há anos não oferecia nenhum curso com
esse per�l e é nesse contexto que em 2019 foi implementado o curso Pré ? PEC ? G da Unifesp. O projeto
de extensão A construção de cidadanias globais em tempos de (i)mobilidade: o curso Pré-PEC-G na
Unifesp e perspectivas para o ensino de línguas adicionais foi criado para consolidar a oferta desse curso
na instituição e apontar para as suas potenciais expansões tanto intra-institucionais como
interinstitucionais. Objetivo: O primeiro objetivo desta apresentação é discutir o planejamento das
atividades nos meios digitais, em 2021, com enfoque nos cursos voltados para a questão dos
letramentos acadêmicos e a preparação para inserção desses estudantes na universidade por meio de
um conjunto de atividades denominadas Diálogos Formativos. O segundo objetivo é problematizar o
decreto que estrutura o programa e a necessidade do exame Celpe-Bras como um condicionante para o
ingresso na graduação dos estudantes PEC-G, tendo em vista que a ausência de aplicação do exame em
2020 por causa da pandemia atrasou em um ano, o ingresso desses estudantes na graduação. Materiais
e Métodos: O relato de experiência a ser apresentado parte das reuniões de planejamento dos cursos,
dos planos de ensino e dos materiais didáticos elaborados para as atividades, considerando tanto a
forma de desenvolvimento como os conteúdos abordados nas atividades, tendo em vista também as
articulações políticas que foram feitas no sentido de garantir que esses estudantes pudessem ser bem
sucedidos no Celpe-Brás e se matricular na graduação que foi o pano de fundo dos cursos
implementados. Conclusão: O funcionamento do curso em tempos de pandemia indicia os limites e as
potencialidades dos recursos digitais para o ensino de línguas e a necessidade de uma re�exão sobre os
modos de ensinar, mas também a necessidade de uma sensibilidade política que possa contribuir para
que as políticas linguísticas e educacionais possam ser construídas a partir da ótica do cuidado.
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CONSTRUINDO O ACERVO DO QUILOMBHOJE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

VICTORIA LACERDA DE LIMA - DISCENTE

JOSE ABILIO FERREIRA - COLABORADOR(A)

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Esta apresentação busca dar notas sobre os primeiros apontamentos analíticos a partir do material de
história oral e docuemtnos reunidos no âmbito da constituição do acervo do grupo Quilombhoje.
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CONSUMO ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DURANTE A PANDEMIA COVID-
19 NO BRASIL

DANIEL HENRIQUE BANDONI - CO-AUTOR(A)

JOÃO FILIPE DIAS DE OLIVEIRA MONTEZ - DISCENTE

ANA MARIA DE SOUZA PINTO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A declaração da situação de pandemia de COVID-19, em março de 2020, obrigou que as
autoridades de todo o mundo adotassem diferentes medidas de con�namento, o que pode levar à
alterações na rotina diária da população mundial e consequentemente no consumo e na aquisição de
alimentos, o que pode re�etir diretamente em alterações no comportamento alimentar. Objetivo: Avaliar
a frequência do consumo de alimentos marcadores do hábito alimentar e as alterações causadas pela
pandemia de COVID-19. Materiais e Método: O estudo faz parte de um projeto de pesquisa que tratou
de uma investigação transnacional coordenada pela Universidade de Évora, Escola Superior de Hotelaria
e Turismo de Estoril e Universidade do Porto em dezesseis países, coletando através de um questionário
on-line, aplicado de abril a junho de 2020, dados sociodemográ�cos, sobre a frequência de consumo de
determinados grupos de alimentos e se na pandemia o consumo foi menor, igual ou maior. Para a
análise de dados foram considerados os grupos de alimentos consumidos comumente no ambiente
domiciliar e foi realizado o teste do qui-quadrado para avaliar as diferenças signi�cativas (p<0,05) entre
os marcadores de consumo e as características sociodemográ�cas. Resultados: Um total de 282
indivíduos foram incluídos no estudo, havendo predominância do sexo feminino (75,5%) e da faixa etária
de 36 a 50 anos de idade (32,3%). A maior faixa etária (? 51) apresentou maior frequência (p<0,05) do
consumo de alimentos saudáveis (frutas e hortaliças) e mínimas alterações no comportamento
alimentar durante o con�namento. Foi encontrado um baixo percentual de frequência de consumo de
pescados e um aumento signi�cativo (p<0,05) do consumo de alimentos ultraprocessados pelo sexo
feminino, pelos indivíduos com menor renda familiar (? R$3000) e pelos indivíduos com idade entre 26 e
35 anos durante a pandemia. Conclusão: Os indivíduos mais jovens apresentaram as maiores alterações
no comportamento alimentar durante a pandemia, sendo observado um aumento signi�cativo do
consumo de alimentos não saudáveis. A piora do comportamento alimentar está diretamente
relacionada à maior prevalência do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, o que é
um problema de saúde pública. Ações de promoção à saúde e de educação alimentar e nutricional
devem ser fortalecidas a �m de melhorar a qualidade de vida da população e de diminuir os impactos
deste problema nos sistemas de saúde.
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CONSUMO DE CARNES VERMELHAS E OS GRUPOS DE ALIMENTOS SEGUNDO O
GRAU DE PROCESSAMENTO: RESULTADOS DA POF 2017-2018

SEMIRAMIS MARTINS ALVARES DOMENE - COORIENTADOR(A)

NICOLLY BAIÃO MARTINS - AUTOR(A)

KAROLYN PACHECO ARAUJO - AUTOR(A)

JOSIANE STELUTI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: EPIDEMIOLOGIA

INTRODUÇÃO: O consumo de carne bovina pela população brasileira reduziu signi�cativamente entre
2018 e 2020 segundo a estimativa de oferta e demanda de carnes elaborada pela Companhia Nacional
de Abastecimento. Concomitante a esse cenário, tem-se um aumento crescente na aquisição e
exposição dos brasileiros aos produtos alimentícios ultraprocessados. Por isso, torna-se importante
identi�car, com base nos diferentes graus de consumo de carnes vermelhas, a composição da
alimentação dos brasileiros segundo o grau de processamento dos alimentos para avaliar a prevalência
de algum dos grupos alimentares, sobretudo os ultraprocessados. OBJETIVO: Estudar a associação entre
o consumo de carnes vermelhas com o grau de processamento industrial dos alimentos de acordo com
as cinco macrorregiões e as condições sociodemográ�cas do Brasil. MÉTODO: Estudo transversal com
dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. A amostra representativa da população
brasileira com 10 ou mais anos de idade envolveu 46.164 indivíduos. O consumo alimentar foi avaliado
com dados de dois recordatórios de 24 horas coletados em dias não consecutivos. Outros detalhes
sobre a coleta de dados podem ser obtidos nas publicações do Instituto de Geogra�a e Estatística. A
adequação de carne vermelha considerou a recomendação de 50 a 71 g/dia, enquanto os alimentos
foram divididos em 4 grupos de acordo com a classi�cação NOVA com base no grau de processamento,
adotada pelo Guia Alimentar da População Brasileira: (1) alimentos in natura ou minimamente
processados; (2) ingredientes culinários processados; (3) alimentos processados; (4) alimentos
ultraprocessados. Por �m, foi analisada a associação entre os níveis de adequação do consumo de
carnes vermelhas e dos alimentos segundo o grau de processamento no software Stata versão 14.0.
RESULTADOS: O consumo alimentar médio per capita de carnes vermelhas pela população brasileira
consumidora de carnes (154,6 g) ultrapassou em duas vezes o limite máximo recomendado; além disso,
o consumo de carnes vermelhas acima ou abaixo da recomendação foi de 37,7% e 54,4%,
respectivamente. O consumo excessivo foi prevalente no sexo masculino, entre adultos, com maior
rendimento total per capita, da região Centro-Oeste. Por outro lado, o consumo abaixo dos valores de
recomendação foi predominante no sexo feminino, em idosos, com menor poder aquisitivo, da região
Nordeste; os dados revelam, ainda, uma menor participação relativa (%) de alimentos in natura e
minimamente processados e maior de ultraprocessados neste grupo de adequação. CONCLUSÃO: Os
resultados demonstraram uma relação entre o consumo de carnes vermelhas abaixo dos valores de
recomendação e maior prevalência do consumo de ultraprocessados na dieta dos brasileiros. Esse
cenário é preocupante devido aos desfechos negativos à saúde, demonstrando a importância de
políticas públicas e da atuação do Nutricionista na garantia de uma alimentação adequada e saudável.
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CONTRA AQUELLES QUE TUDO NOS QUEREM ARRANCAR: DIREITO À CIDADE NA
IMPRENSA PAULISTANA

DENILSON BOTELHO DE DEUS - ORIENTADOR(A)

VITÓRIA RIBEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Esta apresentação busca expor os resultados prévios das investigações de pesquisa de mestrado que
têm como objetivo estudar a abordagem da imprensa na luta contra a carestia e por moradia na cidade
de São Paulo na Primeira República. Trata-se de analisar dois processos especí�cos de organização e
mobilização da classe trabalhadora paulistana no período: a Liga Popular Contra a Carestia da Vida
(1912-1913) e a Liga dos Inquilinos (1920). Pretende-se compreender e dimensionar as relações
estabelecidas entre ambas as ligas, ao colocá-las na perspectiva de um histórico de lutas con�gurado na
cobertura dos jornais sobre as mobilizações e a atuação das camadas populares nos embates travados
pelo direito à cidade. Os jornais A Lanterna e O Combate têm espaço central nas discussões, ressaltando
o papel da imprensa não somente como receptora, mas como agente ativa na constituição de seu
próprio posicionamento. Intenta-se demonstrar a construção de um projeto sobre o direito à cidade
materializado nas ligas, estando sua realização diretamente relacionada ao papel da imprensa no
contexto. Trata-se de um tema relacionado ao mundo do trabalho, a História Social da Cultura e às
demandas por melhores condições de vida nas primeiras décadas do século XX.
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CONTRIBUIÇÕES DA INCORPORAÇÃO DO CONCEITO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

CARLA GRIGOLETTO DUARTE - ORIENTADOR(A)

ANA PAULA AMORIM LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Introdução: O conceito de serviços ecossistêmicos vem sendo utilizado na Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) ? instrumento que no Brasil está integrado ao licenciamento ambiental. Dentre as
principais falhas identi�cadas no processo da AIA encontramos menções a problemas no recorte
territorial, com abrangência incompleta de áreas afetadas, diagnóstico ambiental e socioeconômico
de�ciente, e determinação inconsistente da signi�cância dos impactos e com alto grau de subjetividade.
Estas de�ciências podem resultar em impactos adversos signi�cativos, sobretudo, a povos tradicionais e
originários que são afetados por novos projetos e expansões,. O conceito de serviços ecossistêmicos tem
sido adotado na AIA como metodologia de análise integrada, que permite oferecer práticas capazes de
superar algumas das de�ciências encontradas na AIA. Objetivo: Nesse contexto, este trabalho busca
identi�car potenciais benefícios da incorporação do conceito de serviços ecossistêmicos à AIA,
especialmente para povos tradicionais e originários. Metodologia: o estudo consiste em uma revisão
bibliográ�ca da literatura técnica e cientí�ca da área de AIA, e com foco na Avaliação de Impactos sobre
Serviços Ecossistêmicos (ASE), e inclui também um caso de aplicação da ASE no Brasil, aplicado a um
Território Indígena. Resultados: A análise dos dados aponta que: (1) A metodologia de ASE proporciona
um recorte territorial para os impactos socioeconômicos e culturais mais adequado aos usos e relações
que as comunidades afetadas têm com os recursos naturais; (2) A aplicação da ASE reconhece a relação
da comunidade com seu território, valorizando as conexões ambientais, culturais e espirituais que as
comunidades possuem com os ambientes e os recursos naturais ali presentes; (3) A ASE proporciona,
também, mais espaço para participação da comunidade ao longo de todo o processo, incluindo para a
de�nição da signi�cância dos impactos; dessa forma, o resultado da análise dos impactos se torna muito
mais representativa do ponto de vista social, de forma que os planos de mitigação podem ser
desenhados levando em consideração as prioridades da comunidade afetada. Conclusão: A análise
sugeriu que a aplicação da abordagem de serviços ecossistêmicos às práticas da AIA tem amplo
potencial de contribuir para aprimorar a de�nição da área de estudo, a caracterização da relação que
uma comunidade afetada têm com seu território e com recursos naturais, e para ampliar e fortalecer a
participação social , já que inclui uma dinâmica participativa que considera a perspectiva de
comunidades afetadas direta e indiretamente, fornecendo um novo leque de informações quali�cadas a
serem consideradas na avaliação dos impactos de um empreendimento.
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA NA UNIDADE CURRICULAR ENSINO DE
ASTRONOMIA

RONALDO SAVARINO LEVENHAGEN - DOCENTE

PÂMELA ALVES DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

Introdução: A monitoria constitui uma modalidade de ensino/aprendizagem de grande importância
durante o percurso formativo dos alunos nos cursos de graduação. Ela se apresenta como instrumento
valioso para o aprimoramento de práticas pedagógicas e sedimentação de conhecimentos, tanto nos
alunos como no monitor, promovendo a integração dos saberes curriculares. A monitoria na unidade
curricular Ensino de Astronomia promove a integração e o aperfeiçoamento de conhecimentos
especí�cos, bem como o intercâmbio de saberes e conhecimentos entre o monitor e os discentes. Além
disso, a monitoria oportuniza o convívio e o intercâmbio entre o monitor e o professor, dando um passo
além no sentido do vislumbre da docência superior e suas especi�cidades. Objetivo: Pretendemos
apresentar, em forma de relato, os resultados e os desa�os enfrentados durante o período da
monitoria. Materiais e Métodos: Na condução deste projeto, optamos pela observação dos
planejamentos, através da realização de tarefas e trabalhos especí�cos que auxiliaram na condução do
processo de ensino-aprendizagem da Astronomia. Durante o semestre, várias atividades foram
propostas para os alunos e foram auxiliadas pelo monitor fora do horário de aula. Percebemos que
esses momentos de auxílio extraclasse demonstraram ser um laboratório interessante, não apenas no
resgate das di�culdades inerentes ao conteúdo, mas também na observação dos processos de
apropriação do conhecimento através de analogias do cotidiano com saberes interdisciplinares.
Resultados: Percebemos que os alunos que interagiram mais fortemente com a monitoria apresentaram
maior facilidade na condução das tarefas e também maior grau de compreensão dos conteúdos. Além
disso, concluímos que a realização da atividade de monitoria promove não apenas o aumento do
conhecimento do monitor, mas promove também um aumento do vínculo afetivo com saberes
interdisciplinares tanto do monitor quanto dos alunos. Conclusão: Concluímos que a atividade de
monitoria situa o aluno-monitor numa posição diferenciada em relação aos demais alunos, uma vez que
ele passa a ocupar uma posição mais próxima à da docência, e que esta posição proporciona uma
experiência única como facilitador dos processos de ensino-aprendizagem. Assim, essa experiência
como monitor representa um estímulo adicional em direção à maturidade e independência intelectual.
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CONTRIBUIÇÕES DA POÉTICA DE POE À TEORIA DO ROMANCE: UMA ANÁLISE DE
ZANONI DE BULWER-LYTTON

RENATA PHILIPPOV - ORIENTADOR(A)

ANA MARIA ZANONI DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873), romancista e dramaturgo, é um exponente da literatura
inglesa vitoriana. Sua obra ditou costumes, criou expressões como ? a caneta é mais poderosa que a
espada? e inspirou Wagner na composição da ópera Rienzi, título homônimo ao do romance bulweriano
Rienzi, Last of the Tribunes (1835). Segundo Pollin (1996), este romance in�uenciou a escrita de alguns
contos de Edgar Allan Poe, que, por sua vez, leu e resenhou a obra de Bulwer-Lytton. Dos romances
bulwerianos, apreciados por Poe, nos restringimos em nossa pesquisa de pós-doutorado à análise de
Zanoni (1842), não somente pelo título dele ser homônimo ao nosso sobrenome, mas pelo fato de Poe
alegar tratar-se de uma ampliação do conto ?Zicci? e destacar aspectos do processo de criação
essenciais à manutenção da unidade de efeito. O objetivo deste trabalho, portanto, consiste em mostrar
a pertinência da concepção estética e crítica de Poe à compreensão do modo de organização da
coerência interna na apreciação estética do romance de Zanoni. A análise está embasada em teorias de
vocações formais e estruturais da narrativa, sobretudo nas obras de Genette (1979) e Tomachévski
(1976), associadas às concepções teóricas de Poe manifestas na resenha ?Zanoni, a Novel? (1842). A
análise mostra que a atribuição da autoria do romance ao antigo manuscrito, pertencente ao misterioso
dono de uma livraria, instaurou a atmosfera de mistério, a qual foi intensi�cada com a inserção de
elementos propícios ao fantástico ? os poderes sobrenaturais de Zanoni advindos da seita Rosa-Cruz, a
presença de seres espectrais e de castelos sombrios ? , os quais promoveram a irrupção do sobrenatural
e mantiveram o suspense.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA PARA A ANÁLISE DA
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

ADRIANA EIKO MATSUMOTO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Introdução: na contemporaneidade, movimentos em busca de igualdades têm se tornado cada vez mais
conhecidos e relevantes, inclusive a partir de análises que visam articular as relações de classe, raça e
gênero ao re�etir sobre a violência contra as mulheres. No entanto, os valores, as bases culturais e as
práticas sociais seguem sendo pautados por uma cultura patriarcal, classista e racista que, de forma
geral, são processos escamoteados em algumas análises teóricas sobre essa matéria. A partir da
psicologia tradicional, ao se analisar o fenômeno da violência contra mulheres, parte-se da análise das
ações do sujeito com base em sua subjetividade individual, ou no máximo, a partir de uma relação que
insere esse sujeito em um ambiente social, compreendendo os pólos indivíduo e sociedade de maneira
dicotômica, sem considerar o movimento dialético de constituição simultânea da objetividade e
subjetividade nesse processo. A partir da perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, compreendemos que
a ação do sujeito na realidade tem uma base material a partir da dialética objetividade-subjetividade,
pois, não é possível falar de realidade desconsiderando o sujeito, como não é possível falar do sujeito
desconsiderando a realidade social. Objetivos: trata-se de pesquisa bibliográ�ca narrativa, com objetivo
de discutir as contribuições da Psicologia Sócio-Histórica sobre o tema da violência contra a mulher, de
modo a analisar os referentes teórico-conceituais que dão subsídios a essas produções cientí�cas na
articulação das categorias classe-raça-gênero. Materiais e métodos: na pesquisa em curso, realizou-se
levantamento na plataforma Sucupira de periódicos cientí�cos nacionais, com os seguintes �ltros:
evento de classi�cação - classi�cações de periódicos quadriênio 2013-2016 (o mais atualizado no
momento do levantamento); área de avaliação - Psicologia. Foi gerada uma tabela com 1.657 periódicos.
A partir desta base, buscou-se selecionar quais artigos publicados nos últimos 5 anos (de 2017 a 2021)
partiam do referencial teórico da ?Psicologia Sócio-Histórica?, ou ?Psicologia Histórico-Cultural?
(considerando estas palavras como presentes no título, no resumo ou nas palavras-chaves). Foram
encontrados 569 artigos relacionados com esta perspectiva teórica, dentre os quais, 15 artigos estavam
relacionados com a temática da ?violência contra a mulher?, e/ou ?violência de gênero?, e foram
selecionados para serem lidos integralmente para posterior categorização e análise, a partir das
referências teóricas sobre as relações entre as categorias de classe, raça e gênero. Preliminarmente, há
que se destacar a diversidade de bases conceituais que são apresentadas nestes artigos e se relacionam
com uma leitura crítica da Psicologia Sócio-Histórica.
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CONTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO MOVIMENTOS DOCENTES PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

EVERTON VIESBA GARCIA - COORDENADOR(A)

MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN - DOCENTE

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO DOCENTE

CONTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO MOVIMENTOS DOCENTES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Giovanna Tonzar-Santos - Discente - e-mail: tonzar.giovanna@unifesp.br Marilena Aparecida de Souza
Rosalen - Coordenadora - E-mail: marilena.rosalen@unifesp.br Everton Garcia Viesba - Coordenador -
evertonviesba@uol.com.br O grupo de pesquisa Movimentos Docentes foi fundado em 2010 e, desde
então, vem desenvolvendo atividades voltadas para estudantes, escolas, comunidade e, principalmente,
formação básica e continuada de professores. Desde sua fundação, já realizou incontáveis projetos de
grande relevância e impacto nacional e internacional. O grupo é composto por licenciandos, graduados,
mestres, doutores, comunidade e parceiros internacionais que buscam, por meio do diálogo, fomentar
discussões que auxiliem na formação de professores, bem como, na divulgação de pesquisas e práticas
pedagógicas que deem subsídios e enriqueçam o fazer docente em sala de aula - quer seja na Educação
Básica ou Ensino Superior. Nessa perspectiva, o grupo realizou o Congresso Internacional Movimentos
Docentes como forma de homenagear e comemorar o dia dos professores. O evento já foi realizado em
outubro de 2020 e de 2021 e oferece gratuitamente palestras, mesas-redondas, minicursos e o�cinas
tendo como foco principal licenciandos e professores, sendo transmitido pelo Youtube no canal
Movimentos Docentes. O evento também conta com publicação e divulgação de trabalhos que versam
sobre pesquisas em educação, práticas pedagógicas e experiências docentes. A primeira edição em 2020
contou com 15 atividades, entre palestras e mesas-redondas para mais de 3000 mil inscritos no evento.
Além da apresentação e publicação de 300 trabalhos nos anais do evento. Já no ano de 2021, o
congresso atingiu 24 países e quase 17.000 inscritos. O evento contou com 60 atividades entre palestras,
minicursos, e teve como novidade o oferecimento de o�cinas, shows, cases de sucesso e as
participações de grandes nomes da educação como Leandro Karnal, José Carlos Libâneo e Carlos
Rodrigues Brandão. Ainda superando os números do ano passado, tivemos a publicação de quase 1500
trabalhos nos anais e vídeos de suas apresentações para maior possibilidade e facilidade de acesso por
todos. Todo evento foi gravado e encontra-se disponível no canal Movimentos Docentes no Youtube
(veja aqui: www.youtube.com/movimentosdocentes). No ano de 2022, o Congresso Internacional
Movimentos Docentes ocorrerá novamente em outubro. As inscrições e submissões de trabalhos estão
abertas e o evento já conta, novamente, com a participação de referências na educação, vários estados,
países e trabalhos submetidos. Palavras-chave: Formação de Professores. Educação. Conhecimento.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO PARA A SAÚDE
NA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE PARA O SUS NO LITORAL NORTE (SP)

RENATA ROCHA TSUJI DA CUNHA - DISCENTE

MARIANA ARANTES NASSER - ORIENTADOR(A)

JULLIANA LUIZ RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A relevância de uma Linha de Cuidado para a Saúde na Adolescência e Juventude para o
Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo (LCA&J) se justi�ca por critérios de magnitude dos
problemas de saúde e, sobretudo, pela potencialidade de impacto social e pela permeabilidade de
adolescentes e jovens às ações de saúde. A LCA&J tem como objetivo geral garantir o cuidado integral à
saúde de adolescentes e jovens em serviços ambulatoriais, envolvendo os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), os Serviços de Atenção Especializada (SAE) e Centros de Testagem e Aconselhamento
(CTA) em IST/Aids e os serviços de Atenção Primária à Saúde (UBS, postos de saúde, Núcleo Ampliado de
Saúde da Família, NASF, e policlínicas). Além disso, objetiva garantir direitos em saúde e cidadania;
estabelecer atribuições de cada tipo de serviço; quali�car as práticas de cuidado em saúde e a interação
entre adolescentes, jovens e a equipe de saúde; aprimorar as formas de articulação entre os serviços em
cada região de saúde; e orientar sobre possibilidades de articulação entre serviços de saúde e
intersetoriais e a comunidade. Objetivo: Este projeto tem o objetivo de analisar estratégias e
ferramentas de educação permanente de apoio à implementação da LCA&J na região de saúde Litoral
Norte do Estado de SP, bem como o processo e a participação dos diferentes atores envolvidos. Trata-se
de uma pesquisa-ação na intersecção entre academia, serviços e gestão, tendo como referencial de
trabalho a LCA&J, política pública de saúde resultante da proposição da mesma equipe de pesquisa, em
2018. Materiais e métodos: Dentre outras ações de implementação da LCA&J, foram desenvolvidas
atividades de educação permanente e de apoio à gestão por meio de plataformas virtuais, organizadas
em um curso de extensão universitária, oferecido para pro�ssionais dos serviços envolvidos; e estão
sendo realizadas entrevistas com gestores(as) e pro�ssionais de saúde. A observação participante foi
realizada por meio da participação em algumas das atividades virtuais, com registros, de modo a compor
os materiais que subsidiarão a análise do processo, incluindo o contexto locorregional e a
implementação na vigência da pandemia pela Covid-19. A análise está sendo realizada pela
categorização por conteúdo, utilizando as representações sociais como referencial. Resultados: A análise
inicial dos materiais produzidos pelos(as) pro�ssionais, durante o curso de extensão, aponta para o
reconhecimento da importância de ações de saúde voltadas a adolescentes e jovens, apoiando sua
construção de identidade, seu pertencimento e sua participação social. As atividades do curso também
incentivaram a construção de projetos e serviços mais receptivos a este público, e a articulação da rede ?
facilitada pelas trocas à distância com outros serviços e regiões de saúde, no ambiente virtual.
Entretanto, notam-se a participação de número reduzido de pro�ssionais e certa di�culdade de engajar
demais pro�ssionais (não participantes do curso) das equipes e da rede. A continuidade da análise
desses materiais, bem como das entrevistas e do processo no Litoral Norte, poderá contribuir para a
implementação da LCA&J, favorecendo o reconhecimento das possibilidades de generalização,
aprofundamento e continuidade.
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Este projeto se propõe a investigar elementos para contextualizar as contribuições de Mario Schenberg
(1914-1990) no desenvolvimento da ciência no Brasil, abordando aspectos diversos na esfera social,
política e econômica, para pensar a complexidade da participação dele no estudo da física e como isso
implicou nas relações sociais. A busca pela compreensão de como a vida social se relaciona com as
ciências e seus métodos, resulta na abordagem deste projeto de iniciação cientí�ca, que objetiva apontar
possíveis caminhos para a humanização das ciências no ensino de ciências. Com isso, pretende-se
oferecer uma narrativa histórica voltada para a formação de professores, que possa contribuir para
humanizar a física como um fazer cientí�co que advém da pluralidade de ideias, de contextos, de
culturas, permitindo justamente a amplitude da ciência quanto à sua capacidade de nos ajudar a
compreender o mundo, também pelo erro e pela tentativa, e ainda mais pelo outro como ser humano. A
partir da Ética da Razão Cordial, proposta pela �lósofa Adela Cortina (2007) defendendo que para a
convivência com o outro, são necessários vínculos mínimos entre as pessoas, para permitir a existência
de uma sociedade diversa. Desse modo, buscou-se em entrevistas, trabalhos acadêmicos e cartas
enviadas ao governo por alguns cientistas, elementos que evidenciem como a privação de direitos que
foram impostas a Schenberg, em alguns episódios da história, se relacionaram com as suas atividades
cienti�cas, pedagógicas e políticas. Schenberg tem uma participação plural na sociedade não se
limitando a física, isso é notado pela sua participação na política e na arte, mesmo após já estar bem
estabelecido entre os físicos de sua época. A sua vontade de concretizar mudanças na ciência e no
desenvolvimento geral do país, encontrou obstáculos devido a sua orientação política, e teve seus
direitos privados em mais de um governo, inclusive na ditadura. Deste modo, procura-se compreender
como a sua in�uência entre conhecidos cientistas da época ajudaram Schenberg, e como a privação de
direitos lhe impediu de continuar contribuindo em projetos cientí�cos e educacionais no país, já que há
diversos relatos mostrando que ele poderia ter contribuído ainda mais com a ciência, além de ter
mantido a relevância internacional da Universidade de São Paulo durante sua atuação, pois tinha
contatos relevantes e reconhecimento por trabalhos anteriores de grande importância para a ciência da
época, como o Processo URCA e sua percepção humanizada da construção do conhecimento. Nestes
contextos é possível estabelecer visões sobre como a ciência in�uencia outras esferas do conhecimento
e as relações sociais, assim como a ética vigente decorrente de valores interferem diretamente no fazer
cientí�co.
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS CLASSES BILÍNGUES DE SURDOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ÉRICA
APARECIDA GARRUTTI (egarrutti@yahoo.com.br) DAIANE SANTOS VIEIRA (daiane.vieira01@unifesp.br)
RAFAEL DE ARRUDA BUENO JOSÉ MIGUEL (rafaelmiguelsurdos@gmail.com) Pela História da Educação é
possível inferir que a presença e a atuação do coordenador pedagógico, diferente a do professor, se
constituiu recentemente, mais especi�camente a partir da década de 1980, entrando no lugar até então
ocupado pela chamada supervisão pedagógica, a qual exercia a função de �scalização dos professores
da escola. A legitimação da função, parecida com que temos atualmente, deu-se a partir da promulgação
da Lei Federal nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, bem como
expõe as funções dos pro�ssionais da educação, a saber: o exercício da docência, da direção escolar e
da coordenação e assessoramento pedagógico. Nesse sentido, como não poderia ser diferente, as
classes bilíngues de surdos, enquanto espaços privilegiados para a escolarização das crianças, jovens e
adultos surdos, além de serem reconhecidas por inúmeras pesquisas acadêmicas e estarem
asseguradas por normativas de nível federal e municipal, também demandam da presença e atuação de
coordenadores pedagógicos. Diante do exposto, a presente escrita tem por objetivo apresentar um
relato de experiência sobre a atuação de um coordenador pedagógico frente às escolas-polo com
classes bilíngues de surdos, no município de Guarulhos, sobretudo, no que se refere a articulação de
ações pedagógicas (envolvendo a formação de professores e a discussão sobre as estratégias didático-
metodológicas, num movimento de re�etir e repensar sobre os processos formativos dos alunos surdos)
com as classes bilíngues das três escolas-polo do município. Por estarem inseridas em escolas regulares,
sabe-se que as classes bilíngues de surdos, são assistidas tanto por um coordenador pedagógico local,
da própria unidade escolar, que também atende as demais classes regulares e por um coordenador
pedagógico bilíngue (objeto de interesse desse artigo). É oportuno comentar que, em relação a este
último, a função já fora exercida em outrora por pro�ssionais terceirizados advindos de parcerias do
município com outras instituições. Recentemente, respondendo à movimentações da seção responsável
pela educação de surdos na Secretaria da Educação, a atuação do coordenador pedagógico bilíngue é
retomada, de modo a carregar as seguintes atribuições: realizar encontros formativos com os
professores bilíngues, como os aspectos didático-metodológicos, a sinalização em Libras, os processos
educacionais e avaliativos dos alunos surdos, entre outros; acompanhar e monitorar in loco a
composição da proposta pedagógica respeitando e valorizando os aspectos locais somadas e de acordo
às disposições da proposta curricular municipal; encadear parcerias com a coordenação pedagógica
local a �m de melhor desenvolver o trabalho com os alunos surdos; articular inúmeras ações entre as
classes bilíngues das três escolas polo; entre outras. Por derradeiro, é oportuno comentar que são
poucas as referências de trabalhos institucionalizados na esfera pública envolvendo o trabalho do
coordenador pedagógico frente às classes bilíngues de surdos, o que se faz necessário a construção
gradual de artigos e pesquisas envolvendo o tema em questão, além do envolvimento desses
pro�ssionais em formações continuadas especí�cas e grupos de estudos. Palavras-chaves: Gestão
educacional; Coordenação pedagógica; Formação de professores; Relações interpessoais; Educação
bilíngue de surdos.
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COORTE RETROSPECTIVA SOBRE MORTALIDADE, COMPLICAÇÕES PULMONARES E VASCULAR EM
PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR SARS-
COV-2 NO PERÍODO PERIOPERATÓRIO JOSÉ EDUARDO SANTELLO ? DISCENTE (AUTOR) LIBNAH LEAL
AREIAS ? CO-AUTORA LUIS CARLOS UTA NAKANO ? CO-AUTOR RONALD LUIZ GOMES FLUMIGNAN -
ORIENTADOR Tipo de trabalho: INICIAÇÃO CIENTÍFICA ? PIBIC Introdução: As complicações respiratórias
no pós-cirúrgico são eventos consideravelmente frequentes, desde o período anterior à pandemia de
Sars-Cov-2. Antes do início da pandemia, em março de 2020, estimava-se que havia uma incidência de
complicações pulmonares de aproximadamente 10%, com mortalidade de aproximadamente 3%.
Atualmente, mostrou-se que 50% dos pacientes com infecção por Sars-Cov-2 no período perioperatório
evoluem com complicações pulmonares, estando esse fenômeno associado com alta mortalidade. Em
adição, temos que os eventos tromboembólicos são causas importantes de morbimortalidade pós-
cirúrgica (muito relacionados com estase venosa) e são evitáveis. Foi estimado que, no Reino Unido,
25.000 pacientes morram por ano devido complicações de TEV (tromboembolismos venosos e embolia
pulmonar). Somado a isso, aponta-se para um alto custo anual em saúde devido ao TEV. Além disso,
estudos atuais apontam que embolia pulmonar e trombose venosa profunda ocorreram em 16,5% e
14,8% dos pacientes com Sars-Cov-2, indicando que a infecção por Sars-Cov-2 é um importante fator de
risco para a ocorrência de eventos tromboembólicos, o que se torna ainda mais perigoso em pacientes
pós-cirúrgicos. Os riscos de se desenvolver o TEV são consideravelmente mais altos em pacientes em
recuperação cirúrgica, e a infecção por Sars-Cov-2 também é um fator de risco muito importante para a
sua ocorrência, além de aumentar o risco de complicações respiratórias. Portanto, é de imensurável
importância que consigamos associar os riscos da infecção por Sars-Cov-2 no período perioperatório
com desfechos tromboembólicos e respiratórios no pós-operatório, de maneira a melhor indicar os
pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos em tempos de pandemia, reduzindo assim
morbimortalidade e gastos em saúde, o que impactaria positivamente na sociedade. Métodos: Foi
realizado um estudo do tipo coorte retrospectiva visando à análise dos prontuários dos pacientes do
Hospital São Paulo submetidos a procedimentos cirúrgicos relacionados à Cirurgia Vascular no ano de
2020, desde 26 de fevereiro (data do primeiro caso de Sars-Cov-2 no Brasil). Foram avaliados fatores de
risco e dados epidemiológicos como idade, diabetes, tabagismo, dislipidemia, hipertensão, obesidade,
doença renal crônica, doenças cardíacas, histórico de neoplasia e anticoagulação prévia. Como
desfechos, foram avaliados eventos tromboembólicos, eventos respiratórios (necessidade de ventilação
mecânica invasiva), lesão renal aguda, necessidade de reabordagem cirúrgica e mortalidade em 30 dias
após a realização da cirurgia. Foram considerados casos aqueles que obtiveram o diagnóstico via PCR
para Sars-Cov-2 no período perioperatório, e controles aqueles que foram submetidos a procedimentos
cirúrgicos mas que não obtiveram o diagnóstico de infecção por Sars-Cov-2. Resultados: Foram
encontrados 119 pacientes com suspeita de infecção por Sars-Cov-2 no perioperatório. Desses, apenas
14 foram elegíveis como casos (foram excluídos 105 pacientes por não se encaixarem nos critérios de
elegibilidade, dentre eles a con�rmação diagnóstica por PCR), sendo 50% do sexo masculino e 50% do
sexo feminino. Ainda neste grupo, temos que a média de idade foi de 54 anos e a média de
comorbidades foi 3,21 por paciente. Como controles, foram encontrados 84 pacientes que se
encaixavam nos critérios de inclusão, sendo 61,9% do sexo masculino e 38,1% do sexo feminino. A
média de idade foi de 60,36 anos e a média de comorbidades foi de 2,54 por paciente. Em relação aos
desfechos, a mortalidade foi maior nos pacientes COVID (28,6%) do que nos pacientes não-COVID
(13,1%). Nos pacientes COVID, 7,1% tiveram TVP e 14,3% tiveram TEP. Em comparação, nos pacientes
não-COVID, 4,8% tiveram TVP e 1,2% tiveram TEP. Um desfecho importante foi injúria renal aguda: nos
pacientes COVID, houve em 57,1%, enquanto nos pacientes não-COVID houve em 11,9%. Por �m, em
relação aos eventos respiratórios, houve insu�ciência respiratória aguda (IRA) em 64,3% dos pacientes
COVID, enquanto nos pacientes não-COVID esse número foi de 10,7%. Quanto à necessidade de



ventilação mecânica invasiva, 42,8% dos pacientes COVID necessitaram, enquanto nos pacientes não-
COVID esse número foi de 11,9%. Conclusões: Os resultados preliminares reforçam que a infecção por
Sars-Cov-2 no período perioperatório aumenta a probabilidade de piores desfechos tromboembólicos e
respiratórios, assim como a chance de mortalidade em 30 dias. Entretanto, maiores conclusões devem
aguardar a análise completa dos dados.
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Diante da premissa de não cisão entre linguagem e mundo, o objetivo central da presente investigação é
descrever como o processo linguageiro por meio do qual os povos negros participantes da história do
Brasil têm sido conceptualizados na legislação brasileira, no experienciar do domínio estrito do trabalho,
e, ainda, permanece a atualizar tensões que constituem certa memória cultural de sua participação na
construção da denominada brasilidade. Para tanto, analisa-se, em perspectiva dialógica, a cadeia
discursiva erigida a partir dos seguintes textos jurídicos: Lei Federal n. 12.288 de 2010 (Estatuto da
Igualdade Racial); Ordenações Filipinas (Livro V) de 1603; Constituição Política do Império do Brazil de
1824; Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891; Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil de 1934; Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1937;
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946; Constituição da República Federativa do Brasil de
1967; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei Federal n. 7.716 de 1989 (crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor). Para alcançar o objetivo central, elencam-se os seguintes
objetivos especí�cos: i) descrever as condições histórico-sociais que delineiam valores estruturantes da
esfera jurídica e suas textualidades acerca dos povos negros em diferentes momentos da história
brasileira; ii) identi�car, nos textos jurídicos soerguidos como ocorrem os processos de predicação e
nomeação dos povos negros, no interior do domínio da experiência laboral e iii) descrever os processos
enunciativo-discursivos pelos quais essa tensão constitui certa memória coletiva acerca desses povos e
sua inserção na cultura brasileira. A partir das pistas vernaculares identi�cadas no acervo selecionado da
legislação brasileira, no âmbito restrito do domínio do trabalho, tais como ?escravos?, ?negros?, ?
elemento servil?, ?libertos?, ?pretos forros?, ?escravos de Guiné?, ?cativos?, ?réo escravo?, ?cabeça de
escravo importado?, ?pirataria de escravos?, ?trá�co de africanos?, ?escravo inválido?, ?vadio?, ?
capoeira?, ?objeto de usufruto da coroa?, ?afro-brasileiros?, ?afrodescendentes?, ?trabalhadores negros?,
?empresários negros?, ?participação de negros?, ?atores, �gurantes e técnicos negros?, ?empreendedor
negro?, ?servidores públicos negros?, é possível perceber como a alusão aos povos negros ativa
processos sociocognitivos tanto em quem a produz quanto naqueles que a mobiliza e, dessa forma, faz
espelhar valores historicamente em con�ito que reverberam das leis até hoje. Com os resultados
pretendidos, a pesquisa dará visibilidade ao modo como esses textos legais funcionam como vetores de
certa memória coletiva cultural acerca dos povos negros no Brasil. Assim, implicar-se-ia reconhecer que
a legislação brasileira continua a promover, do ponto de vista dialógico-discursivo, silenciamento de
certo(s) grupo(s) social(is) e, portanto, fomenta as tensões acerca do direito de igualdade material que
tem sido perseguido, sobretudo, pela Constituição Cidadã.
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Introdução Corpos estranhos em otorrinolaringologia constituem quaisquer materiais, orgânicos ou
inorgânicos, que venham a ocupar indevidamente espaços como boca, cavidade nasal, faringe, laringe e
orelhas. Um percentual signi�cativo dos pacientes de serviços de urgência e emergência apresentam
como queixa a presença de corpo estranho em cavidade otorrinolaringológica. Muitos destes incidentes
não levam a um desfecho letal, mas podem estar associados a complicações morfológicas e funcionais
de estruturas como o septo nasal e a membrana timpânica. Nos casos em que existe obstrução das vias
aéreas superiores, os quadros tornam-se mais graves, podendo levar a óbito. Objetivo Analisar o per�l
epidemiológico dos pacientes com diagnóstico de corpo estranho atendidos no Pronto Socorro de
Otorrinolaringologia do Hospital São Paulo, serviço de referência terciária localizado na cidade de São
Paulo ? SP. Método Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e unicêntrico a ser
realizado em duas etapas: uma retrospectiva e outra prospectiva. Serão incluídos no estudo os pacientes
atendidos no Pronto-Socorro de Otorrinolaringologia do Hospital São Paulo que receberam o
diagnóstico para corpo estranho com registro na Classi�cação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com Saúde (CID-10). A etapa retrospectiva será realizada por meio da análise do
prontuário eletrônico dos pacientes atendidos no serviço. Para a etapa prospectiva, os pacientes
atendidos serão convidados a responder um questionário com perguntas referentes ao per�l
sociodemográ�co da família e fatores associados ao incidente com corpo estranho. Todos os pacientes
convidados serão admitidos por meio do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Resultados esperados Esperamos contribuir com achados e dados epidemiológicos para
futuramente consolidar uma base de dados nacional de acidentes com corpo estranho em
otorrinolaringologia. É esperado encontrarmos maiores índices de complicações e/ou maior di�culdade
na remoção do corpo estranho e resolução do quadro aqueles pacientes que demoraram mais tempo
até o atendimento ou foram atendidos previamente em outros serviços. Ademais, estimamos que o
número de atendimentos de casos com diagnóstico de corpo estranho em nosso serviço não tenha
diminuído durante a pandemia de COVID-19.
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A obesidade é uma doença multifatorial e o seu tratamento é desa�ador, especialmente na
adolescência. Adolescentes com obesidade podem possuir várias complicações, entre elas complicações
emocionais e sociais. Neste sentido, evidências cientí�cas demonstram a associação entre a nutrição e o
desenvolvimento e progressão de transtornos mentais, especialmente a progressão da depressão, no
entanto, pouco se sabe sobre o papel da nutrição nos transtornos de ansiedade. Estudos mais recentes
sugerem que a in�amação pode ser um fator etiológico do desenvolvimento da depressão e ansiedade,
pois citocinas pró-in�amatórias podem aumentar o risco de desenvolvimento destas doenças. É bem
evidenciado que dietas com alta densidade calórica, bem como alto teor de ácidos graxos (AG) saturados
e carboidratos simples aumentam os marcadores in�amatórios, enquanto dietas com alta quantidade
de �bras, vegetais e alimentos fontes de ácidos graxos poliinsaturados diminuem a gênese da resposta
in�amatória. Dentro deste contexto, a compreensão das vias envolvidas na neuroin�amação, bem como
o per�l da dieta, destacando o papel dos ácidos graxos, pode ser considerada um importante alvo
terapêutico no tratamento da obesidade, bem como na prevenção e tratamento de suas comorbidades,
incluindo depressão e ansiedade. OBJETIVO: Veri�car a relação existente entre os AG plasmáticos, o
processo in�amatório e sintomas de ansiedade em adolescentes com obesidade. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo transversal, que analisou um banco de dados composto por 76 adolescentes pós-
púberes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP (Parecer: 4.599.191). Os dados
selecionados foram composição corporal, ácidos graxos plasmáticos e sintomas de ansiedade. Realizou-
se análise estatística pelo software JAMOVI, considerando-se nível de signi�cância p<0.05. As correlações
foram pelos testes de Pearson e Spearman e teste de comparação de grupos ANOVA e Kruskal Wallis.
RESULTADOS: Entre os adolescentes com obesidade, 57.9% apresentavam grau moderado de ansiedade
e 23.7% grau elevado. Veri�cou-se que as concentrações séricas do ácido graxo poliinsaturado ômega 3:
C21:5n3 ? ácido heneicosapentaenoico - correlacionou-se negativamente tanto com o estado de
ansiedade (r=-0.26, p=0.03) como com os traços de ansiedade (r=-0.40, p<0.01). Este AG geralmente, é
formado pelo alongamento do ácido eicosapentaenóico (EPA) e possui propriedades biológicas
semelhantes ao EPA e ácido docosahexaenóico (DHA). Outros ácidos graxos também tiveram correlação
negativa com os traços de ansiedade, porém mais fracas, como ácido palmítico C16:0 (r= -0,25, p=0,03);
ácido lignocérico C24:0 (r=-0,30, p=0,01), ácido di-homo-y-linoleico C20:3n6 (r=-0,31, p=0,01); ácido
araquidônico C20:4n6 (r=-0,24, p=0,04). O inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 PAI-1 apresentou
correlação positiva (r=0,29, p=0,01); bem como ácido linolelaídico C18:2n6trans (r=0,27, p=0,002) e ácido
eicosapentaenóico C20:5n3 (r=0,35, p<0.01). CONCLUSÃO: Apesar dos resultados serem animadores, as
correlações foram fracas e moderadas, necessitando de novos estudos com amostras maiores, para
fortalecerem as evidências.
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Trabalho: Sessão: 134 - Genética Data: 30/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
GENÉTICA

Introdução: Os transtornos mentais são uma das principais causas de incapacitação e de trajetórias
disfuncionais em países desenvolvidos, gerando grande prejuízo para o sujeito, para a família e para a
sociedade. Tais transtornos são considerados doenças multifatoriais, na qual fatores genéticos (tanto de
baixo efeito, como os polimor�smos de nucleotídeo único - SNPs, quanto os de alto efeito, como as copy
number variations ? CNVs) e ambientais interagem podendo conduzir ao seu desenvolvimento. Nos
últimos anos, os estudos de associação em larga escala (GWAS, do inglês genome-wide association
study) possibilitaram uma maior compreensão dos mecanismos moleculares dos transtornos mentais.
Contudo, até o momento, os mecanismos biológicos subjacentes a essa suscetibilidade genética ainda
não estão claros. Objetivo: O presente estudo busca correlacionar variantes genômicas (SNPs e CNVs)
com a presença de transtornos mentais, bem como com desvios de funcionalidade durante a trajetória
de acompanhamento de 6 anos (no terceiro follow-up - faixa etária de maior risco de acometimento) da
Coorte Brasileira de Alto Risco para transtornos psiquiátricos (BHRC) e testar sua replicabilidade no
seguimento de 9 anos (quarto follow-up). Secundariamente, pretendemos investigar a associação da
idade de acometimento às variantes genômicas. Materiais e Método: Participam desse estudo 2500
jovens provenientes da BHRC, avaliados longitudinalmente. Os dados de genotipagem são provenientes
do In�nium Global Screening Array da Illumina e serão analisados no software PLINK versão 2.0 e, em
seguida, gerado um GWAS, utilizando como desfechos de interesse: 1) presença de diagnóstico
psiquiátricos e 2) desvios de funcionalidade (não estudar e não trabalhar) e a replicabilidade durante o
seguimento. A ferramenta PennCNV será utilizada para gerar uma lista de CNVs e o seu tipo de variação
(deleção ou duplicação). Também será investigada a correlação entre variantes genômicas e idade de
acometimento, por meio de regressões lineares e logísticas com a plataforma estatística R. Resultados
esperados e Relevância: Esperamos identi�car SNPs com signi�cância para os desfechos de interesse e
se eles apresentam replicabilidade com os mesmos desfechos no quarto follow-up. Compreender as
bases genéticas dos transtornos mentais, bem como de desfechos de grande impacto na saúde pública e
na economia de um país pode trazer grandes benefícios e no futuro auxiliar no desenvolvimento de
medidas de intervenção para melhorar o desfecho dos transtornos mentais.
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COSTURAS DO EU: A POÉTICA VISUAL DE LEONILSON
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Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

COSTURAS DO EU: A POÉTICA VISUAL DE LEONILSON CATEGORIA: PÓS-GRADUAÇÃO AUTOR: WILLIAN
IZIDIO ALMEIDA E-MAIL: WILLIANIZIDIO@HOTMAIL.COM ORIENTADOR: OSVALDO FONTES FILHO E-MAIL:
OSVALDO.FONTES@UNIFESP.BR Introdução A pesquisa focaliza a obra do artista brasileiro José
Leonilson Bezerra Dias (1957-1993) de modo a ressaltar conexões entre a poética artística e a construção
de identidade. Prática inespecí�ca e contemporânea, os trabalhos de Leonilson apontam
inequivocamente a transbordamentos narrativos postos em prática em alguns meios artísticos
brasileiros reveladores de uma poética que transcende os limites da realidade e perpassa questões do
cotidiano. Assim, procura-se pelas costuras entre formas e textualidades, alinhavamentos entre signos e
vazios, propostas plásticas de Leonilson para verter as fragilidades e angustias da vida. Uma poética
visual é vista aqui como estratégia de confronto e encontro com o Real. Ela convida a uma incursão pela
diversidade de operações e processualidades expressivas que visam a inscrição de si e do corpo próprio.
Objetivo Objetiva-se re�etir sobre a produção do artista José Leonilson como uma busca sobre a
identidade e a fragmentação do sujeito contemporâneo. Trata-se de percorrer as corporeidades e
materialidades propostas na obra do artista para indagar sobre os desdobramentos entre a prática
poética e a inscrição do indivíduo. Re�etindo não apenas no corpo da obra, mas também na retratista
daquele que cria toda uma sinalética do Eu como modo de a�rmar a própria existência. Materiais Faz-se
uso da produção plástica e visual de Leonilson catalogada pelo Projeto Leonilson, uma sociedade civil
fundada por amigos e familiares do artista para documentar, estudar e manter viva sua obra. Além da
investigação da ampla bibliogra�a sobre o artista, procede-se a direta incursão por seus arquivos
pessoais e o levantamento fotográ�co dos objetos por ele coletados para a construção de suas
narrativas visuais. Método A investigação parte de movimentos teóricos acerca do gesto, do corpo, dos
limites entre a obra e a vida, entre a realidade e a �cção. Para tal, diversos alguns autores tem assumido
centralidade, tais como, Jacques Rancière, Giorgio Agamben, Georges Didi-Huberman, Michel Foucault,
ou , ainda, Lisette Lagnado, Suely Rolnik e Hal Foster nomes que norteiam análises a partir dos temas da
morte do Autor, da relação arte-vida e arte-política, do estatuto contemporâneo do gesto e da
experiência sensível, da legibilidade do arquivo, dentre outros. Resultados As incursões �losó�cas
realizadas durante a pesquisa têm procurado re�etir o posicionamento político de Leonilson enquanto
artista e a relação do que é ser político na arte. Percebe-se que ele navega entre um confessional
traumático e uma restauração narcisista e que suas incansáveis repetições soam como uma necessidade
de ressigni�car a dinâmica de afetos. Nesse sentido, tem assumido importância a noção de ?real
traumático?, tomada de Hal Foster, capaz de organizar nossa apresentação das formas alternativas de
(des)organização do sensível propostas por Leonilson e de suas múltiplas inscrições e escrituras de si.
Conclusão A atual pesquisa, em vias de arremate, procura estabelecer cruzamentos e diálogos presentes
na dualidade entre a linguagem e a gestualidade, entre o político e o lírico, a �cção e o real. Através de
Leonilson, o que �ca implícito são gestos de repolitizar a arte e de propor novos modos de leitura,
modos suspensivos, remontagens em busca de uma percepção aberta, plural, inconclusa, à semelhança
do que é hoje apregoado para as historiogra�as.
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Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O ato de comer integra dimensões psicossociais, político-culturais, socioeconômicas e
ambientais, ultrapassando aspectos biológicos e nutricionais. Seguindo este princípio, o projeto de
extensão ?COUNUT: Comer, Unir e Nutrir?, criado em 2010 na UNIFESP Campus Baixada Santista, atua
como uma ?usina de ideias? em Educação Alimentar e Nutricional (EAN), promovendo atividades com
diferentes públicos-alvo e temáticas edi�cadas nas diretrizes alimentares brasileiras. Objetivos: Relatar a
experiência e as atividades deste projeto. Materiais e Métodos: Expõem-se as ações desenvolvidas de
março de 2021 a março de 2022. Em decorrência da permanência da pandemia de COVID-19, as mesmas
permaneceram essencialmente no formato remoto/ virtual, incluindo reuniões de equipe e ações
externas. No início de 2022, com os devidos cuidados sanitários, vacinação e autorização da
Universidade, iniciaram-se atividades presenciais pontuais em locais abertos para manter a integração
entre extensão, serviços e comunidade. Atualmente, o Counut abriga duas frentes de ação: (1) eventos
virtuais e publicações em mídias sociais, de caráter formativo e informativo; (2) atividades vinculadas ao
Programa Composta Santos da Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM-Santos), em feira livre na orla de
Santos (?Feira Feliz?). Resultados: Relativamente à primeira frente, em março de 2021, realizou-se uma
rifa de Páscoa, via rede social Instagram, para manter vínculo e interação com a comunidade virtual,
além de levantar recursos �nanceiros para futuras iniciativas. Ainda nesta rede, no quadro ?O Brasil
come o quê?? publicaram-se receitas e informações sobre origem e tradição de diversos alimentos
típicos das regiões brasileiras. Em outubro, em parceria com o ?Centro Acadêmico Semíramis Domene? e
o projeto de extensão ?Cultivando a Jardim?, realizou-se o ?II Sarau Virtual: Criar, Cultivar, Comer,
Cativar?, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. O evento contou com demonstrações
artísticas e culturais, possibilitando re�etir sobre questões em torno da complexidade do ato de comer e
do direito humano à alimentação adequada e saudável. A frente de ação ?Feira Feliz? iniciou-se em maio
de 2021, a partir de uma aproximação intermediada pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional (COMSEA-Santos). Neste caso, busca-se desenvolver e avaliar, de forma participativa, um
modelo social pautado na colheita urbana de alimentos e na compostagem de resíduos, viabilizada por
projeto piloto em uma feira livre próxima ao pátio de compostagem do Orquidário Municipal. Neste
contexto, realizaram-se reuniões remotas com o grupo de trabalho (UNIFESP, Composta Santos, Mesa
Brasil SESC), rodas de conversa para debates (documentário Cultura do Desperdício), visitas para
observação participante na feira e planejamento das futuras ações. Conclusão: A equipe do Counut
desenvolveu ações de EAN em contextos e propostas diversos, oportunizando a valorização das
múltiplas dimensões que envolvem a promoção da alimentação adequada e saudável. O trabalho
interdisciplinar e participativo cada vez mais é pautado no tripé universitário Extensão, Ensino e
Pesquisa, promovendo re�exões, trocas de saberes e aprendizado entre extensionistas e comunidade.
Pretende-se dar continuidade às atividades, em uma perspectiva híbrida, conforme as circunstâncias
atuais da pandemia de COVID-19.
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Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: COVID-19

Introdução: Estima-se que a insu�ciência cardíaca (IC) afete 26 milhões de pessoas em todo o mundo. A
coexistência entre IC e Covid-19 pode aumentar o risco de má evolução nesses pacientes, e sabe-se que
após a recuperação da Covid-19, o paciente pode ainda apresentar sintomas relacionados à doença.
Objetivo: Identi�car se os pacientes com IC que se recuperaram da Covid-19 apresentaram repercussões
nas atividades de vida diária (AVD). Métodos: Estudo observacional do tipo transversal, aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP sob número CAAE 52608821.6.0000.5505, desenvolvido com
pacientes que precisaram ser internados devido Covid-19 e IC descompensada, no Hospital São Paulo. A
amostra foi composta por adultos (idade > 18 anos), que voluntariamente aceitaram participar do estudo
mediante consentimento informado. Foram incluídos os pacientes com diagnóstico de IC previamente,
internados no hospital no período de maio a agosto de 2021 com diagnóstico de Covid, sendo a
entrevista realizada após 180 dias da data da hospitalização. Foram excluídos aqueles que não sabiam
utilizar o serviço eletrônico de conversa, que não aceitaram participar do estudo e os casos em que o
diagnóstico médico de IC não tinha comprovação. A coleta de dados consistiu na extração de dados do
prontuário médico eletrônico e entrevista com os pacientes, e para a avaliação da independência para as
atividades de vida diária foi aplicado a Escala de Katz. Os dados foram analisados por meio de análise
descritiva e testes de correlação. O valor de signi�cância estatística adotado foi igual a 5% (p ? 0,05).
Utilizou-se o software SPSS Statistics, versão 28.0. Resultados: Foram incluídos 31 participantes. Dessa
amostra, 61,3% (n=19) evoluíram à óbito na internação ou em menos de 180 dias após alta. Foram
entrevistados oito pacientes, dos quais apenas dois pacientes tornaram-se dependentes para as AVD no
pós-covid. Esses dados não apresentam diferença estatisticamente signi�cante (p=0,5). Dos sintomas
ainda exacerbados durante a entrevista, 87,5% (n=07) relataram sintomas de fadiga aos mínimos
esforços, 62,5% (n=05) relataram dispneia e 25% (n=02) relataram mialgia. Conclusão: Os pacientes com
IC que tiveram Covid-19 apresentaram alta mortalidade. Os pacientes que se recuperaram da doença
não apresentaram repercussões nas atividades de vida diária, porém ainda apresentam sintomas
exacerbados como fadiga aos mínimos esforços mesmo após 180 dias da alta hospitalar.
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Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

OBJETIVO: Relatar o per�l epidemiológico dos pacientes com COVID-19, submetidos à laparotomia de
urgência, quanto à prevalência, forma de transmissão e evolução. MÉTODO: Estudo longitudinal
retrospectivo, avaliando pacientes submetidos à laparotomia exploradora de urgência pela equipe do PS
do HSP da UNIFESP/EPM durante o período pandêmico. O serviço atende pacientes do SUS, em
demanda espontânea, num hospital universitário de atendimento quaternário em centro urbano, sendo
referência para atendimento à COVID-19 durante o período estudado. RESULTADOS: Foram revisados os
prontuários de 156 pacientes, entre março de 2020 a maio de 2021, quando foram internados 1.543
doentes com COVID-19 no HSP. A casuística foi composta por 89 (57,08%) homens e 67 mulheres, com
média de idade de 57,86 anos. Nesse período, 16 pacientes (10%) foram submetidos ao teste
laboratorial, por contato prévio, sinais e/ou sintomas, e/ou exame de imagem sugestivos de infecção por
Sars-CoV-2, correspondendo a 13 homens (81%) e três mulheres, sendo cinco (31%) exames realizados
no pré-operatório e 11 (69%) no pós-operatório. Os métodos para detecção de Sars-CoV-2 foram teste
do antígeno viral (19%), todos com resultados negativos, e RT-PCR por swab nasal (81%) que detectou o
RNA viral em 3 pacientes (19%). A detecção clínica da COVID-19 foi realizada no período pós-operatório e
ocorreu no 10º dia de internação em dois doentes e no 15º dia em um caso. Todos eram homens, com
idades de 37, 63 e 61 anos. Paciente de 37 anos teve como hipótese diagnóstica colite isquêmica e
anatomopatológico evidenciou infarto intestinal com múltiplos focos de necrose e ulceração da mucosa,
sinais de isquemia muscular, edema da submucosa, ectasia vascular e focos de peritonite aguda
supurativa; paciente de 63 anos com diagnóstico de pmeumoperitônio a esclarecer e doença
linfoproliferativa, com anatomopatológico evidenciando adenocarcinoma com sítio primário inde�nido e
múltiplas metástases; e paciente de 61 anos com perfuração de reto alto com peritonite e aderências de
alças e, ao exame anatomopatológico, processo in�amatório crônico agudizado com perfuração retal,
alterações isquêmicas de mucosa intestinal/retal e peritonite aguda estercorácea. A internação foi de 22,
11 e 23 dias, sendo 17, 4 e 12 dias na Unidade de Terapia Intensiva. Todos os pacientes apresentaram
dispneia e queda da saturação de oxigênio, e imagem tomográ�ca com in�ltrado pulmonar em vidro
fosco, necessitando de uso de cateter nasal de oxigênio e máscara não reinalante e um deles foi
submetido a ventilação mecânica. Dois pacientes com COVID-19 faleceram em decorrência de
tromboembolismo pulmonar e Síndrome Respiratória Aguda Grave e o outro paciente teve evolução
favorável, recebendo alta. CONCLUSÕES: Durante o período pandêmico, no nosso serviço, houve
atendimento expressivo de doentes em situações de urgência e que necessitaram de laparotomias.
Apesar das incertezas cientí�cas e das di�culdades frequentes de recursos diagnósticos e terapêuticos,
observamos que, a prevalência da infecção por Sars-CoV-2 no período perioperatório foi baixa,
ocorrendo nos pacientes internados ainda no período de incubação e por transmissão intra-hospitalar.
O per�l e a evolução clínica dos pacientes con�rmaram os dados da literatura que sugerem associação
entre COVID-19 e elevada mortalidade no período perioperatório.
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Esta pesquisa de mestrado, ainda em fase inicial, tem como objetivo estudar a construção da narrativa
de cinco contos de Machado de Assis, observando como o autor utiliza o sonho como suporte para os
acontecimentos insólitos, o que pode ser analisado, a nosso ver, dentro do modo fantástico. A pesquisa
busca compreender o percurso criativo de alguns contos do autor onde a realidade �ccional e os
espaços do inconsciente aparecem nas histórias, observando, assim, o movimento dinâmico do texto
machadiano que leva o leitor a uma atmosfera de incertezas entre o real e o sobrenatural. Pretende-se
explorar os estudos sobre o modo fantástico, assim como mostrar a estruturação da narrativa
machadiana construída a partir do efeito suspense, compreendendo de que maneira o modo fantástico
se desenvolve. A partir da seleção de algumas narrativas e demais estudos sobre a presença do insólito
na narrativa, faremos uma análise crítica, investigando a presença do sonho nos seguintes contos: ?Um
sonho e outro sonho", "Entre santos", ?Capitão Mendonça?, ?A chinela turca? e ?Uma excursão
milagrosa?. Selecionamos algumas re�exões teóricas que apontam características do fantástico, tais
como os de Remo Ceserani (2006), David Roas (2014), Rosalba Campra (2016) e Felipe Furtado (1980)
que, em geral, compreendem o fantástico como uma das possibilidades da manifestação do insólito, em
que o leitor questiona a verossimilhança dos acontecimentos da narrativa. Adotaremos ainda estudos
sobre o medo, como os de H.P. Lovecraft (2008), buscando entender o efeito de suspense na narrativa e
também estudos sobre o mundo onírico, como os de Gaston Bachelard (1988), Carl Gustav Jung (2000),
Gilbert Durand (1993), entre outros. Na pesquisa aqui descrita, esperamos como resultado compreender
de que maneira o modo fantástico se constrói nas narrativas através dos sonhos e o efeito que o
suspense provoca no leitor. Além de contribuir com a fortuna crítica da obra de Machado de Assis, os
resultados obtidos serão disseminados por meio de periódicos de divulgação cientí�ca e em
comunicações internas e externas à UNIFESP.
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CRIAÇÃO DE UM MANUAL DE MARCA PARA O INSTAGRAM DO PROJETO AMA3D

MARIA ELIZETE KUNKEL - ORIENTADOR(A)

BLENDA DEL VECCHIO BARON - CO-AUTOR(A)

LUDMILA PINHAL MARTINEZ - DISCENTE

TAINARA DOS SANTOS BINA - CO-AUTOR(A)

VIVIANE FAJARDO FILGUEIRAS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: A imagem de uma organização é um dos pilares do sucesso para uma boa consolidação
no mercado. Para que o negócio seja apresentado de maneira mais coerente ao seu público-alvo,
diversas pesquisas e análises devem ser feitas, visando entender como essas pessoas se comunicam e
quais seus desejos. Toda a representação criada é baseada nisso e nos valores da marca que devem
transparecer através de meios não verbais. Em muitos casos, as redes sociais são um dos meios de
maior contato com o público, então é imprescindível que exista um linguajar adequado e que as pessoas
saibam diferenciar o conteúdo da instituição, de seus concorrentes. Essa diferenciação ocorre mais
facilmente quando há uma harmonia entre as publicações, ou seja, quando existem elementos que em
conjunto são o ?rosto? da marca. Esses elementos são características presentes na identidade visual da
organização. Contudo, para manter a coerência e reproduzir com mais facilidade essa identidade, é
preciso utilizar um manual de marca, que vai explicar e exempli�car o que é permitido ou proibido em
suas ações de divulgação. OBJETIVO: Desenvolver um manual de marca para o projeto Ama3D que re�ita
seus valores a partir de uma identidade visual e linguagem virtual coerente com o projeto.
METODOLOGIA: O projeto Ama 3D objetiva desenvolver um novo conceito de prótese externa de mama
com uso da impressão 3D. O manual de marca do Ama3D foi desenvolvido por meio de técnicas sobre o
signi�cado de cores, formas e tipologia, utilizando como base o logotipo pré-existente. A proposta da
identidade visual e o resultado �nal do manual foram construídos em softwares como Canva, Photoshop
e Illustrator, sendo dividida em 6 etapas: proto-personas, cores, tipogra�as, uso de imagens e textos,
layout e montagem �nal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A primeira etapa consistiu na montagem de proto-
personas feitas através de pesquisas em redes sociais e que serviram para guiar o caminho para as
outras características da marca. As etapas de cores e tipogra�a foram realizadas utilizando as
informações presentes no logotipo já existente, abrindo espaço para adição de uma paleta e fonte
secundárias. Para a de�nição de quais imagens poderiam ser aplicadas e qual a melhor linguagem para
os textos, as personas foram utilizadas como fonte de informação. A etapa de layout compreendeu a
regulação de espaçamentos, grades de composição e proporções que devem ser usadas em postagens.
Por �m, as informações ainda serão ordenadas e dispostas dentro de um manual de maneira simples e
clara. Esses resultados o�ciais podem ser visualizados na conta @ama3d_ do instagram. CONCLUSÃO: As
informações foram ordenadas e estão prontas para serem dispostas na primeira versão do manual,
assim que for concluído ele poderá ser aplicado, contudo, como o projeto Ama3D vem se
desenvolvendo, é possível que seja necessário reconstruir algumas características, visando melhorar a
comunicação em outras plataformas fora do Instagram.
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CRIAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE SINAIS ASSOCIADO A MONITORIA DA UNIDADE
CURRICULAR DE LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

CRIAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE SINAIS ASSOCIADO A MONITORIA DA UNIDADE CURRICULAR DE
LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS Giovanna Tonzar-Santos - Monitora - e-mail:
tonzar.giovanna@unifesp.br Silvana Zajac - Docente - e-mail: silvana.zajac@unifesp.br Desde 2005, o
ensino da Língua Brasileira de Sinais é obrigatório na grade curricular de todos os cursos de licenciatura
do país. No curso de Ciência - Licenciatura na Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, o
primeiro contato com a língua é feito na unidade curricular de Libras e Educação de Surdos oferecida no
segundo semestre do ciclo básico de modo a introduzir alguns sinais e, principalmente, discutir assuntos
pertinentes a comunidade surda de modo a enriquecer o repertório dos graduandos e fornecer
subsídios teóricos para o fazer docente em diferentes circunstâncias. No segundo semestre de 2021, foi
oferecida a unidade curricular na modalidade de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) devido à
pandemia do coronavírus. Como o curso referido destina-se a conteúdos de ciência (física, química,
matemática e biologia), por diversas vezes precisa-se fazer o uso de um sinal e, ao buscar na literatura,
ele não é encontrado, di�cultando o trabalho e a comunicação para lecionar determinados conteúdos.
Desse modo, a atividade formativa e avaliativa da unidade curricular consistiu na criação de um sinal
para ser incorporado ao repositório de sinais da Universidade Federal de São Paulo. A atividade foi
realizada parte em grupo e parte individualmente. Inicialmente, o grupo deveria escolher um termo para
o qual ainda não tivesse sido criado um sinal. Depois, cada estudante, individualmente, deveria fazer
buscas pela internet, livros, bibliotecas e comunidade surda a �m de veri�car se o termo realmente não
tinha sinal. Posteriormente, os estudantes deveriam apropriar-se de maneira bastante veemente do
conceito e da de�nição do termo escolhido. O próximo passo foi representar o termo por um desenho,
por uma expressão corporal e uma expressão facial. Por �m, o grupo reunia-se novamente para
apresentar o trabalho feito individualmente e criar o sinal que mais representasse o termo escolhido,
respeitando os cinco parâmetros da Língua Brasileira de Sinais que foram estudados e discutidos ao
longo do semestre. Reunidos os sinais criados por todos os surdos, estes foram apresentados à
comunidade surda a �m de validá-los. A experiência foi bastante interessante, contribuindo não só para
o processo de aprendizagem da língua, mas também apropriando-se de como ela é criada, quais os
processos e procedimentos para a criação de cada sinal. Além disso, o repositório ganhou mais sinais
que irão auxiliar toda a comunidade na comunicação mais efetiva.
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CRIAÇÃO DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO PARA ÓRTESE
INFANTIL APLICADA NO TRATAMENTO DA DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO DO

QUADRIL

MARIA ELIZETE KUNKEL - ORIENTADOR(A)

MÁRCIO FERNANDO FLORES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: BIOENGENHARIA

Criação de um sistema inteligente de monitoramento para órtese infantil aplicada no tratamento da
displasia do desenvolvimento do quadril Márcio Fernando Flores, aluno do Campus São José dos
Campos Instituto de Ciência e Tecnologia matriculado no curso de Mestrado Pro�ssional em Inovação
Tecnológica Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Marcio.�ores@unifesp.br INTRODUÇÃO: Os
bebês acometidos com a displasia do desenvolvimento do quadril com até seis meses de idade são
submetidos a reabilitação através do suspensório de Pavlik, e o que são diagnósticos tardiamente, o
tratamento passa a ser feito com uso do gesso para a imobilização do quadril e pernas do paciente por
um período de 100 dias aproximadamente. Ocorre que o gesso quando molhado não pode ser secado e
cria áreas que podem provocar ulceração na pele do bebe e até mesmo odores devido a umidade e
resíduos de urina e vezes, pensando em melhorar esse ambiente de cuidados, houve uma pesquisa de
Mestrado do Programa de Inovação Tecnológica (PIT) da UNIFESP que deu origem ao desenvolvimento
da órtese Babyhipcare baseada em manufatura aditiva que pode ser lavada, é vazada, é articulada e
permite a troca de fralda com mais facilidade. Observando-se esse novo modelo de órtese, foi possível
desenvolver um sistema de monitoramento capaz de transmitir informações do bebê de forma remota
aos cuidadores para que eles possam realizar a higienização no momento em que houver o enchimento
de urina na fralda ou no momento de inquietação do bebê no seu leito de tratamento. OBJETIVO: Criar
um sistema de monitoramento da órtese Babyhipcare através de sensores de baixo custo para ajudar os
cuidadores de crianças em tratamento. METODOLOGIA: Através de um processo de prospecção, foi
realizado a seleção dos dispositivos eletrônicos considerando aspectos relevantes como sua
disponibilidade no mercado, consumo de corrente, preço do dispositivo, dimensões físicas, forma de
alimentação elétrica do componente, quantidades de pinos de dados e alimentação. Após selecionados,
os dispositivos foram inseridos e alimentados na placa de testes para que fosse possível con�rmar se as
funcionalidades referente ao catalogo técnico eram verdadeiras. Após essa etapa, foi desenvolvido
códigos de programa para possibitar o estabelecimento das conexões sem �o de dois tipos de
comunicação, uma via Bluetooth HC05 e outra comunicação via WIFI. A conexão WIFI manteve em
operação na rede de energia e na bateria em 100% do tempo e a conexão bluetooth apresentou alguma
instabilidade durante seu funcionamento através de algumas interrupções no celular. Com relação ao
buser, não houve nenhum evento de interrupção de funcionalidade, mas houve o travamento de todo o
sistema e posteriormente foi restabelecido manualmente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A comunicação
WIFI tem se mostrado mais estável com relação ao bluetooth durante os testes. O buser se apresentou
estável no sistema WIFI. 50% dos testes foram realizados com bateria e 50% sem. O resultados obtidos
foram igual e não foi identi�cado nenhuma interferência com outros tipos de frequência. CONCLUSÃO:
O estudo permitiu a criação de um modelo de monitoramento capaz de reduzir do tempo de
identi�cação da necessidade de substituição da fralda do bebê para que ele tenha mais conforto ao
longo do tratamento.
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CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APOSTILA DIDÁTICA ILUSTRADA DE ANATOMIA
PATOLÓGICA PARA OS ESTUDANTES DO 2º ANO DO CURSO DE MEDICINA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

GILLES LANDMAN - ORIENTADOR(A)

LÍDIA YUMI KODAIRA MOREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: 1800 anos separam os estudos do primeiro anatomista, Heró�lo da Calcedônia, da
publicação de ?De Humani Corporis Fabrica?, por Versalius, o primeiro atlas de anatomia livre da censura
de dogmas sobre a ilustração do corpo humano (Hajar[1]). Hoje, 500 anos depois de Versalius, os alunos
de anatomia contam com diversos atlas para auxiliarem em seus estudos (como os ricamente ilustrados
por Frank Netter [2]). Assim, nos moldes destes extraordinários livros, será criado um material didático
contendo ilustrações de peças patológicas do acervo do Departamento de Anatomia Patológica da EPM-
UNIFESP voltada para o ensino de alunos da graduação. OBJETIVO: aperfeiçoar o estudo de Patologia
Geral por alunos do 2º ano do curso de Medicina da EPM-UNIFESP, por meio da criação de uma apostila
didática ilustrada que será disponibilizada gratuitamente em plataforma online para estes alunos.
Continuar a criar mais conteúdo para a apostila através de acordo com o Departamento de Patologia da
Faculdade de Medicina da USP, ainda em conversação. JUSTIFICATIVA: em questionário anônimo aos
alunos da graduação em Medicina, houve interesse em uma apostila didática ilustrada de Anatomia
Patológica, haveria disponibilidade de acessá-la online e relataram que os materiais atualmente
disponíveis para estudo de Anatomia Patológica eram insu�cientes. Ainda, uma apostila criada com
ilustrações feitas à mão por uma estudante de medicina permite aperfeiçoar as nuances de tamanho e
cor das peças, as quais seriam adaptadas para sua necessidade didática com melhor foco, características
que uma foto, por exemplo, não poderia substituir. METODOLOGIA: o Departamento de Anatomia
Patológica da EPM-UNIFESP autorizou o uso das peças. Cada desenho é feito em folha de papel A4, de
gramatura 200g/m2, brancas. Para o desenho, lápis de cor aquareláveis. Os temas abordados serão
Degeneração, Patologias Circulatórias, In�amação, Alterações do Crescimento e Desenvolvimento e
Neoplasia, para os quais serão criadas de uma a quatro ilustrações diferentes, com a devida
evidenciação do processo patológico correspondente e um breve comentário acerca da patogênese.
RESULTADOS: até o momento, a apostila conta com oito ilustrações satisfatoriamente concluídas e 21
páginas de conteúdo dos seguintes processos patológicos e seus respectivos órgãos acometidos: cirrose
hepática, infarto hemorrágico cardíaco, fígado em ?noz moscada?, hipertro�a ventricular cardíaca,
necrose coagulativa esplênica, aneurisma e aterosclerose de aorta, necrose coagulativa renal e
tuberculose miliar pulmonar. Cada ilustração demanda de 40 a 60 horas de trabalho, incluindo neste
tempo a criação da página completa, e foi feita mediante discussões prévias com os professores do
Departamento de Anatomia Patológica da EPM-UNIFESP. Foi decidido que cada processo patológico será
exibido em duas páginas consecutivas, uma evidenciando a ilustração com áreas em destaque
evidenciando a patologia e outra com um breve resumo da patogênese, análise da peça e imagem de
microscopia com detalhamento dos achados microscópicos. COMENTÁRIO: devido à pandemia de
COVID-19, o calendário do 2º ano do curso de graduação em Medicina para a disciplina de Anatomia
Patológica foi alterado, o que impossibilitou a avaliação do material didático em de�nitivo. Optou-se criar
e disponibilizar o material de forma livre e gratuita para os estudantes da EPM-UNIFESP, expandindo seu
conteúdo progressivamente por período indeterminado, considerando o tempo demandado para sua
confecção e por estar incompleta. CONCLUSÃO: a qualidade da apostila está dentro dos padrões
planejados. Referências Bibliográ�cas: 1) Hajar, R. Medical Illustration: Art in Medical Education. Hearth
Views 2011 Apr-Jun; 12(2): 83-91. 2) Netter, FM. Friedlaender GE. Frank H. Netter and a Brief History of
Medical Illustration. Clin Orthop Relat Res. 2014 Mar; 472(3): 812-819.
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CRIAÇÕES LEXICAIS INFANTIS NO USO DE DIMINUTIVOS: UMA ANÁLISE DOS ERROS
DE GÊNERO E ADAPTAÇÕES FONOLÓGICAS

INDAIA DE SANTANA BASSANI - ORIENTADOR(A)

GEOVANA VIANA QUEIROZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A partir de uma abordagem racionalista da aquisição da linguagem, este trabalho estudará a ocorrência
de criações lexicais por crianças em fase de aquisição da linguagem na produção de diminutivos. Para
tal, objetiva-se explicar a produção de tais criações a partir de adaptações fonológicas, além de explorar
a relação que as marcas de gênero têm sobre elas. Ainda, para que sejam feitas as análises das
produções, foi realizada uma coleta de dados de crianças do corpus Santos, proveniente de uma
parceria da Unifesp para com o projeto ?Análise dos sistemas fonético e fonológico?, realizado pelo
Laboratório de Estudos em Aquisição da Linguagem da Universidade de São Paulo, seguida de uma
catalogação das propriedades morfossintáticas encontradas nas criações para que seja possível calcular
suas ocorrências dentre os diminutivos. Teorias de trabalhos já existentes são levadas em conta para a
produção desta pesquisa, como a dos diminutivos e dos su�xos avaliativos em geral (Villalva, 1994; Bisol,
2010; Costa e Minussi, 2019) e da de�nição de criação lexical (Moreira e Baia, 2017). Assim, este trabalho
pretende mostrar que as criações lexicais podem ser explicadas por adaptações fonológicas e/ou trocas
de gênero de acordo com a rotina fonológica e fase de aquisição da criança no momento, portanto não
sendo ocorrências aleatórias.
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CRIANÇAS FILHAS E FILHOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA: PERCEPÇÃO DOS
ADULTOS FAMILIARES

CELIA REGINA BATISTA SERRAO - ORIENTADOR(A)

ELOISA TORRÃO MODESTINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

PEDAGOGIA

O projeto de Iniciação Cientí�ca presente encontra-se circunscrito na interseção dos campos de pesquisa
sobre a Infância e sobre o Sistema Prisional e tem por objetivo geral conhecer e visibilizar a infância de
crianças �lhos e �lhas da população carcerária por meio da identi�cação dos elementos que constituem
e caracterizam a infância desses sujeitos mediante a escuta de pais, mães e/ou responsáveis
participantes da Associação de Amigos/as e familiares de presos/as (AMPARAR). Nas entrevistas,
pudemos conhecer um pouco sobre o cotidiano das crianças em casa, na escola e durante as visitas,
assim como a percepção sobre seus desejos e necessidades diante da situação social que enfrentam.
Sob o aporte teórico metodológico da Sociologia da Infância, espera-se que os resultados desta pesquisa
possam contribuir para o acesso a uma realidade pouco conhecida. O mapeamento e análise dos dados
sobre as crianças �lhas e �lhos da população carcerária fornecerá informações sobre esses sujeitos de
pouca idade, possibilitando-os sair da total invisibilidade.
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CRIANÇAS, TERRITÓRIO E EDUCAÇÃO: A LUTA PELA PRODUÇÃO DO ESPAÇO NA
ZONA LESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO

GIOVANNA BONILHA MILANO - ORIENTADOR(A)

VITHORIA SAMPAIO ROMAO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: CIDADES

Este ensaio é desdobramento de uma bolsa de pesquisa do programa de pesquisa e extensão Estudos
Urbanos e Interdisciplinaridade do Instituto das Cidades - Campus Zona Leste da UNIFESP
fundamentada no pensamento da teoria crítica urbana e na virada espacial das ciências sociais e
estudos urbanos que, ao tomar o con�ito como chave epistemológica, almejou contribuir com o
desenvolvimento de metodologias que acompanhassem o movimento rápido, desigual e contraditório
da produção capitalista do espaço urbano. Os resultados revelaram que os con�itos fundiários são
intrínsecos à urbanização capitalista ao mesmo tempo que se con�guram como pontos privilegiados
para a compreensão do espaço urbano contemporâneo e elaboração de estratégias de resistências e
projetos alternativos de moradia e cidade. Nesta etapa de pesquisa subsidiada pela bolsa de Iniciação
Cientí�ca do CNPq [133315/2021-5], muito mais importante que os resultados seja talvez o
entendimento de que: a) o con�ito fundiário atua como termômetro para análise da reprodução da
lógica capitalista e a disputa de interesses pelos/nos espaços da vida cotidiana; b) os con�itos são
dimensões abstratas e materiais que perpassam os atravessamentos encarnados nos sujeitos da luta
política; c) o conhecimento sobre as formas de resistência no lugar ultrapassa a vivência de lideranças de
movimentos sociais - principais interlocutores em pesquisas universitárias - já que a experiência se
diferencia na espacialidade e corporeidade. Despontou-se entender especi�camente às crianças e suas
experimentações enquanto sujeitos políticos com o recorte dos movimentos sociais atuantes na Zona
Leste de São Paulo tomado como hipótese que as crianças envolvidas em processos concretos de
disputa pelo espaço têm suas vivências e experiências atravessadas pela especialidade e corporeidade
as tornando sujeitos políticos com percepção própria acerca da dinâmica urbana e espacial
contemporânea. Neste sentido, mais do que mobilizar seus responsáveis, são capazes de traçar formas
de resistência especí�cas e reinventar o cotidiano da luta urbana. Os processos metodológicos utilizados
incluem a revisão bibliográ�ca para levantamento de informações e a observação ativa no campo.
Espera-se através da análise dos currículos de formação escolares e das pautas dos movimentos sociais
deste estudo criar e fortalecer as alianças entre a escola e os movimentos sociais ampliando a
consciência de que a responsabilidade da educação e formação das crianças é necessariamente
comunitária e territorial.
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CRIMINOSOS OU ESPORTISTAS? A CAPOEIRA E OS REGISTROS POLICIAIS EM SÃO
PAULO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX

MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA - ORIENTADOR(A)

RAFAEL BLESSA MACIEL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Nas últimas três décadas a capoeira vem sendo intensamente pesquisada nas universidades de todo
país. Inúmeros estudos como de Carlos Eugênio Líbano Soares no Rio de Janeiro, Josivaldo Pires Oliveira
na Bahia, Filipe Amado em São Paulo e entre tantos outros aprofundaram a discussão das práticas da
capoeira nos séculos XIX e XX associadas a marginalidade e criminalidade. Em São Paulo no século XX,
porém, registros policiais ainda não haviam sido encontrados. A presente pesquisa, cruzando
informações de notícias de jornais que relatavam a capoeira como violência policial nas primeiras
décadas dos anos 1900, encontrou no arquivo do estado de São Paulo nos registros da assistência
policial, através dos nomes e locais dos envolvidos, os registros policiais dessas ocorrências, de�nidos
como crimes. A descoberta dessas fontes inéditas para a capoeira em São Paulo, nos traz mais um
elemento na narrativa da capoeira como prática criminosa, que passa coexistir com a visão do capoeira
esportista que surge nos anos da década de 1920. As analises desses registros policiais, são parte da
pesquisa de dissertação de mestrado que busca demonstrar como o jogar capoeira em 1900 passa por
um lento processo de adaptação durante toda a primeira metade do século XX, de cultura suburbana e
criminal, se consolidando como prática genuinamente nacional e esportiva valorizada no �nal da década
de 1940 na mesma São Paulo, trazendo Bimba e seus alunos como grandes protagonistas de um evento
esportivo no estádio do Pacaembu e de outros grupos apresentando a roda de capoeira na primeira
feira folclórica de São Paulo, que ocorre no Parque da Água Branca. Na apresentação do congresso,
iremos mostrar as fontes de jornais e policiais que compõe a pesquisa, bem como uma síntese da
narrativa de toda a pesquisa que busca agregar nas de�nições de como a capoeira paulistana contribuiu
no território nacional para a consolidação da capoeiragem como símbolo de orgulho para os brasileiros
ao redor de todo mundo.
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CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS E AS RELAÇÕES ENTRE VIRULÊNCIA, METABOLISMO
DO ESTRESSE DO ENXOFRE, OSMÓTICO E OXIDATIVO.

MARCELO AFONSO VALLIM - ORIENTADOR(A)

RENATA CASTIGLIONI PASCON - CO-AUTOR(A)

VERÔNICA LIRA ALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
MICROBIOLOGIA

O Cryptococcus neoformans é conhecido por ser uma levedura encapsulada, a qual tem uma grande
relevância médica, pois causa doença em pacientes imunocomprometidos. A população de pessoas com
o sistema imune comprometido por tratamento contra o câncer, transplantes e AIDS tem aumentado no
mundo. Uma vez infectados, os pacientes imucomprometidos como transplantados e portadores da
síndrome da imuno de�ciência adquirida (AIDS) tornam-se dependentes de antifúngicos para o resto da
vida, logo, podemos observar o surgimento de cepas resistentes ao tratamento. Devido a essas
di�culdades, faz-se necessário o estudo da biologia básica dessa levedura na busca de possíveis alvos
para novas opções de tratamento. Neste sentido, estamos estudando o mutante para a interrupção do
gene CNAG_5333, mutante (?5333). Esse gene codi�ca a proteína com caraterísticas de um fator de
transcrição a qual, supostamente, pode estar envolvida na captação de aminoácidos. Trabalhos
anteriores mostram que a captação de nutrientes é importante para a virulência e pode ser um bom
alvo para novas opções de tratamentos. Neste trabalho iremos explorar a captação de nutrientes pelo
mutante (?5333) e acessar a produção de importantes fatores de virulência pela levedura em meio
de�nido na ausência e presença de aminoácidos, bem como em combinação com diferentes fontes de
carbono. Os resultados obtidos mostraram que existe uma variação na expressão fenotípica do gene
CNAG_5333 por qPCR. Efetivamente, há diferença na expressão em meio com ausência de carbono.
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CUIDADO ATIVO E DEMOCRÁTICO: SUBSÍDIOS TEÓRICO-PRÁTICOS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO AO RETORNO DOS(AS) JOVENS À

ESCOLA NO CONTEXTO (PÓS)PANDÊMICO

BRUNA CAROLINA SILVA DOS REIS - DISCENTE

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - ORIENTADOR(A)

GRAZIELA MASSI - DISCENTE

FERNANDA SALES DA SILVA MIRÃO LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

A pandemia de CoVID-19 tem agravado muitas problemáticas que não haviam sido su�cientemente
enfrentados pelas políticas públicas sociais do Brasil. A evasão escolar é uma delas e afeta
desproporcionalmente jovens das classes populares, em especial aqueles que são pobres, negros e
periféricos, demandando corresponsabilidade de diferentes setores e atores sociais. Esse projeto
objetiva aprofundar as matrizes explicativas que incidiram na ocorrência da evasão e/ou desistência
escolar, tomando-se a perspectiva dos jovens, seus familiares e sua comunidade, além da compreensão
e busca da superação dos motivos impeditivos do retorno do jovem à escola. Uma equipe
interinstitucional formada por pesquisadores vinculados à Rede Metuia - Terapia Ocupacional Social,
articulada internacionalmente com colaboradores estrangeiros da área, ao lado de colegas das áreas de
Educação e Saúde Pública no Brasil, desenvolverá o estudo nas cidades paulistas de São Carlos e Santos,
em João Pessoa (PB), Ceilândia (DF) e Petrolina (PE). Na cidade de Santos a pesquisa será executada por
pesquisadores da UNIFESP, campus Baixada Santista em parceria com a Escola Estadual Bartolomeu de
Gusmão. Para tanto, tendo como base a pesquisa-participante e a terapia ocupacional social, jovens
universitários e jovens das próprias comunidades acompanharão, de forma singular e territorial, por
dois anos, jovens que estiverem fora da escola. Somar-se-ão outras estratégias metodológicas, tais como
questionários, photovoice, entrevistas, painel de especialistas, seminários locais e internacionais.
Pretende-se, por �m, reunir informações e análises que possam favorecer a criação de metodologias
participativas de trabalho e, também, de diretrizes para políticas públicas que viabilizem o acesso e a
permanência à/na escola por jovens pobres, durante e após a pandemia, ampliando-se a ideia da "busca
ativa", que tem sido exigida dos pro�ssionais da educação, por meio de um cuidado ativo e democrático,
corresponsabilizando todos que compõem a rede social de suporte dos jovens - garotos e garotas - em
seus dados territórios.
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CUIDADOR DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS: REVISÃO SOBRE A SOBRECARGA DO
CUIDAR.

FERNANDA ALVES GOMES BASTOS - DISCENTE

ANGELICA GONCALVES SILVA BELASCO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
NEFROLOGIA

Introdução: A Doença Renal Crônica é progressiva e silenciosa, caracterizada por uma lesão do
parênquima renal, por alterações estruturais ou funcionais, associada ou não à diminuição da Taxa de
Filtração Glomerular. A hemodiálise é um tratamento substitutivo contínuo de alto custo e
complexidade, prevalente em todo o território brasileiro e requer articulação entres diversos níveis de
assistência à saúde. Por conta desse tratamento a longo prazo, a sobrecarga dos cuidadores re�ete nas
di�culdades na assistência, estresse e as experiências inoportunas na prestação do cuidado ao
dependente, causando uma mudança de vida decorrente do tratamento ao prestador do cuidado
principal ocasionando diversos comprometimentos à saúde do mesmo. Ações de educação em saúde
para essa população é promover um cuidado tanto ao paciente com DRC quanto ao cuidador,
fortalecendo a prevenção de agravos e a ajuda para a manutenção do tratamento para ambos,
melhorando a QV e o manejo do indivíduo dependente, com isso, resultando em diminuição dos
impactos sofridos pela melhora do conhecimento geral sobre a doença, contribuindo para a adesão ao
tratamento do dependente. Objetivo: Averiguar os dados encontrados, a partir da revisão de literatura,
sobre a sobrecarga vivenciada pelos cuidadores principais ao cuidar de paciente com doença renal
crônica em tratamento dialítico. Método: Trata-se de um estudo de revisão de literatura cientí�ca,
realizado a partir de três bases de dados, Scielo, BVS e Periódicos CAPES, tendo como descritores:
Cuidador AND Doença Renal Crônica AND Sobrecarga. Sendo incluídos textos em português e espanhol.
Foram selecionados artigos que abordaram a sobrecarga do cuidador em relação ao cuidar do paciente
renal crônico em tratamento dialítico. Resultados e Conclusão: Com a pesquisa, vimos a predominância
do sexo feminino no papel do cuidador principal, com média da idade de 53 anos e com variações
signi�cativas a respeito da escolaridade, indo do sem escolaridade até o ensino superior, a depender do
artigo. Em relação a sobrecarga do cuidador, as altas demandas do cuidar re�etem na ''Síndrome do
Cuidador??, gerada pelo afastamento das atividades decorrente do próprio comprometimento da saúde
do cuidador, com repercussões na saúde física, mental e social. Os dados levantados também
demonstraram que o tipo de Tratamento Substitutivo realizado pelos pacientes não interfere na
sobrecarga percebida pelo cuidador, apenas altera o foco de preocupação, porém, os episódios de
internações aumentam a sobrecarga e as preocupações. As vulnerabilidades do cuidador geram
inseguranças e incertezas no cuidado dentro do ambiente hospitalar e nessa situação o papel do
pro�ssional da saúde é fundamental a �m amenizar os fatores estressantes, orientar adequadamente e
dar o apoio necessário. O grau de instrução, o apoio familiar e social e o suporte pro�ssional com
orientações claras e linguagem adequada facilitam a busca e o entendimento das informações para a
redução da sobrecarga do cuidador.
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CUIDADOS DA SAÚDE BUCAL PARA COVID-19 GRAVE: PROPOSTA DE ALGORITMO
MULTIDISCIPLINAR PARA REDUÇÃO DE AEROSSÓIS

GABRIELE CARDOSO GONÇALVES - CO-AUTOR(A)

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

DANILO DOS SANTOS GOMES - CO-AUTOR(A)

RAFAELLY STAVALE - CO-AUTOR(A)

FRANCINE JOMARA LOPES - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Introdução: A higiene bucal é um cuidado padronizado para pacientes graves, conhecido por reduzir
complicações pulmonares e sistêmicas. Apesar disso, não existe um protocolo especí�co para doenças
infecciosas graves transmitidas por dispersão de aerossóis e com alto nível de transmissibilidade como o
SARS-Cov-2 (COVID-19). As partículas do vírus no ar permanecem infecciosas por períodos prolongados.
Nesse contexto, todos os procedimentos, incluindo a higiene oral, devem minimizar a propagação de
aerossóis. A construção de um algoritmo mostrou ser uma necessidade urgente de reduzir a exposição
ao vírus, a disseminação de aerossóis e otimizar recursos sem descuidar dos cuidados essenciais aos
pacientes críticos de COVID-19. Objetivo: Este estudo teve como objetivo apresentar o algoritmo e
contribuir com as melhores práticas. Métodos: O algoritmo foi baseado em uma revisão narrativa da
literatura, discutido por uma equipe multidisciplinar de especialistas em cuidados intensivos. O
algoritmo considerou: otimização de recursos humanos; disponibilidade do equipamento de proteção
individual correto; produção de partículas de aerossol durante o procedimento e medidas para reduzi-la;
posicionamento adequado do paciente; a frequência correta de higiene bucal considerando as demais
variáveis; e técnica de higiene bucal. Resultados: A partir de nossa revisão de literatura, foram
encontrados 54 artigos sem menção às particularidades do COVID-19. Usamos a evidência de existência
para construir um algoritmo para orientar os pro�ssionais de saúde. Conclusão: O algoritmo construído
adaptou a higiene bucal às particularidades da pandemia, é multidisciplinar e abordou passos
importantes a serem seguidos para proporcionar higiene bucal de forma segura, sistemática e reduzir a
propagação de aerossóis. Mesmo em um contexto fora da pandemia por COVID-19, o algoritmo poderá
ser utilizado para redução de aerossóis uma vez que existem outras doenças que se dispersam desta
forma.
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CUIDADOS DE TRANSIÇÃO NA ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES DO SERVIÇO DE
EMERGÊNCIA

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - COLABORADOR(A)

CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO - COORDENADOR(A)

MARIA CAROLINA BARBOSA TEIXEIRA LOPES - COLABORADOR(A)

LUIZ HUMBERTO VIERI PIACEZZI - COLABORADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - COLABORADOR(A)

MARIA VITORIA DANTAS DOS SANTOS - DISCENTE

CARLA ROBERTA MONTEIRO MIURA - COLABORADOR(A)

DIEGO XIMENDES DA SILVA - DISCENTE

LUIZ CAMARGO NETO - DISCENTE

ALEXANDRA EMIDIO NEIMAN - DISCENTE

VANESSA YUKIE KITA - COLABORADOR(A)

LAURA BEATRIZ GARCIA CAMILO - DISCENTE

ESTELA DUARTE - DISCENTE

ANDRESSA PELISSOLI PICCIANO - DISCENTE

LETICIA GONCALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Introdução: As readmissões são um problema em potencial nos Serviços de Emergência, pois podem
aumentar a demanda pela procura destes locais. A transição de cuidados é uma estratégia para evitar
readmissões hospitalares, pois contribui para a organização e continuidade dos cuidados, minimizando
complicações após a alta. Objetivos: Identi�car as necessidades dos pacientes, bem como elaborar
planos de cuidados de transição, na perspectiva interpro�ssional e extensionista, no momento da alta e
acompanhar os pacientes sete, quinze e trinta dias após a alta. Metodologia: Este projeto tem como
princípio metodológico o planejamento participativo para os cuidados de transição do paciente com a
equipe interpro�ssional, por meio da pesquisa-ação. O projeto está sendo realizado no Serviço de
Emergência de adultos do Hospital São Paulo, com início em julho de 2021 até os dias atuais, com
pacientes com diagnóstico de doença cardiovascular que recebem alta e aceitam participar do estudo. A
identi�cação das necessidades dos pacientes e orientações estão sendo realizadas por meio de consulta
interpro�ssional. Resultados preliminares: Os primeiros atendimentos foram realizados com 50
pacientes, dos quais, 26 eram mulheres, com idade igual ou superior a 60 anos, 70% deles possuíam
comorbidades, sendo diabetes mellitus e hipertensão arterial as mais persistentes, estando presente,
pelo menos uma, em quase todos os pacientes. Além disso, os motivos de internação mais observados
foram doença renal crônica agudizada e Covid-19. Todos os pacientes foram atendidos por uma equipe
multidisciplinar composta de enfermeiros, médicos, nutricionistas e farmacêuticos e 62% dos pacientes
foram encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde. Até o mês de Abril, 20 pacientes foram
acompanhados após 1 mês de sua internação. Decorridos os 30 dias, dos 20 pacientes, 60% tiveram alta
do projeto, 1 paciente evoluiu para óbito, 2 necessitaram de reinternação hospitalar e os outros 5
doentes não quiseram mais fazer parte do projeto ou não conseguimos contatá-los. Conclusão: Com
este projeto esperamos poder continuar oferecendo suporte no período de transição do hospital para o
domicílio aos indivíduos que receberem alta do Serviço de Emergência do Hospital São Paulo, uma vez
que acredita-se que o plano individualizado de alta aumenta o autocontrole da doença e a qualidade de
vida dos indivíduos.
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CUIDADOS PALIATIVOS: QUAL O ENTENDIMENTO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NO
ATENDIMENTO PEDIÁTRICO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO?

MARIA WANY LOUZADA - ORIENTADOR(A)

PEDRO DE ANDRADE YOUNG - DISCENTE

SIMONE BRASIL DE OLIVEIRA IGLESIAS - ORIENTADOR(A)

ALINE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: Cuidados Paliativos (CP) são oferecidos para alívio do sofrimento em uma condição sem
perspectiva de cura. Esta abordagem é recente ? especialmente nos Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP)
? e por isso pouco reconhecida, carecendo de serviços bem estabelecidos no Brasil, mesmo frente ao
aumento do número de crianças e adolescentes em necessidade destes cuidados. Por conta deste
contraste, se faz necessária uma melhor compreensão da situação para identi�car fragilidades na
implementação dos CPP. Objetivo: Descrição e análise do conhecimento de médicos a respeito dos CPP e
identi�cação de lacunas para uma oferta aprimorada deste cuidado. Materiais e Método: Estudo
transversal de avaliação quali-quantitativa por meio de questionário online que incluiu perguntas
objetivas e abertas divididas em três eixos: (I) aspectos demográ�cos; (II) experiências em CP; e (III)
con�ança em CP. A população do estudo inclui médicos dos ambulatórios vinculados ao Departamento
de Pediatria da EPM/UNIFESP, e especialidades pediátricas de outros Departamentos nessa instituição.
Resultados: Os dados obtidos são oriundos de 74 questionários respondidos. Quanto às características
dos pro�ssionais, encontrou-se maioria feminina (77%), com idades entre 28 e 73 anos (média = 47
anos), sendo 50% com graduação em universidades públicas e 86% se especializaram em instituições
públicas. Quase todos os(as) médicos(as) (90%) são especializados em Pediatria e 86% atuam em áreas
ambulatoriais. Na avaliação da experiência em CP, 65% dos entrevistados se consideraram com pouca
ou nenhuma experiência no assunto, mas 88% já cuidaram de pacientes em estágio terminal de vida.
Além disso, 86,5% a�rmam que não tiveram disciplinas ou aulas de CP durante a graduação e 73%
a�rmam que não o tiveram durante a especialização. Quase todos participantes (95%) a�rmaram que tal
carga horária não foi su�ciente e alguns comentaram que ?passaram a pensar em CP apenas com a
experiência prática médica e os desa�os do dia a dia?. Quando avaliados em relação à con�ança em CP,
a maioria dos participantes se declarou confortável para conversar sobre o diagnóstico de uma doença
crônica com os pais de uma criança (59%) e para participar de uma discussão multipro�ssional em CP
(57%). Entretanto, a maioria também se considera parcialmente ou não con�ante para explicar a uma
família o papel dos CP (72%) ou para realizar o controle da dor em uma criança (81%). Por �m, na
identi�cação de lacunas de conhecimento em CP, a maioria dos entrevistados se considerou
parcialmente ou não capacitado para realizar uma avaliação e tratamento da dor em paciente terminal
(84%), para praticar uma abordagem psicológica holística do paciente (77%) e para a comunicação de
más notícias e planejamento terapêutico paliativo de seus pacientes (70%). Conclusão: Con�rma-se clara
a autopercepção da defasagem em experiências, conhecimentos e capacitação para o exercício de
práticas paliativas no contexto da Pediatria, apesar da maioria dos entrevistados já ter lidado com
pacientes em necessidade destes cuidados. As lacunas se mostram tanto em relação a conhecimentos
teóricos quanto a capacidades comunicativas. Para aprimoramento, é bem-vinda a inclusão do ensino
em Cuidados Paliativos Pediátricos na formação dos pro�ssionais que atuam em Pediatria.
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CUIDANDO DO CUIDADOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: FORTALECENDO REDES EM
TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA - COORDENADOR(A)

CHRISTIANE ALVES ABDALA - COLABORADOR(A)

MAIRA SANTOS XAVIER - DISCENTE

NADIA VITORINO VIEIRA - COLABORADOR(A)

MARIA AMALIA DE CAMPOS ZANOTTI - DISCENTE

NICOLLE ALVES ROQUE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) e exerce
o cuidado territorializado a partir de diferentes práticas que visam a promoção, prevenção e reabilitação
em saúde. Todavia, alguns dos dilemas vivenciados pelos pro�ssionais de saúde na APS, ou Atenção
Básica, neste contexto de pandemia da COVID-19, são acirrados principalmente pela fragilização do
próprio SUS e pela sobrecarga de trabalho em territórios já marcados pela exclusão social. O objetivo da
extensão é promover, do ponto de vista psicossocial, espaços de re�exão, acolhimento e aprendizado a
partir do referencial dos Direitos Humanos no enfrentamento de situações de saúde agravadas pela
pandemia da COVID-19. A metodologia é baseada na construção compartilhada e dialogada de
conhecimento e experiências. Na perspectiva da pesquisa participante, é favorecida a construção de
espaços de trocas entre os pro�ssionais de saúde. As atividades ocorrem quinzenalmente na Unidade de
Saúde da Família do Morro Vila Progresso na Baixada Santista. As principais estratégias e ferramentas
são: realização de encontros presenciais com os pro�ssionais buscando apreender as vivências da
COVID-19 no território; relatos breves sobre a nova etapa da vacinação, o regresso total, mas de forma
gradual, das atividades realizadas pela Atenção Básica; registros fotográ�cos do trabalho e de aspectos
da vida cotidiana no território; registro de narrativas individuais, organização dos relatos e informações
em diários de campo. Trabalhados virtualmente através do Blog com enfoque nas redes sociais da
extensão ?Cuidado, Progresso: fortalecendo redes na Vila Progresso?. Esta ferramenta em construção
tem sido fomentada com informações da COVID -19, vacinação, prevenção e promoção da saúde.
Durante a reunião da equipe de saúde a extensão tem propiciado espaço de re�exão e acolhimento aos
pro�ssionais, que mesmo vivenciando o processo pandêmico foi possível observar a amenização da
sobrecarga de trabalho a partir das atividades desenvolvidas com a equipe. Resultados: destacam-se a
promoção de espaços de acolhimento e fortalecimento mútuos; re�exões sobre as condições de vida no
território; envolvimento e protagonismo com a alimentação das redes sociais como Facebook e
Instagram, inclusive, com a discussão coletiva dos conteúdos a serem compartilhados dando alcance e
acesso aos participantes da extensão e do público geral. Conclusão: Consideramos que o projeto tem
contribuído para o fortalecimento das práticas de saúde dos pro�ssionais da unidade Vila Progresso no
enfrentamento da desigualdade social, especialmente neste momento de retorno das atividades gerais
da população e liberação do uso das máscaras em espaços abertos, promovendo um espaço de
estímulo à re�exão crítica e coletiva sobre as artimanhas da dialética da exclusão/inclusão social. Por
�m, reforçamos o compromisso ético-político da Universidade com o território.
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CUIDAR - PROMOC?A?O DA SAU?DE E PRA?TICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES

MARIANA CABRAL SCHVEITZER - COORDENADOR(A)

LISSANDRA ZANOVELO FOGAÇA - COLABORADOR(A)

ANDREIA CRISTINA FEITOSA DO CARMO - COLABORADOR(A)

GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES - COORDENADOR(A)

ERIKA CARDOZO PEREIRA - COLABORADOR(A)

BIANCA HONORATO DE MORAIS - DISCENTE

RACHEL DE MATTEO CARMONA - COLABORADOR(A)

MARLENE PEREIRA DA ROCHA - COLABORADOR(A)

CRISTINA ANDRADE SAMPAIO - COLABORADOR(A)

NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

As Pra?ticas Integrativas e Complementares de Sau?de (PICS) fazem parte do Sistema U?nico de Sau?de
(SUS) desde 2006. O objetivo do projeto e? promover sau?de e Pra?ticas Integrativas e Complementares.
A metodologia incluiu realizar entrevistas e reunio?es virtuais com pro�ssionais de sau?de, gestores,
usua?rios dos servic?os de sau?de; organizar vi?deos, folders e informac?o?es disponibilizadas nas redes
sociais sobre promoc?a?o da sau?de e PICS. Resultados: produção de diferentes vídeos sobre promoção
da saúde e PICS; publicação de artigos cientí�cos sobre uso de PICS por pro�ssionais de saúde em
tempos de COVID e na cidade de São Paulo-SP entre 2018-2020; produção e divulgação de mapas de
evidências em PICS; continuidade do canal no YouTube e página no Instagram; encontros quinzenais
para discutir o Projeto durante 2021. Considerações �nais: As reuniões do projeto reuniram docentes,
discentes, pro�ssionais da saúde, gestores; o material produzido pelo CUIDAR atingiu mais de mil
visualizações e segue com seu objetivo de promover saúde e PICS.
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CULTIVO DE MICROALGAS DA ESPÉCIE CHLORELLA VULGARIS EM EFLUENTE
SINTÉTICO, COM FOCO NA PRODUÇÃO DE PIGMENTOS

ELEN AQUINO PERPETUO - ORIENTADOR(A)

MARCOS VINÍCIUS PEREIRA BORGES DE CAMPOS - DISCENTE

JOSE JUAN BARRERA ALBA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

O presente estudo busca avaliar o crescimento da microalga Chlorella vulgaris cultivada em e�uente
sintético, visando tanto a produção de biomassa para produção de pigmentos, quanto a remoção de
nutrientes nitrogenados e fosfato do e�uente. Deste modo, obtemos, ao mesmo tempo, uma produção
competitiva e sustentável de bioprodutos de interesse comercial com um tratamento e�ciente e de
baixo custo de tratamento de e�uentes. Foram considerados como indicadores, a e�ciência do cultivo de
biomassa algal, através dos parâmetros de crescimento da cultura (OD 600 nm), a produção de
pigmentos fotossintetizantes, e a e�ciência da remoção de amônia e ortofosfato, comparando as
concentrações desses nutrientes no e�uente antes, durante e após o tratamento. Cepas de C. vulgaris
foram cedidas pelo CEPEMA-USP e testadas em um controle com meio de cultura sintético WC e em
diferentes tratamentos empregando diluições de 25%, 50%, 75% e 100% de e�uente. Os dados de
pigmentos totais, densidade ótica da biomassa algal e concentrações de amônia e ortofosfato foram
obtidos através de espectrofotometria. Já os dados de contagem celular foram obtidos através de
alíquotas retiradas dos ensaios que foram �xadas em lugol e contadas em microscópio óptico através de
câmara de Neubauer, que por sua vez possibilitaram o cálculo das taxas de crescimento especí�ca (?) e
do tempo de duplicação celular (G) para cada tratamento. Os resultados para esses experimentos
demonstraram que as diluições de 50% e 75% de e�uente no meio de tratamento proporcionaram uma
taxa de crescimento algal, em termos de densidade ótica e de número de células, maiores do que os
meios que apresentaram diluições de 25% e 100%. Com relação à produção de pigmentos, os resultados
apontaram haver uma limitação na produção de pigmentos em meios com maior concentração de
e�uente ( 75 e 100%), visto que a melhor correlação de cloro�la a e carotenóides por unidade celular
ocorreu no tratamento com diluição de 50% de e�uente sintético. Nesse sentido, os resultados
apontaram que o tratamento empregando 50% de diluição de e�uente foi o que melhor correspondeu à
produção de biomassa algal, alinhada com uma melhor produção de pigmentos. Os resultados da
�torremediação, por sua vez, apontaram que os valores de amônia e de ortofosfato sofreram redução
em todos os tratamentos, se encontrando abaixo dos valores máximos padrões para lançamento de
e�uentes previstos pela Resolução CONAMA 357/2005, alterada pela Resolução CONAMA 430/2011, o
que indica a viabilidade do emprego de C. vulgaris em tratamentos terciários de e�uentes para
lançamento pós-tratamento em corpos hídricos..Nesse sentido, entende-se que os ensaios
desenvolvidos corroboram com o conhecimento de que o emprego de Chlorella vulgaris demonstra a
e�ciência da aplicação desse gênero de microalgas no tratamento terciário de e�uentes, alinhado com
uma produção sustentável e de baixo custo de bioprodutos de interesse comercial.
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CULTURA CORPORAL NA ESCOLA E A FORMAÇÃO DA CRIANÇA: ESTUDOS TEÓRICOS
E AÇÕES PRÁTICAS

MARIA CECILIA SANCHES - DOCENTE

SOFIA GOMES KUBOTA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

CULTURA CORPORAL NA ESCOLA E A FORMAÇÃO DA CRIANÇA: ESTUDOS TEÓRICOS E AÇÕES PRÁTICAS -
Projeto de monitoria. Profa. Dra. Maria Cecilia SANCHES (coordenadora) e So�a Gomes KUBOTA
(monitora) O presente projeto de monitoria contemplou, entre o período de outubro de 2021 à abril de
2022 a seguinte atividade eletiva: a Unidade Curricular A teoria psicogenética de Henri Wallon e suas
contribuições ao campo educacional. Teve como objetivos: incentivar o estudo, a re�exão e a análise
crítica do conteúdo; contribuir com a formação curricular dos discentes de forma prática e teórica, por
meio do conhecimento dos principais conceitos teóricos do autor e sua aplicação na prática escolar. As
atividades desenvolvidas neste período foram: preparação e exposição de materiais teóricos para o
conhecimento dos estudantes; criação e planejamento de atividades junto à professora supervisora;
promoção de discussões e problematizações dos materiais selecionados; reuniões de assessoramentos
de acordo com a programação e as dúvidas decorrentes nas aulas; acompanhamento da docente na
exposição da unidade curricular; registros das atividades desenvolvida pelos estudantes; preparação
para o congresso acadêmico. No entanto, em razão da pandemia do covid-19 e a necessidade de
distanciamento social, a monitoria foi realizada de forma virtual. As plataformas digitais foram o meio
encontrado para a realização dos saberes e práticas acadêmicas, promovendo o necessário para a
formação docente. O que foi vivenciado por meio dessa monitoria rea�rma o compromisso com o
ensino público de qualidade, de forma ética, social e política. Rea�rma, ainda, o enriquecimento da
monitora com a docência, em que a aprendizagem é promovida de forma teórica e prática.
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CURADORIA DIGITAL E MULTILETRAMENTOS:? POSSIBILIDADES E DESAFIOS SOB A
PERSPECTIVA DA CULTURA MAKER?

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

LUCIANA LOPES BENVINDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

O desenvolvimento de práticas de leitura e de escrita faz parte do cotidiano escolar e contribui para o
processo de ensino-aprendizagem, em especial para educação básica. A realização de didáticas que se
bene�ciem dos multiletramentos sob a perspectiva da cultura maker podem ser aliadas dos professores
e aprimorar as propostas de leitura e de produção textual realizadas em sala de aula. Desta maneira,
esta comunicação visa à apresentação do projeto de pesquisa apresentado no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos, nível Doutorado, o
qual analisa as características e as evidências de multiletramentos em ambientes virtuais - sob a
perspetiva da cultura maker - para o trabalho com leitura e de produção textual. Para o desenvolvimento
da pesquisa, será utilizada a abordagem qualitativa de natureza documental e análise de conteúdo, no
qual serão analisadas evidências de propostas com enfoque maker em ambientes virtuais de
aprendizagens e a prática de retextualização realizada pelos estudantes de duas escolas públicas
municipais e compartilhada em ambiente virtual. Ao re�etirmos sobre o impacto que a tecnologia trouxe
ou poderia efetivar nos processos de aprendizagem e de ensino e, principalmente, a necessidade da
utilização de recursos tecnológicos no período pandêmico e de isolamento social, justi�ca-se o
desenvolvimento desta proposta, cuja referência são as práticas de multiletramentos e a cultura maker.
Como referenciais teóricos, serão utilizados autores como Gavassa (2020), Rojo (2012), Prensky (2001) e
Marcuschi (2001).?
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CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O TRABALHO COM O CONHECIMENTO
CIENTÍFICO À LUZ DOS DOCUMENTOS NORTEADORES

MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN - ORIENTADOR(A)

GLÉSSIA LELES DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: O currículo da educação infantil da Prefeitura de São Paulo, em 2019, passou por uma
atualização que resultou a publicação do documento ?Currículo da Cidade? (São Paulo, 2019). Este
documento se diferencia das publicações anteriores por trabalhar com princípios em vez de áreas de
conhecimento. Desta forma, não existe um campo especí�co no currículo atual que trate do
conhecimento cientí�co na Educação Infantil. Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo geral investigar
como os professores compreendem o trabalho com o pensamento cientí�co na educação infantil, tendo
como base o estudo dos currículos adotados pela Rede Municipal de São Paulo. Materiais e método:
Para o desenvolvimento deste projeto, serão utilizados como base os documentos produzidos pelo MEC
(Ministério da Educação e do Desporto), principalmente os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), bem como
as orientações curriculares produzidas pela Secretaria Municipal de São Paulo, mais especi�camente as
Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas para Educação Infantil
(2007) e o Currículo da Cidade: Educação Infantil (2019). Também serão utilizadas as teorias de Zilma de
Moraes Ramos de Oliveira, Sônia Kramer e Maria Carmem Silveira Barbosa, que falarão sobre as
questões curriculares na Educação Infantil. A pesquisa, ao longo de sua elaboração, também contará
com a utilização de questionários distribuídos a docentes que atuam na Educação Infantil para que as
respostas dadas sejam confrontadas com as teorias estudadas. Resultados e conclusão: As re�exões
desta pesquisa terão por �nalidade responder o seguinte problema de pesquisa: de que forma os
professores percebem as alterações curriculares e como isto tem impacto na sua prática pedagógica? Os
professores, efetivamente, conseguem se apropriar dos documentos produzidos re�etindo bons
resultados em suas práticas? Por estar ainda no início do processo, ainda não foi possível coletar os
resultados.
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CURSINHO POPULAR HELENA PIGNATARI E PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE A
PRÁTICA DA MENTORIA PARA ESTUDANTES

CELSO TAKASHI YOKOMISO - COORDENADOR(A)

RAFAEL MONZATO GRIGORIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

O município de Osasco, apesar do segundo maior PIB do Estado de São Paulo, revela enormes
distorções no acesso da população aos seus direitos fundamentais. Neste contexto, o programa de
extensão universitária ?Cursinho Popular Helena Pignatari- Unifesp?, tem por objetivo a inclusão dos
jovens de baixa renda no ensino superior, complementando ainda suas formações sociais, culturais e
políticas. Durante a pandemia, o cursinho tem enfrentado di�culdades como a evasão dos alunos,
muitos deles sem acesso às ferramentas digitais. Para fazer frente a este cenário, foram desenvolvidas
as ações de mentoria aos jovens, a partir de teoria de Vigotski, a �m de sustentar uma vivência mais
intensa e pessoal da aprendizagem. Com essa estratégia, evidencia-se a importância de um olhar atento
à formação histórico-cultural do estudante para fazer frente aos desa�os impostos pelo cenário social,
político e econômico atual.
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CURSO DE EXTENSÃO REDISCUTINDO GÊNERO, RAÇA E CLASSE

TIARAJU PABLO D ANDREA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO, GÊNERO, ETNIA E RACIALIZAÇÃO

O curso "Rediscutindo gênero, raça e classe" é organizado pela AVIB, uma organização não
governamental que atua fundamentalmente com mulheres vítimas de violência nos distritos de alta
vulnerabilidade de Guaianases, Lajeado e Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O CEP é
parceiro da AVIB na formulação do curso, voltado para trabalhadoras e trabalhadores dos projetos de
assistência nas quais a AVIB está envolvida. O curso se realizará uma vez por mês, entre abril e
dezembro. Serão dez encontros. O curso terá por base o livro "Re�exões Periféricas: propostas em
movimento para a reinvenção das quebradas". O livro será doado gratuitamente para os 40 inscritos do
curso. Em cada uma das aulas será tratado um capítulo do livro com as seguintes temáticas: cultura,
gênero, habitação, participação popular, transporte, educação, infâncias, saúde, trabalho e violência,
genocídio e racismo. As aulas serão ministradas pelos integrantes do CEP, autores dos artigos.
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CURVA DE APRENDIZADO DO DEBRIEFING

HELGA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

DAVID FEREZ - CO-AUTOR(A)

VICTOR GUIMARÃES DE ALMEIDA - CO-AUTOR(A)

JOILSON MOURA DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

PAMELA VIEIRA DE ANDRADE - CO-AUTOR(A)

JOSE LUIZ GOMES DO AMARAL - CO-AUTOR(A)

MASASHI MUNECHIKA - CO-AUTOR(A)

MARIANA FONTES LIMA NEVILLE - CO-AUTOR(A)

DANIELA FELIX LOPES SALES DE LIMA - DISCENTE

RITA DE CASSIA RODRIGUES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

CURVA DE APRENDIZADO DO DEBRIEFING DANIELA FELIX LOPES SALES DE LIMA, VICTOR GUIMARÃES DE
ALMEIDA , PAMELA VIEIRA ANDRADE, JOILSON MOURA SANTOS, MARIANA FONTES LIMA NEVILLE,
MASASHI MUNECHIKA, DAVID FEREZ, RITA DE CASSIA RODRIGUES, JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL, HELGA
CRISTINA ALMEIDA DA SILVA Setor de Hipertermia Maligna- Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina
Intensiva da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo ? SP, Brasil.
INTRODUÇÃO: Simulação é uma modalidade de ensino empírico, sendo a realística a mais empregada
em ensino em saúde. Esta conta com três tempos: instruções (brie�ng), simulação e interrogatório
(debrie�ng). No brie�ng, cria-se um ambiente psicologicamente seguro aos participantes. Na simulação,
os alunos são expostos a situações médicas simuladas. Finalmente, no debrie�ng, os alunos passam por
um processo de autorre�exão guiada por um facilitador. OBJETIVO: traçar a curva de aprendizado do
facilitador no processo de debrie�ng. MÉTODOS: Na etapa atual, propomos realizar a avaliação da curva
de aprendizado do facilitador do debrie�ng, mensurada com a ferramenta Debrie�ng Assessment for
Simulation in Healthcare (DASH), analisando vídeos das sessões de debrie�ng conduzidas durante a
primeira fase desse projeto (Avaliação dos residentes em anestesiologia quanto ao diagnóstico e
controle da hipertermia maligna: comparação de três cenários). Todos 11 debrie�ngs foram realizados
pelo mesmo facilitador, que recebeu treinamento teórico e prático previamente, interagindo pela
primeira vez com alunos (n=21). Um avaliador externo com experiência em brie�ng e debrie�ng foi
convidado a participar do estudo. No DASH, avaliam-se 6 elementos chave, pontuados de 1
(extremamente ine�caz/desfavorável) a 7 (extremamente e�caz/excelente): 1) estabelecimento de um
ambiente de aprendizado envolvente; 2) manutenção de um ambiente de aprendizado envolvente; 3)
estruturação do debrie�ng de maneira organizada; 4) incitação de discussões interessantes; 5)
identi�cação e exploração de lacunas de desempenho; e 6) auxílio aos participantes para alcançar ou
sustentar bons desempenhos futuros. Três versões do DASH foram usadas: - DASH Rater Version:
designadas aos avaliadores dos instrutores; - DASH Student Version: destinadas aos alunos avaliadores
dos instrutores; - DASH Instructor Version: designadas à autoavaliação dos instrutores. RESULTADOS
PARCIAIS: O avaliador analisou 11 debri�ngs, o facilitador 11, e os alunos sete. Na versão do avaliador, as
médias de pontuação do DASH foram: elemento 1 = 6; elemento 2 = 6,63; elemento 3 = 6,09; elemento 4
= 6,09; elemento 5 = 6,72; elemento 6 = 6,9. Na versão do estudante, as médias de pontuação do DASH
foram: elemento 1 = 6,28; elemento 2 = 6,57; elemento 3 = 6,42; elemento 4 = 6,28; elemento 5 = 6,14;
elemento 6 = 6,14. Na versão do facilitador, as médias de pontuação do DASH foram: elemento 1 = 6;
elemento 2 = 6,75; elemento 3 = 6; elemento 4 = 6; elemento 5 = 6; elemento 6 = 6. Análise evolutiva e
estatística estão em andamento. CONCLUSÃO: treinamento teórico e prático prévio associaram-se com
pontuação mínima média de 6 (consistentemente e�caz/ muito bom). Foram identi�cadas áreas de
melhoria ligadas a 1. Reforçar no brie�ng aos participantes de que não seriam envergonhados ou
humilhados no processo de debrie�ng. 2. Ao �m do debrie�ng, resumir observações em conjunto e
relacionar como os participantes poderiam aprimorar suas práticas clínicas futuras. 3. Usar vídeos ou
conteúdo gravados para apoiar a análise e o aprendizado. 4. Reforçar mais os acertos.
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CURVAS DE REFERÊNCIA DA ÁREA DA AORTA ASCENDENTE E DESCENDENTE FETAL
POR MEIO DA ULTRASSONOGRAFIA TRIDIMENSIONAL NO MODO DE

RENDERIZAÇÃO

EDWARD ARAUJO JúNIOR - ORIENTADOR(A)

JOÃO PEDRO CASSIN SCAPPA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CURVAS DE REFERÊNCIA DA ÁREA DA AORTA ASCENDENTE E DESCENDENTE FETAL POR MEIO DA
ULTRASSONOGRAFIA TRIDIMENSIONAL NO MODO DE RENDERIZAÇÃO JOÃO PEDRO CASSIN SCAPPA1
EDWARD ARAUJO JÚNIOR2 1. Aluno do quarto ano da graduação em Medicina da Escola Paulista de
Medicina ? Unifesp. (j.scappa@unifesp.br) 2. Professor Associado Livre Docente, Disciplina de Medicina
Fetal, Departamento de Obstetrícia, Escola Paulista de Medicina ? Unifesp (araujojred@terra.com.br)
INTRODUÇÃO A artéria aorta representa a única via de saída de sangue arterial do coração, de forma
que sua avaliação no pré-natal fornece informações importantes sobre doenças cardíacas congênitas,
muitas que necessitam encaminhamento para centros terciários de referência. A ultrassonogra�a
bidimensional (2D) é o método padrão ouro para a avaliação do coração fetal no período pré-natal, mas
apresenta diversas limitações em relação à posição fetal. A ultrassonogra�a tridimensional (3D) com o
software spatio-temporal image correlation (STIC) permite a coleta de um volume do coração fetal, tendo
como vantagens a análise na ausência da paciente (o�-line), obtenção de três planos ortogonais e a
análise nos modos estático e dinâmico. O modo de renderização permite melhor contraste entre as
diferentes estruturas cardíacas, possibilitando medidas mais acuradas. OBJETIVO O estudo procura
determinar valores de referência para a área da aorta ascendente e descendente fetal por meio da
ultrassonogra�a 3D no modo de renderização usando o software STIC. De modo secundário, procura-se
avaliar as reprodutibilidades intra e interobservador destas medidas. MATERIAIS E MÉTODO Consiste de
um estudo retrospectivo de corte transversal, selecionando volumes cardíacos fetais em banco de dados
do Setor de Cardiologia Fetal do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, coletados
entre 2012 e 2017. Os critérios de inclusão foram: gestação única com feto vivo; idade gestacional entre
20 e 33 semanas e 6 dias; ausência de malformações cardíacas fetais ou outras anomalias congênitas;
ausência de distúrbios do feixe de condução elétrico do coração fetal; ausência de doenças maternas
crônicas. Para exclusão os critérios foram: condições que di�cultem e/ou impeçam adequada coleta dos
volumes; e dorso fetal entre 11h e 1h. Os volumes cardíacos fetais foram avaliados utilizando a técnica
padronizada por Gonçalvez et al., com referência no plano das quatro câmaras. A medida da área
transversal da aorta ascendente foi realizada acima do ânulo da valva aórtica, enquanto a medida da
aorta descendente após a emergência do ducto arterioso. As análises o�-line foram realizadas pelo
pesquisador utilizando o programa 4D Views (General Electric, Healthcare, Zipf, Áustria). Os dados
coletados foram transferidos para uma planilha Excel e analisados por meio do programa PASW. De
forma a caracterizar a amostra, foram calculadas médias, desvios-padrão, e valores máximo e mínimo
para as variáveis idade materna, idade gestacional, número de gestações, paridade e número de
abortos. Para a construção da curva de referência da área da aorta ascendente e descendente em
função da idade gestacional, será utilizada a técnica proposta por Altman e Chitty. Para avaliação da
reprodutibilidade intra e interobservador, serão utilizados 40 volumes medidos novamente pelo
pesquisador principal e por um segundo examinador, blindado dos resultados do primeiro. Para tanto,
será utilizado o índice de correlação intraclasse e grá�cos de Bland-Altman. RESULTADOS Até o
momento foram analisados 161 volumes cardíacos fetais, sendo possível a mensuração da aorta
ascendente e/ou descendente em 65 casos. Estes dados serão em breve tabulados para a construção
das curvas de referência. No momento, estamos realizando as medidas para os cálculos das
reprodutibilidades intra e interobservador. Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas; Ultrassonogra�a
Pré-Natal; Aorta;
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CUSTO ALUNO QUALIDADE EM MOGI DAS CRUZES/SP: SIMULAÇÃO PELO SIMCAQ
MEDIANTE O PADRÃO DE QUALIDADE DE REFERÊNCIA (PQR)

MARCIA APARECIDA JACOMINI - ORIENTADOR(A)

KENNEDY JOSÉ DE PAULA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: PEDAGOGIA

Este estudo tem como objetivo estimar os recursos �nanceiros necessários para promover o ensino dos
anos iniciais (1º ao 5ºano) do Ensino Fundamental no município de Mogi das Cruzes/SP. Os cálculos
foram realizados pelo Simulador de Custo-Aluno Qualidade (SimCAQ) que, a partir dos dados do Censo
Escolar (2019), aplicou o Padrão de Qualidade de Referência (PQR). Por meio do valor de despesas
correntes e do total de matrículas nesta etapa de ensino para 2021, foi calculado o Custo Aluno
Qualidade (CAQ). O trabalho apresenta os insumos que compõem o cálculo e os valores utilizados pelo
PQR. Conclui-se que o valor obtido do CAQ por meio do simulador está próximo do valor médio do CAQ
praticado pelo município, indicando assim a possibilidade de atendimento com o Parâmetro de
Qualidade de Referência, e que o SimCAQ se constitui em ferramenta de grande valia para estudos do
orçamento educacional dos entes federados.
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CX BOARD: FERRAMENTA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CUSTOMER
EXPERIENCE PARA EMPRESAS DE TECNOLOGIA.

MATHEUS CARDOSO - ORIENTADOR(A)

FABIO LUIS FALCHI DE MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

TIAGO DAMAZIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: GESTÃO E APOIO A DECISÃO

Considerando que obter clientes �éis e aumentar a quantidade de promotores da marca é um
diferencial competitivo e pode trazer resultados �nanceiros expressivos dentro das empresa, levando
em consideração a economia gerada em ações de marketing e vendas e aumento considerável no ciclo
de vida de clientes, o projeto objetiva identi�car o índice de lealdade de clientes através da pesquisa
NPS, implementar uma metodologia de experiência do cliente e veri�car a evolução deste indicador após
essa atividade. Contudo, faltam estudos cientí�cos que indiquem a melhor maneira de implementar essa
estratégia dentro do mundo corporativo, os conteúdos abertos relacionados ao tema não possuem
comprovação de e�ciência e as grandes consultorias que desenvolvem esse tipo de serviço não
disponibilizam gratuitamente detalhes de como atuam dentro de seus clientes. O objetivo deste projeto
de pesquisa é criar e validar um framework (processos, práticas e indicadores) para direcionar
empreendedores na formatação de estratégias de Customer Experience e de sua aplicação imediata em
negócios de inovação tecnológica, com apoio do indicador NPS. Dessa forma, o autor busca avaliar
diferente tipos de frameworks de implementação de experiência do cliente para absorver as boas
práticas do mercado e quadros voltados a formatação de estratégias de experiência do cliente para
obter um aprendizado dos materiais publicados. Através de uma pesquisa com empresas de tecnologia,
será elaborado a proposta de um quadro especí�co para implementação dessa disciplina dentro das
organizações em conjunto com especialistas da área que irão avaliar a viabilidade desta solução. Além
disso, será realizado um estudo de caso para comprovar a efetividade da metodologia proposta dentro
de um grupo de empresas da área de tecnologia comparando a evolução do índice NPS antes e depois
da aplicação do quadro de experiência do cliente. Como contribuições esperadas, esta pesquisa será
capaz de contribuir com a criação de metodologia de implementação da área de Customer Experience,
dentro das empresas e poderá ser usado por qualquer empresa de pequeno e médio porte no intuito de
identi�car o seu potencial de crescimento. As comunidades de Customer Experience poderão ser
bene�ciadas com um framework validado de melhores práticas para mensuração de resultado da
empresa com base no NPS. Além disso, a academia será bene�ciada com uma metodologia que poderá
ser consultada por diversos pesquisadores na área de gestão. Até o momento, já aplicamos o framework
em 5 empresas no formato pré-teste e tivemos 100% de aprovação.
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D. PEDRO II E O INTERESSE PELO EGITO NO BRASIL: OS PRIMÓRDIOS DA
EGIPTOLOGIA BRASILEIRA (1871-1877)

GLAYDSON JOSE DA SILVA - ORIENTADOR(A)

DOUGLAS FELIPE BARBOSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

A Egiptologia surge e se desenvolve como campo do conhecimento cientí�co em ambiente europeu, no
início do século XIX - com a decifração dos hieróglifos - e instaura-se no Brasil com a vinda da família real
portuguesa. Historicamente, o interesse pelo Egito antigo é recorrente, sendo alvo de interesse de povos
em conquista, assim como objeto de estudo da historiogra�a, interesse de�nido conceitualmente de três
maneiras: Egiptologia, Egipto�lia e Egiptomania. A Egiptomania é o fenômeno mais antigo, baseado na
assimilação de uma cultura, no caso, seus elementos, por outra cultura; esse processo acaba por gerar
novos elementos dotados de expressão, mudanças e signi�cados. A Egiptologia surge no século XIX, com
a decifração dos hieróglifos por Jean-François Champollion, em 1822, apresentando-se como conceito
cientí�co-racional é a responsável por, de forma metodológica, abarcar todos os estudos em relação ao
Egito. Já a Egipto�lia consiste no desejo por elementos que contenham a estética relacionada ao Egito
antigo. No Brasil, a Egiptologia se forma através de exemplos fornecidos pela família real portuguesa,
tanto na questão que se refere às medidas de urbanização, quanto aos exemplos culturais por eles
implantados na arte com a vinda de artistas franceses e as ações do IHGB. As viagens de D. Pedro II ao
Egito encontram-se descritas em dois diários, escritos pelo próprio imperador, nos quais ele relata as
suas impressões acerca do passado egípcio e da realidade com a qual toma contato. É a partir desses
registros documentais ? expressões primeiras do interesse pelo Egito antigo no Brasil, que se propõe,
com esse projeto de pesquisa, discorrer sobre primórdios da egiptologia brasileira. Por objetivos,
pretende-se analisar o estudo dos primórdios da Egiptologia em contexto brasileiro, particularmente por
meio dos diários de viagem do imperador Pedro II e a imagem que ele possuía em torno do Egito antigo,
através das descrições fornecidas em seu diário de viagem; entender a imagem de intelectual em torno
do imperador e como as relações entre a monarquia brasileira e a egiptomania se relacionam a ponto de
causar ou não impacto nos processos identitários. A metodologia consistirá na análise textual dos diários
à luz dos objetivos propostos e da produção historiográ�ca concernente ao tema das narrativas de
viagem e à temática especí�ca. À documentação inicial pretende-se agregar, ao longo do
desenvolvimento do projeto, outras fontes concernentes à compreensão da Egiptologia no Brasil no
período estudado. Epistemologicamente, a análise pretendida se insere no âmbito dos estudos de
Recepção da Antiguidade e usos do passado.
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DA CIÊNCIA À PRÁTICA LÚDICA NA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO

LETHÍCIA BARROS OLIVEIRA - DISCENTE

PAMELA GISSI LIMA - DISCENTE

MARCIA BARBIERI - COORDENADOR(A)

INGRID CASTELAN DE CARVALHO - DISCENTE

MARIA CRISTINA GABRIELLONI - COORDENADOR(A)

ALINE MOURA LOPES - DISCENTE

BEATRIZ MAYUMI ITONAGA - DISCENTE

SARA CIRILLO SILVA - DISCENTE

ESTHER DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

LAURA RIZARDI DOS SANTOS ANDRADE - DISCENTE

MARCELLA VIEIRA FERREIRA - DISCENTE

JÉSSICA AKEMY YOSHIDA - DISCENTE

MILLENA FERRAZ MARTINES - DISCENTE

LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: O mundo globalizado trouxe-nos várias oportunidades e desa�os, principalmente em
relação à disseminação de informações, no entanto, muitas delas são questionáveis quanto à sua
origem, interesse e veracidade. Compartilhar conhecimento cientí�co produzido a partir de pesquisas
em prol da comunidade tornou-se um grande desa�o. As estratégias disponíveis na atualidade para o
compartilhamento de conhecimento de qualidade por meio de mídias sociais tem por �nalidade
promover a socialização e a capilarização de estudos antes con�nados ao mundo acadêmico. Como
parte de um trabalho da unidade curricular Metodologia da Pesquisa II, do Curso de Graduação em
Enfermagem, foi-nos requisitada a elaboração de um material educativo com o intuito de divulgarmos
pesquisas realizadas a partir da publicação de um artigo cientí�co. Utilizou-se a publicação do artigo ?
Efeitos da terapia �oral no trabalho de parto e nascimento: ensaio clínico randomizado?, para
desenvolver vídeo para as gestantes e familiares. Objetivo: Compartilhar, de modo virtual, simples e
lúdico, os fundamentos e resultados da pesquisa ?Efeitos da terapia �oral no trabalho de parto e
nascimento: ensaio clínico randomizado? para público leigo. Materiais e método: Elaborou-se um vídeo
explicativo a partir do aplicativo VideoScribe, com uso de imagens, linguagem e narração facilitada, de
modo que fosse possível e de fácil compreensão o conteúdo abordado no artigo. Resultados: O vídeo foi
constituído por 26 telas com designer grá�co, narrativa explicativas em cada tela, linguagem facilitada
para o público geral e legendas, sendo concluído com a duração de 6 minutos e 9 segundos. O vídeo
pode ser acessado em dispositivos móveis Android e IOS por meio do link
https://drive.google.com/�le/d/1vQvJoqc1T8C4fVGXVbptydVsmaP0gyQg/view?usp=sharing. Conclusão: A
realização do vídeo educativo propiciou o compartilhamento de um material acadêmico cientí�co a ser
divulgado às gestantes e familiares com ênfase no uso da terapia Floral como prática integrativa
complementar para o alívio da dor e ansiedade no trabalho de parto.
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DA DISTOPIA AO MONÓLOGO INTERIOR: A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS
FEMININAS EM O CONTO DA AIA

LAVINIA SILVARES FIORUSSI - ORIENTADOR(A)

DANIELA DE SOUZA MENDONÇA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

Introdução: Na distopia crítica feminista O conto da Aia (2017), as personagens femininas se encontram
em um mundo onde são subjugadas e obrigadas a viver sob as regras de um regime teocrático,
totalitário e opressor. Suas liberdades, seus corpos e até mesmo seus próprios nomes são subtraídos;
suas vozes, silenciadas. Neste universo pouco acolhedor, a escritora canadense Margaret Atwood faz uso
do gênero distópico bem como recursos narrativos especí�cos, para criar uma espécie de alerta quanto
aos perigos contidos em discursos conservadores, muito comuns em nossa sociedade atualmente.
Objetivo: A partir de um exame do enredo de O Conto da Aia, este estudo pretende: 1. analisar a
maneira como são construídas as personagens femininas na obra considerando o contexto distópico em
que elas estão inseridas; 2. compreender como o uso de técnicas �ccionais de escrita, como o monólogo
interior, podem auxiliar na compreensão do mundo psicológico da personagem, em especial da
protagonista O�red. Materiais e Método: Como referencial teórico, serão utilizados os estudos
realizados por Culler (1999) e Tolan (2007) sobre a narrativa e a literatura de cunho feminista, Clayes
(2017) e Booker (1994) sobre o gênero distópico, bem como os conceitos apresentados por Humphrey
(1954) sobre os romances de �uxo da consciência e monólogo interior e Hutcheon (1991) sobre as
características pós modernas evidenciadas no romance e que auxiliam na compreensão das
personagens. Resultados e Conclusão: Esperamos que com esta pesquisa, seja possível compreender
diferentes aspectos relacionados à construção das personagens femininas em O conto da Aia e assim
contribuir com os estudos de uma obra de grande relevância na literatura contemporânea. Para �ns do
Congresso Acadêmico Unifesp, serão apresentados os resultados da pesquisa referentes ao primeiro
capítulo da dissertação, que aborda o caráter distópico-crítico da obra.
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DADOS DE CHUVA POLÍNICA DO PARQUE ESTADUAL FONTES DO IPIRANGA:
RELAÇÃO ENTRE ÁREAS-FONTES E TRANSPORTE ATMOSFÉRICO, SP-BRASIL.

ANA LUISA VIETTI BITENCOURT - ORIENTADOR(A)

NILTON MANUEL EVORA DO ROSARIO - ORIENTADOR(A)

ALDELÂNIO DA SILVA COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

Introdução: O estudo das chuvas polínicas tem-se mostrado e�ciente para determinar a composição,
evolução, distribuição �orística e oscilações climáticas durante o Quaternário. O monitoramento da
chuva polínica atual é uma importante ferramenta para dados Proxy em relação ao estudo
pólen/clima/vegetação, associados aos processos de dispersão polínica por via aérea, envolvendo áreas-
fontes vegetacionais e condições atmosféricas/meteorológicas. Objetivo: O estudo visa fornecer uma
contribuição para o inventário da palino�ora neotropical, assim como caracterizar os padrões de
circulação atmosférica dominantes durante os períodos das coletas e, estabelecer a relação entre o
conteúdo polínico amostrado e as áreas fontes vegetacionais local e regional, visando propor um
modelo de dispersão polínica para a região neotropical. Metodologia: O Parque Estadual Fontes do
Ipiranga - PEFI, um remanescente do bioma Mata Atlântica na região sul metropolitana da cidade de São
Paulo, apresenta uma variedade de �ora compatível com a diversidade do bioma no qual está inserido.
Foram instalados no PEFI coletores arti�ciais de chuva polínica do tipo Old Field, durante o período da
primavera-verão de 2008/2009 e do outono-inverno de 2009, em um transecto com quatro (4) pontos:
(P1) área aberta com predomínio de gramíneas, (P2 e P3) área de mata aberta, com vegetação arbóreo-
arbustiva e (P4) mata fechada. As análises quali/quantitativas são realizadas a partir de microscopia
óptica (microscópio Nikon E-200), tendo como base protocolos estabelecidos pelos catálogos polínicos
neotropical. Já a análise de retro-trajetórias das massas de ar, em diferentes níveis, utiliza o modelo
HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory). Resultados: Como resultados parciais,
destacam-se P1 (primavera-verão e outono-inverno) e P2 (primavera-verão), com a ocorrência de
morfotipos polínicos de plantas correspondentes a vegetação próxima ou do entorno dos coletores, cujo
provável transporte dos grãos de pólen estão associados às correntes atmosféricas locais (por advecção
e ressuspensão). Por outro lado, no P2, observou-se a ocorrência polínica da família Betulaceae, gênero
Betula L., planta característica do domínio Andino, con�rmando uma dispersão por correntes de massas
de ar provenientes de diferentes regiões da América do Sul. Conclusão: O estudo permite balizar dois
contextos de dispersão polínica. O primeiro revela uma estreita correspondência entre a vegetação no
entorno e as correntes de advecção e ressuspensão local, em que no P1 ocorre o predomínio de grãos
de pólens não-arbóreos (Poaceae e Arecaceae), e no P2 grãos de pólens arbóreos (Euphorbiaceae,
Melastomataceae e Pinaceae). O segundo, com ocorrência da Família Betulaceae, revela um processo de
transporte de grão de pólen regional, envolvendo área-fonte remota e massas de ar de longa distância.
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DANCEJA: DANÇA PARA JOVENS E ADULTOS

MARIA CECILIA SANCHES - COORDENADOR(A)

RAÍSSA PINHEIRO - COLABORADOR(A)

GABRIELA SOUZA MORAIS GUIMARÃES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

O Danceja foi criado em 2017 no Campus Guarulhos, para jovens e adultos que estudam e residem na
região onde o campus Guarulhos está inserido (região dos Pimentas), com o intuito de ampliar e pensar
atividades de extensão para a comunidade da Universidade e seu entorno. Os encontros ocorrem
durante o período letivo da Universidade, semanalmente, no Teatro Adamastor, preferencialmente, e no
Laboratório de Artes (LABART) ou Laboratório de Educação Musical e Cultura Corporal,
excepcionalmente. Vale acrescentar que, no contexto da pandemia as aulas passaram a ser virtuais e, no
ano passado, tivemos mais de 200 participantes do Brasil inteiro. Produzimos uma célula coreográ�ca a
cada semestre como fechamento das atividades., registrada em vídeo. Compreendemos que é
necessário pensar a dança, a formação docente e arte em relação com a tecnologia, com esse momento
atual. A proposta do projeto é oferecer encontros de dança para alunos e não-alunos da EFLCH, com
métodos de dança Moderna e Contemporânea, junto ao que os participantes já vivenciaram em seus
corpos e o que entendem como dança. Rudolph Laban, Maria Fúx, Martha Graham, Klauss Vianna, Henri
Wallon, Paulo Freire, são as bases teóricas. Uma monitora ministra as aulas sob a coordenação da
professora Maria Cecilia Sanches, com quem elabora o planejamento teórico/prático anual. Entre os
objetivos do Projeto estão a ampliação dos serviços da comunidade universitária para o entorno,
levando os participantes a crer na viabilização da arte para todos; desenvolvimento das ações no grupo
de dança para jovens e adultos, ampliando o conhecimento em relação à arte e ao uso do espaço da
Universidade para novas vivências formativas; conceber a dança como uma linguagem intrínseca ao ser
humano, entendendo-o como protagonista de sua própria cultura, diferentemente de um ser passivo e
reprodutor; leitura e incorporação das ideias dos autores que subsidiam a proposta para estudos,
investigações e pesquisas na área, de modo que possa ser consolidado o vínculo entre ensino, pesquisa
e extensão; seleção de parte do grupo que esteja interessado em oferecer ações formativas ligadas à
área de dança nas escolas públicas de Guarulhos que atendam à Educação de Jovens e Adultos e
participar de apresentações ao longo do ano como a Semana de Pedagogia e outros em que a
participação do grupo seja possível, além de da apresentação de um trabalho de fechamento do
semestre para os estudantes do Campus e a todos os interessados, para compartilhar vivências e
aprendizados adquiridos ao longo do curso.
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DAS PELES DE PAPEL ÀS PELES DE VIDRO: INFLEXÕES COSMOPOLÍTICAS DA
CAMPANHA #FORAGARIMPOFORACOVID (FÓRUM DE LIDERANÇAS YANOMAMI E

YE?KWANA)

VALERIA MENDONCA DE MACEDO - ORIENTADOR(A)

JÚLIA MOTTA SISCAR SALOMÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

O projeto de Iniciação Cientí�ca (com �nanciamento Fapesp) teve por objetivo reunir informações e
articular análises acerca da corrida do ouro nas terras yanomami e suas conexões com experiências de
adoecimento e destruição da �oresta e seus seres. Foi feita uma reconstituição histórica desde os
primeiros registros da presença de garimpeiros na área de ocupação yanomami até os dias atuais, em
que o retorno massivo do garimpo trouxe a Covid-19. Trabalhos antropológicos, relatos jornalísticos,
depoimentos em mídias sociais, materiais iconográ�cos, fílmicos e outros registros na rede virtual
protagonizados pelos Yanomami ou em suas terras foram fontes da pesquisa. Foi colocado em foco
re�exões e conceituações yanomami, para quem a fome do ouro dos não indígenas está associada à sua
potência predatória e paixão pelas mercadorias. A principal referência foi o livro A queda do céu, escrito
pelo xamã yanomami Davi Kopenawa em parceria com o antropólogo Bruce Albert. A obra pode ser lida
como uma contra-antropologia (ou uma antropologia reversa) perspicaz dos brancos, o ?povo da
mercadoria?. Ali, o xamã aponta que não apenas os Yanomami, mas os brancos e todos os seres da terra
estão ameaçados pela cobiça do ouro, a destruição da �oresta e a disseminação de doenças advindas da
fumaça que polui o ar, os rios e os corpos, ameaçando a própria existência do mundo. Também foi
abordada a atual campanha ?Fora garimpo, fora Covid!?, na qual os Yanomami participam com o povo
Ye?kwana e organizações de apoio. Protagonizada pelo Fórum de Lideranças Yanomami e Ye?kwana
durante o ano de 2020, a campanha foi o eixo temático orientador da pesquisa realizada. A pesquisa se
valeu de materiais da campanha, a respeito dela ou relativos aos Yanomami disponíveis na internet, bem
como realizou diversas entrevistas com pessoas que participaram da campanha ou que acompanham há
anos os desa�os dos Yanomami frente ao garimpo e a doenças advindas do contato com os brancos. O
artigo resultante da pesquisa aborda in�exões trazidas pela campanha em redes de alianças dentro e
fora da TIY. Entre as comunidades que vivem dentro do território, a urgência no enfrentamento da Covid
e do Garimpo promoveu uma articulação de lideranças que precisou ser equacionada a relações virtuais
de inimizade xamânica. Já nas redes virtuais de aliados não indígenas adensadas e expandidas pela
campanha, foi preciso ir além das peles de papel apontadas por Kopenawa como modo de ativar o
entendimento dos brancos, recorrendo a imagens e vozes nas peles de vidro dos celulares e
computadores.
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DEACELEISH: DESVENDANDO O PAPEL DAS LISINAS DESACETILASES NOS
PROCESSOS DE DIFERENCIAÇÃO DAS FORMAS EVOLUTIVAS DE LEISHMANIA

MEXICANA

CLARA LUCIA BARBIERI MESTRINER - CO-AUTOR(A)

NILMAR SILVIO MORETTI - ORIENTADOR(A)

SUELLEN RODRIGUES MARAN - DISCENTE

MYRNA VICTÓRIA ZANCHETTA COSTA - CO-AUTOR(A)

BRUNO SOUZA BONIFÁCIO - CO-AUTOR(A)

ARTUR HONORATO REIS - CO-AUTOR(A)

MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA - CO-AUTOR(A)

PAULO OTAVIO LOURENÇO MOREIRA - CO-AUTOR(A)

GABRIELA BASSI DA SILVA - CO-AUTOR(A)

RUBENS LIMA DO MONTE NETO - CO-AUTOR(A)

ANELISE GONÇALVES MARINO - CO-AUTOR(A)

TIAGO RODRIGUES FERREIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: PARASITOLOGIA

A acetilação de proteínas está envolvida na regulação de processos celulares essenciais em diversos
organismos como os protozoários. Análises de proteômica realizadas pelo nosso grupo revelou um per�l
de acetilação diferencial de proteínas entre os três estágios principais de Leishmania mexicana
(procíclico, metacíclico e amastigota) sugerindo um papel central dessa modi�cação na diferenciação do
parasito. A acetilação de lisina é regulada por duas enzimas, lisina acetiltransferases (KATs), que
adicionam grupos acetil, e lisina desacetilases (KDACs) que removem os grupos acetil. As KDACs são
divididas em duas classes: dependentes de NAD , ou sirtuínas, e as dependentes de zinco (DACs). Assim,
para expandir nosso conhecimento sobre como as mudanças na acetilação de proteínas afetam a
diferenciação de Leishmania, decidimos caracterizar as quatro DACs (DAC1, 3, 4 e 5) de L. mexicana.
Usando o sistema CRISPR-Cas9 para obter parasitos DACs nocautes, descobrimos que DAC1 e 3 são
essenciais nas formas promastigotas do parasita, pois apenas parasitas heterozigotos (DAC1-/ e DAC3-/ )
eram viáveis. Além disso, demonstramos que DAC1 e DAC5 são citoplasmáticos, enquanto DAC3 e DAC4
possuem localização nuclear nas formas procíclica, metacíclica e amastigota. Interessantemente, embora
localizado no núcleo, DAC3 foi encontrado principalmente na eucromatina, enquanto o DAC4 ocupa
predominantemente as regiões da heterocromatina. A análise fenotípica das linhagens nocautes
mostrou que DAC1, DAC3 e DAC5 afetam a multiplicação da forma procíclica, enquanto DAC3 e DAC5
afetam a diferenciação do estágio procíclico para amastigota. Vimos que DAC1 e DAC5 afetam
diretamente a diferenciação de formas procíclicas para metacíclicas e além disso, observamos que todas
as DACs são cruciais para diferenciação da forma amastigota para procíclica. Considerando a
importância das DACs durante a diferenciação do parasito, decidimos investigar o papel dessas
proteínas durante o processo de infecção in vitro e in vivo. A infecção experimental in vivo de Lutzomyia
longipalpis reforçou a importância de DAC5 para a diferenciação do parasito, revelando uma
metaciclogênese prejudicada. Usando ensaios de infecção in vitro, observamos que todas as DACs
estavam envolvidas na sobrevivência e proliferação de L. mexicana em macrófagos derivados da medula
óssea. Corroborando com os dados anteriores de infecção, observamos na infecção in vivo que animais
infectados com DAC5-/- apresentaram baixo desenvolvimento na lesão quando comparado com os
parasitos parentais, indicando que a ausência de DAC5 pode resultar em uma Leishmania atenuada. Em
conjunto, esses resultados indicam que a regulação dos níveis de acetilação de proteínas pode ser
importante para a diferenciação e patogênese de L. mexicana, abrindo a oportunidade de explorar DACs
como potenciais alvos de drogas. Experimentos para determinar a atividade de desacetilação in vitro das
quatro DACs de L. mexicana estão em andamento.
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DELICADAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS: UM ESTUDO NA INTERFACE ARTE, CORPO
E EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

FLAVIA LIBERMAN CALDAS - ORIENTADOR(A)

PAMELA CRISTINA BIANCHI - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA TRINCONI DE GODOY - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL/EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A pesquisa propõe uma análise da experiência de cuidado na formação acadêmica, através
da vivência dos alunos do terceiro termo de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo,
que cursaram o módulo de ART - Arte e Corpo no primeiro semestre de 2020. Devido a pandemia de
Covid-19 e necessidade de distanciamento social, as aulas da graduação dos alunos da Unifesp sofreram
um período de pausa e recon�gurações. Desta maneira, o coletivo de docentes de Terapia Ocupacional
pensou em estratégias de cuidado e sustentação dos vínculos para/com os alunos. Através de
plataformas virtuais, foram mobilizadas práticas corporais e artísticas para promoção do cuidado
individual e coletivo, buscando propiciar um espaço de encontro, de construção de con�ança e
expressividade. A análise da experiência corresponde a dois momentos do processo, nomeados como ?
Respiros? . No primeiro, foram realizadas rodas de conversa sem presença obrigatória e no segundo
momento, consideramos o módulo como opcional. Assim, criar um ambiente de con�ança, sustentação
e trocas foi importante, tanto na construção da subjetividade dos corpos no momento de
distanciamento físico, quanto no processo formativo de terapeutas ocupacionais. Objetivo: Registrar, dar
visibilidade e analisar o cuidado no processo formativo no módulo ART - Arte e Corpo através das
plataformas virtuais no período inicial do evento da Pandemia. Método: Trata-se de uma pesquisa
qualitativa e retrospectiva que conta com a análise de diários de campo dos encontros virtuais
elaborados pela aluna-pesquisadora que foram compostos por suas experiências como participante do
módulo e também por seu olhar focado na vivência do grupo de discentes. Também serão analisados
registros fotográ�cos, escritos e gravações das aulas. Resultados e Conclusão: Compreende-se que as
práticas corporais e artísticas que �zeram parte do módulo puderam contribuir para a elaboração do
momento da Pandemia, permitir e incentivar a criação de corpos sensíveis e críticos e possibilitar a
criação de um espaço de cuidado, expressividade, afeto e aprendizagem nas dimensões individual e
coletiva.
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DELIRIUM COMO MANIFESTAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR EM PACIENTES ADULTOS
INTERNADOS POR COVID-19

RODRIGO MATIAS OLIVA - CO-AUTOR(A)

VERENA BARRETO - CO-AUTOR(A)

MARIO SÉRGIO SARAIVA CABRAL - DISCENTE

VANESSA DE ALBUQUERQUE CITERO - ORIENTADOR(A)

NATALIA FATTORI - CO-AUTOR(A)

SERGIO HENRIQUE DE CASTRO MATIAS BARROS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: O delirium é uma urgência médica comumente encontrada em pacientes adultos
hospitalizados por síndrome respiratória aguda. Investigações recentes demonstraram que pacientes
com COVID-19 apresentam características clínicas sugestivas de delirium, o qual é preditor de morte
intra-hospitalar. No entanto, há pouca informação sobre o signi�cado clínico do desenvolvimento de
delirium pré-hospitalar em pacientes adultos com COVID-19. Objetivo: Avaliar a presença de alteração
comportamental condizente com quadro de delirium como manifestação pré-hospitalar em pacientes
adultos internados por COVID-19 e descrever as associações dessa alteração com características clínicas
e do paciente. Método: Estudo transversal descritivo que utilizou dados assistenciais coletados entre
abril e julho de 2021. A amostra consistiu de dados fornecidos por 63 familiares de referência do
paciente com COVID-19, internado há no máximo 7 dias. Os familiares eram rotineiramente contatados
por telefone para descrever dados de saúde do paciente até uma semana antes da internação, incluindo
o Questionário de Atividades Funcionais de Pfe�er (QAF) e o Método de Avaliação de Quadro
Confusional sob observação do familiar (FAM-CAM). Para a comparação de variáveis contínuas, foi
utilizado o teste t-Student para variáveis que apresentaram distribuição normal e o teste de Mann-
Whitney para variáveis de distribuição não paramétrica. Para as variáveis categóricas, foi utilizado o teste
do qui-quadrado. Resultados: 63 pacientes foram internados sob as condições mencionadas. Destes, 6
familiares se recusaram a participar do estudo e em 7 casos não houve sucesso no contato, sendo
inclusos no estudo um total de 50 familiares (79,4%). Em relação aos familiares, 60% era �lho(a) ou
cônjuge do paciente e 76% deles referiu ter despendido bastante ou todo o tempo com o paciente na
semana anterior à sua internação. As características sociodemográ�cas do paciente revelaram uma
média de idade de 56,0±16,6 anos, 54% do sexo feminino, 86% com algum antecedente clínico, 10% com
antecedentes neurológicos e 10% com antecedentes psiquiátricos. Além do mais, 10% dos pacientes
apresentava dependência funcional (Pfe�er >= 6) pré-internação. A prevalência de alteração
comportamental pré-hospitalar condizente com quadro de delirium foi de 20% de acordo com a escala
FAM-CAM, que sugere delirium se houver pelo menos uma pontuação positiva em cada uma das três
categorias: i. 'início agudo', ii. 'desatenção' e iii. 'pensamento desorganizado' ou 'alteração no nível de
consciência'. Na análise univariada, o grupo de pacientes com FAM-CAM positivo esteve mais associado à
presença de antecedentes psiquiátricos prévios (p = 0,018), uso domiciliar de antipsicótico (p = 0,004) e
de estabilizador de humor (p = 0,004) quando comparado ao grupo FAM-CAM negativo. Conclusão: O
estudo demonstrou que a presença de antecedentes psiquiátricos e/ou uso domiciliar de psicotrópicos
estão associados a sinal pré-hospitalar sugestivo de delirium em pacientes internados por COVID-19. Tal
associação pode ser entendida como a vulnerabilidade do paciente com questões psiquiátricas diante da
doença clínica grave, ou como um sinal de que a presença de vulnerabilidade psiquiátrica faz o familiar
observar mais o comportamento do paciente, ou mesmo ambas as possibilidades.
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DEMANDAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS DE CUIDADO PÓS-ACIDENTE COM MATERIAL
BIOLÓGICO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM SERVIÇO

ESPECIALIZADO EM HIV/AIDS

KARINA FRANCO ZIHLMANN - ORIENTADOR(A)

GUSTAVO BARBOSA PAROLA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO TRABALHADOR

DEMANDAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS DE CUIDADO PÓS-ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HIV/AIDS Ms. Gustavo B.
Parola (Departamento de Saúde, Educação e Sociedade, UNIFESP - Campus Baixada Santista). Mestre e
doutorando do PPGICS gbparola@unifesp.br Profa. Dra. Karina F. Zihlmann (Departamento de Saúde,
Educação e Sociedade, UNIFESP - Campus Baixada Santista) Professora associada e orientadora
karina.zihlmann@unifesp.br RESUMO Introdução: Realizou-se uma pesquisa sobre demandas objetivas e
subjetivas de pro�ssionais de saúde após acidente com material biológico durante o atendimento de
pessoas vivendo com HIV/Aids, considerando repercussões pessoais, familiares, sociais e impactos na
capacidade laboral. Método: Trata-se de uma pesquisa de doutorado realizada no Programa de Pós-
graduação Interpro�ssional em Ciências da Saúde (PPGICS) que adotou a metodologia qualitativa e foi
realizada na Coordenadoria de Controle de Doenças Infectocontagiosas da Secretaria de Municipal de
Saúde de Santos ? São Paulo. Foram identi�cados sete pro�ssionais que sofreram esse tipo de acidente
no período entre 2000 a 2019. Todos os identi�cados aceitaram participar de uma entrevista individual
semiestruturada e da técnica de história de vida. Os discursos dos participantes foram transcritos e
categorizados pela técnica de Análise de Conteúdo Temática. Resultados: Foram construídas três
categorias principais de análise temática: concepções sobre saúde; situações pro�ssionais vivenciadas e
aspectos relativos ao acidente de trabalho. Por sua vez, as histórias de vida dos participantes revelaram
que a experiência com o acidente foi marcante e que características pessoais interferiram no modo
como cada um reagiu inicialmente e posteriormente ao ocorrido. Observou-se que a situação do
acidente foi uma experiência impactante e que envolveu todas as dimensões da vida do participante
(pessoal, familiar, social e também pro�ssional). Muitos participantes relataram que se sentiram
fortemente inseguros e sobrecarregados emocionalmente no retorno às atividades laborais. Observou-
se também um silenciamento generalizado sobre a situação vivida devido a um medo de serem alvos de
estigma e preconceito diante da possibilidade de serem infectados. Alguns participantes não �zeram a
PEP (Pro�laxia Pós-Exposição) completa, ou mesmo parcialmente, relatando que tiveram efeitos
colaterais signi�cativos e não se sentiram à vontade para tratar disto com os pro�ssionais e colegas do
próprio serviço, abandonando o tratamento. Chamou a atenção que alguns participantes relataram que
nunca �zeram nenhum tipo de capacitação pro�ssional sobre o assunto. Além disso, os participantes
relataram marcas indeléveis e, apesar da excepcionalidade da situação, nem sempre se sentiram
su�cientemente amparados nos serviços de saúde, o que exigiu ainda mais signi�cativo trabalho pessoal
emocional e de autossuperação. Conclusão: espera-se que a pesquisa possa oferecer subsídios para a
construção e planejamento de ações de acolhimento de pro�ssionais que atuam nesse contexto, de
modo a contribuir com um cuidado integral em saúde, levando em conta as dimensões mais objetivas
(aspectos biomédicos da exposição), como também o suporte aos aspectos subjetivos que envolvem tal
experiência comovente e excepcional. Palavras-chave: saúde do trabalhador, pessoal de saúde,
acidentes de trabalho, HIV, pro�laxia pós-exposição.
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DEMOCRACIA AUTORITÁRIA NO BRASIL DOS ANOS 1930: UMA ANÁLISE A PARTIR
DO DEBATE ENTRE TEORIA POLÍTICA NORMATIVA E CONTEXTUALISMO

LINGUÍSTICO

MARIA FERNANDA LOMBARDI FERNANDES - ORIENTADOR(A)

VINICIUS CHIOVATTO SERPA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Introdução: Este trabalho foca nas tensões e aproximações existentes entre trabalhos que se utilizam de
uma abordagem da Teoria Política Normativa ou do contextualismo linguístico. O debate é considerado
a partir do campo do Pensamento Político e Social Brasileiro, cujo recorte escolhido é a formulação
realizada por três autores brasileiros dos anos 1930 ? Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Francisco
Campos ? da defesa de uma democracia autoritária. Levantamentos de produção bibliográ�ca da área
de Ciência Política costumam incluir os trabalhos de História das Ideias ou de Pensamento Político no
âmbito da Teoria Política. Não obstante, o campo de Teoria Política comporta diferentes abordagens. É
possível a�rmar que duas abordagens se sobressaem em trabalhos de História das Ideias ou de
Pensamento Político. Trata-se da Teoria Política Normativa e do historicismo. Acredita-se que as críticas
que uma abordagem direcionou a outra, assim como seus próprios desdobramentos individuais,
permitiram algumas convergências no decorrer do tempo. Deste modo, objetiva-se apresentar as
principais características da Teoria Política Normativa e do contextualismo linguístico. Em seguida,
colocar tais metodologias em debate, a �m de ressaltar as tensões e os movimentos que indicam
aproximações. Objetivo: Após realizar este movimento de pôr em diálogo as abordagens da Teoria
Política Normativa e do contextualismo linguístico, retorna-se para o objeto de estudo, ou seja, a
democracia autoritária, com o alerta de não confrontar um conceito de democracia formulado
normativamente com o conceito defendido pelos autoritários dos anos 1930. Não se espera concluir que
as ?ideias estão fora de lugar?. Na verdade, busca-se compreender qual foi o signi�cado dado por estes
autores à democracia e, por sua vez, como este entendimento permitiu sua associação, a da democracia,
com o autoritarismo, criando a expressão de democracia autoritária. Desta forma, vislumbra-se
apresentar o que estes autores, de forma ilocucionária, estavam fazendo ao enunciar tais teorias.
Materiais e Método: Esta pesquisa faz uma revisão bibliográ�ca da literatura, tanto no aspecto das
abordagens metodológicas, isto é, sobre a Teoria Política Normativa e o contextualismo linguístico, como
a respeito dos autores analisados ? Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Francisco Campos. Resultados e
Conclusão: Ao focar no debate metodológico, almeja-se demonstrar a importância de realizar este
percurso para o desenvolvimento da pesquisa. Como o objeto é formado por um conceito polissêmico, o
de democracia, abordagens historicistas permitem situar os signi�cados sobre o que se está falando. Ao
mesmo tempo, as disputas ideológicas sobre os sentidos operam a partir de construções normativas,
tensionando novamente as abordagens trabalhadas.
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DERIVADOS IMIDAZOTIAZÓLICOS COMO POTENCIAIS ESQUISSOMICIDAS: SÍNTESE E
ESTUDO IN SÍLICO.

DANIELA GONCALES GALASSE RANDO - ORIENTADOR(A)

THAÍS FERNANDA AMORIM PAVANI - CO-AUTOR(A)

MARIA EDUARDA NUNES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBITI Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA
ORGÂNICA

DERIVADOS IMIDAZOTIAZÓLICOS COMO POTENCIAIS ESQUISSOMICIDAS: SÍNTESE E ESTUDO IN SÍLICO.
Autores: MARIA EDUARDA NUNES1; DANIELA GONÇALES RANDO2; THAIS PAVANI3. 1Bolsista PIBIT:
maria.nunes24@unifesp.br; 2orientadora: dgrando@unifesp.br; 3co-orientadora:
thais.pavani@unifesp.br. INTRODUÇÃO. No Brasil encontramos doenças que não são alvo da pesquisa
realizada nas indústrias farmacêuticas, pois não apresentam lucro, visto que acometem, principalmente,
a população de baixa renda. Diante disso, para a esquistossomose, há somente um fármaco disponível
no mercado, o Praziquantel, o qual tem sido utilizado nos últimos 40 anos, e que, nos últimos anos, não
apresentando ação sobre os estágios imaturos do parasita e, em estudos com isolados in vitro, o verme
demonstrou a capacidade de apresentar indivíduos resistentes. OBJETIVOS. Frente ao exposto e à
necessidade de fármacos alternativos para o tratamento da esquistossomose, este trabalho tem por
objetivo geral a síntese e a avaliação biológica de compostos de estruturas moleculares híbridas
contendo, como unidade estrutural comum, o esqueleto imidazo[2,1-b]tiazólico. MATERIAIS E MÉTODOS.
Serão sintetizados seis compostos que mesclam o esqueleto imidazo[2,1-b]tiazólico com hidrazinas,
chalconas e diidropiridina, a �m realizar estudos de de atividade in vitro destes compostos contra
vermes machos de Schistosoma mansoni juvenis e adultos, visando compreender as características de
absorção, distribuição, metabolismo e excreção esperadas para estes compostos. Para a síntese de
todos os análogos, o bloco central imidazotiazólico deverá ser produzido por meio de três etapas
reacionais e, a partir dos esqueletos centrais será possível a síntese dos compostos híbridos propostos.
RESULTADOS E CONCLUSÃO. Até o presente momento, foram realizadas as sínteses para obter o bloco
central imidazotiazólico, havendo descobertas de resultados que puderam aprimorar as sínteses
realizadas e, por ora, está sendo realizada estudos e testes da síntese do esqueleto imidazo[2,1-
b]tiazólico. Palavras-chave: esquistossomose, imidazotiazol, hidrazina, chalcona, diidropiririna.
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DESAFIOS DA GESTÃO HUMANIZADA E PARTICIPATIVA EM UMA UBS/ESF:
PERSPECTIVAS DOS(AS) TRABALHADORES(AS)

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - ORIENTADOR(A)

JULIANA VENTUROTTI COLLARES GALLUCCI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

DESAFIOS DA GESTÃO HUMANIZADA E PARTICIPATIVA EM UMA UBS/ESF: PERSPECTIVAS DOS(AS)
TRABALHADORES(AS) Autores: Juliana Venturotti Collares Gallucci (Discente ? jucollares@gmail.com);
Patrícia Leme de Oliveira Borba (Orientadora - patricia.borba@unifesp.br) Introdução: Humanização é
mais que uma proposta de um programa: trata-se de uma política que abrange todo o processo de
trabalho no SUS, envolvendo gestão, trabalhadores e usuários em todas as instâncias. Há a busca da
valorização dos diferentes sujeitos envolvidos e da autonomia destes sujeitos, protagonismo e
corresponsabilidade na produção de saúde. Objetivo: a pesquisa investiga como os trabalhadores
entendem/percebem a proposta da gestão participativa e humanizada conforme trata a Política Nacional
de Humanização (PNH), no cotidiano do processo de trabalho na UBS. Materiais e método: optou-se por
um desenho de pesquisa qualitativo com o uso de um questionário prévio que contextualizou o tema e
subsidiou as questões norteadoras da roda de conversa. Na primeira etapa foi utilizado um questionário
autoaplicável no formato virtual, enviado a todos os funcionários da UBS Jardim Três Corações,
localizada em região periférica do município de São Paulo, abordando questões sobre o processo de
trabalho relacionadas à gestão participativa e humanizada proposta pela PNH. Em seguida, na segunda
fase, foram realizadas três rodas de conversa com diferentes grupos de funcionários que se dispuseram
a dialogar sobre os resultados do conjunto de dados obtidos pelo questionário com o objetivo de
aprofundá-los e problematizá-los. As rodas de conversa foram gravadas e transcritas. Foi utilizado o
método de análise temática para interpretação e avaliação dos dados obtidos, construindo uma
interpretação com base em literatura. Resultados: ao �nal da pesquisa, os diversos conceitos trazidos
pelos trabalhadores(as) ? que citam a gestão humanizada e a gestão participativa relacionada ao olhar
do gestor para os processos da unidade e os trabalhadores com escuta acolhedora, a existência de um
ambiente de trabalho que favoreça esse modelo de gestão, a existência de cogestão e gestão
compartilhada na construção coletiva do processo de trabalho com re�exo na qualidade do cuidado
prestado e necessidade de modelo estrutural de gestão e de trabalhar a educação permanente em
saúde para quali�car o processo de trabalho e gestão ? foram analisados. Conclusão: alguns desa�os
aparecem para o modelo de gestão discutido como a abertura do pro�ssional para a construção coletiva
e sobrecarga de trabalho relacionada ao contexto territorial. O atravessamento da pandemia no
processo de pesquisa é mencionado e o modo como esta situação adversa se relaciona com a proposta
de gestão humanizada e participativa é abordado.
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DESAFIOS DA MATERNIDADE NA GRADUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-
19, SOB UMA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO

PRISCILA FERNANDA GONCALVES CARDOSO - ORIENTADOR(A)

MARIA ALICE DE FREITAS BARTHOLOMEI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: CIDADES

Introdução: Ao longo do processo sócio histórico da sociedade de divisão social do trabalho, o homem
foi colocado em uma posição de chefe de família e a mulher em posição submissa, restando-lhe o campo
do privado, da vida intrafamiliar, dos cuidados, resultando na divisão sexual do trabalho. A pandemia da
COVID-19 potencializou diversos problemas estruturais da sociedade capitalista heteropatriarcal e
racista, dentre eles, a sobrecarga do trabalho intrafamiliar das mulheres e, consequentemente a
precarização de seus demais vínculos trabalhistas e sociais. O isolamento social fez com que tal
sobrecarga se tornasse algo cotidiano e fosse exponencialmente crescendo nesse período, agravado
ainda mais pelo fechamento de escolas e creches. As mulheres mães passaram a ter cuidado com as
crianças em tempo integral e na maior parte das vezes sozinha, tendo que conciliar o trabalho home
o�ce com tais cuidados. Ao analisar as mães que estão inseridas na graduação, esse cenário não foi
diferente. Temos que a produtividade de pesquisa acadêmica feminina caiu drasticamente nesse cenário
(CANNON, 2020). Nesse período o grupo Parent in Science realizou uma pesquisa onde é possível
analisar que, no que diz respeito a submissão de artigos, mulheres negras (com ou sem �lhos) e
mulheres brancas com �lhos foram os grupos mais afetados e com menor produção acadêmica. Não
coincidentemente, a pesquisa também destaca que a produtividade acadêmica menos afetada foi a dos
homens. Tais resultados fortalecem a discussão de gênero, raça e maternidade na academia. Nessa
perspectiva, essa pesquisa, se propõe analisar a realidade vivida pelas mães graduandas na
Universidade Federal De São Paulo (UNIFESP). Objetivo: Analisar o impacto da pandemia na vida de mães
estudantes durante a pandemia da COVID-19. Materiais e métodos: Trata-se de iniciação cientí�ca que
se realizará através de pesquisa bibliográ�ca e aplicação de um questionário online buscando
compreender as vivências e o contexto social das mães graduandas. Resultados e conclusões: A
pesquisa ainda está em andamento, o questionário ainda não foi aplicado, aguardando liberação da
Plataforma Brasil. Embora ainda não tenhamos os resultados concretos da realidade das estudantes, é
nítida a discrepância do impacto que �lhas/os têm na vida de homens e mulheres. Nossa vivência nos
permite observar que muitas mulheres ao se tornarem mães desistem de sua graduação ou levam
muito mais tempo para realizá-la, fato que não ocorre com os homens ao se tornarem pais. É
imprescindível que esse debate ocorra dentro do campo acadêmico para que possamos garantir a
visibilidade dessas mulheres, bem como, criar políticas institucionais que revertam tal disparidade,
possibilitando o apoio e fortalecimento das mulheres mães na universidade.
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DESAFIOS E POTÊNCIAS DA REDUÇÃO DE DANOS EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
NA PRODUÇÃO DO CUIDADO NAS IST/HIV/AIDS/HV

LUCIANA TOGNI DE LIMA E SILVA SURJUS - ORIENTADOR(A)

LUIZ HENRIQUE PASSADOR - COORIENTADOR(A)

ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Historicamente pessoas que fazem usos de álcool e outras drogas apresentaram maior risco
de infecção por HIV/Aids tornando-se importantes determinantes na dinâmica da epidemia. Diante tal
cenário, em 1989 em Santos (SP), é implantado o primeiro programa de Redução de Danos (RD) no
Brasil, voltado para as pessoas que faziam uso de drogas, naquele momento, principalmente drogas
injetáveis. Mesmo com grandes entraves jurídicos iniciais, a RD passou a compor em maior ou menor
escala as proposições políticas e ações de cuidados para usuários de drogas no Brasil, compondo as
estratégias de prevenção e cuidados em IST/HIV/Aids/HV. No entanto, com sua incorporação como
diretriz de cuidado na Política Nacional de Saúde Mental, e num contexto histórico de crescimento do
uso de cocaína fumada, parece ter havido uma fragilização das ações voltadas a esse público no campo
das IST/HIV/Aids/HV no país. Atualmente a RD é prevista enquanto uma das estratégias da resposta a
epidemias de HIV/Aids da Política Nacional de IST/HIV/Aids/HV capitaneada pelo Departamento de
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde,
contemplada nas diretrizes para organização e funcionamento dos erviços da rede especializadas em
HIV/Aids como, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e Centros de Testagem e Aconselhamento
(CTA). Objetivo: Partindo deste pressuposto, propôs-se uma pesquisa de mestrado que busca apresentar
como vêm sendo pensadas e implementadas as práticas de cuidados pautadas nas estratégias de RD na
interface drogas e IST/HIV/aids/HV focando as principais barreiras e potências dessa estratégia de
cuidado, tomando como norteador a atual política de IST/HIV/Aids/HV, as novas dinâmicas e culturas de
usos de drogas, e as novas substâncias e questões éticas e morais que atravessam as redes de serviços
especializadas em HIV/Aids. Métodos: A pesquisa faz uso da metodologia hermenêutica ? dialética e da
revisão integrativa da literatura, compreendendo o seguinte percurso: a) Revisão bibliográ�ca sobre a
redução de danos e as IST/HIV/Aidas/HV e os serviços de CTA, bem como análise das políticas e diretrizes
para organização e funcionamentos deste tipo de serviço, b)Painel com os comentadores-chave
(stakeholders) para pensar historicamente as políticas de Drogas e HIV/Aids e análise conjuntural destas
políticas atualmente; c) Entrevistas semiestruturadas com os pro�ssionais de um serviço da rede
especializada IST/Aids e com usuários de álcool e outras drogas que passam ou passaram por este
serviço; d) Sistematização da colheita de dados; e) Discussão �nal à luz dos achados coletados com os
referencias teóricos da pesquisa com fundamentação da hermenêutica. Resultados: Até o presente
momento da pesquisa, foi possível desenvolver uma robusta revisão da literatura cienti�ca que aborda a
temática desenvolvida, bem como nos materiais de Estado e institucionais como, protocolos, portarias,
informativos, folders e comunicações de campanhas de prevenção e cuidados. Contudo, ainda não foi
possível a entrada no campo de pesquisa, que consiste em um serviço de CTA na cidade de São Paulo.
Estando a pesquisa nos resultados preliminares e parciais dos dados obtidos a partir da revisão da
literatura.
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DESCOBERTA DE ANTIMICROBIANOS DE AMPLO ESPECTRO CONTRA DIFERENTES
FORMAS DE COLONIZAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS

LUCIO HOLANDA GONDIM DE FREITAS JUNIOR - COORIENTADOR(A)

CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS - ORIENTADOR(A)

PRISCYLLA GUIMARÃES MIGUERES MORGADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

Introdução: Apesar de presente na microbiota humana, a espécie Staphylococcus epidermidis é
considerada um patógeno oportunista frequentemente associado às infecções crônicas, persistentes e
de difícil tratamento devido à resistência bacteriana. Esta resistência pode estar relacionada tanto às
bases genéticas, quanto fenotípicas associada aos diferentes fenótipos de sobrevivência - bio�lmes,
bactérias intracelulares e Small Colony Variants (SCV). Ainda são pouco compreendidas as bases da
resistência fenotípica à resistência quimioterápica, e estão associadas à falha no tratamento de infecções
tanto por S. epidermidis como por outras espécies bacterianas. Sendo assim, faz-se necessário aumentar
os estudos de compostos capazes de atuar em diferentes formas de colonização bacteriana. Objetivo: o
estudo visa a descoberta de compostos que possuam amplo espectro de atividade contra diferentes
formas de colonização de S. epidermidis, e estudo de seu mecanismo de ação. Materiais e método: como
modelo inicial, foram analisados bio�lmes de S. epidermidis. O ensaio de inibição da formação do
bio�lme foi otimizado e validado em diferentes meios de cultura contendo diferentes concentrações de
glicose e cloreto de sódio (NaCl), e métodos de análise de metabolismo celular. Foram realizados dois
ensaios de triagem: uma triagem primária (análise dos compostos em uma única concentração), e uma
triagem secundária (ensaio con�rmatório), no qual compostos que obtiveram atividade promissora
(denominados hits) foram avaliados em curva concentração-resposta para con�rmação da atividade.
Resultados: um subconjunto de 2437 compostos (compostos comerciais e oriundos de professores
colaboradores) foi analisado na triagem primária em bio�lmes de S. epidermidis, com resultados
con�rmados por dois métodos de leitura diferentes (mensuração de ATP celular e oxirredução). Para a
pesquisa de atividades já descritas dos compostos hits comerciais contra S. epidermidis, foram avaliados
bases de dados como PubChem e SciFinder que possuem coleções de moléculas criadas e
documentadas com sua principal atividade. Em seguida, para o ensaio con�rmatório, foram analisados
os hits comerciais inovadores e oriundos de colaboração, sendo que 32 hits demonstraram atividade
antibio�lme. Dos compostos hits avaliados em diferentes fenótipos, dez hits apresentaram atividade
antiplanctônica e nove hits apresentaram atividade de disrupção em bio�lmes previamente formados.
Seis hits apresentaram atividade em todos os fenótipos analisados. A citotoxicidade dos hits foi
analisada em duas linhagens celulares de mamíferos (THP-1 e U2OS), e os resultados indicam que dois
hits apresentam índices de seletividade (IS) satisfatórios (IS > 10) em relação aos bio�lmes. Nos próximos
meses, os hits serão avaliados nos fenótipos intracelular e SCV de S. epidermidis e selecionados para
possibilitar o estudo de mecanismos de ação a partir do monitoramento da expressão de genes
induzidos em bio�lmes por qRT-PCR e sequencimento do genoma de linhagens resistentes selecionadas
na presença dos compostos in vitro. Conclusão: os resultados obtidos até o momento demonstram a
con�abilidade do ensaio através de diferentes métodos de leitura para descoberta de compostos
promissores contra S. epidermidis, dos quais nove hits demonstraram atividade especí�ca contra
bio�lmes e nove hits apresentaram atividade contra amostras planctônicas. Para análise de toxicidade,
dois hits são seletivos contra bio�lmes. Futuramente os compostos podem servir como sondas químicas
para a descobertas de genes e vias envolvidas com a formação de fenótipos e da resistência fenotípica,
assim como pontos de partida para a descoberta de novos quimioterápicos.
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DESCOMPLICANDO A DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

GIANNA MARIA GRIZ CARVALHEIRA - COORDENADOR(A)

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

RAPHAEL CUENCAS BUDINI - COLABORADOR(A)

JÉSSICA DE MELO RODRIGUES - COLABORADOR(A)

JESSICA TOME MOREIRA DIAS - DISCENTE

ISABELLA BEATRIZ DATRINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

DESCOMPLICANDO A DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Isabella Beatriz Datrino1, Jéssica Tomé
Moreira Dias1, Jéssica de Melo Rodrigues2, Raphael Cuencas Budini2, Andréa Cristina de Moraes
Malinverni3, Gianna Carvalheira4 1. Graduandos da 2ª série da Escola Paulista de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo, EPE/UNIFESP. 2.Graduandos da 3ª série da Escola Paulista de
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, EPE/UNIFESP. 3. Dpto. de Patologia, EPM, Unifesp. 4.
Disciplina de Genética, Dpto. de Morfologia e Genética, EPM, Unifesp. Palavras chaves: Distro�a Muscular
de Duchenne, material educativo. Introdução: A Distro�a Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença
genética rara, causada por mutações no gene DMD. Mundialmente, sua incidência é de
aproximadamente 1: 3.500 nascidos vivos no sexo masculino. Assim, pensando nos pacientes e seus
familiares foi elaborado o material didático "Descomplicando a Distro�a Muscular de Duchenne?.
Objetivo: Produzir um material educativo sobre a DMD, para auxiliar familiares, cuidadores e indivíduos
portadores de DMD. Material e método: O desenvolvimento do material didático ocorreu na Unidade
Curricular de Genética Humana, ministrada durante da 1ª série do curso de Enfermagem da Unifesp,
com a participação dos integrantes do grupo, em conjunto com a tutoria de monitores e docentes.
Resultados: Foi elaborado um livreto, abordando informações sobre a DMD, tais como: o que é a doença,
seus sintomas, etiologia, diagnóstico, tratamento, e aconselhamento genético. A cartilha busca orientar e
difundir informações sobre DMD para a população em geral e foi apresentada no evento TRACAGENE
2022. Conclusão: A cartilha confeccionada usou uma linguagem acessível, sendo uma fonte con�ável de
informações sobre a DMD. Espera-se que auxilie tanto portadores quanto familiares e cuidadores, para
que possam manter uma boa qualidade de vida.
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DESENVOLVIMENTO DE BIOSSENSOR BASEADO EM ENZIMA ? - GALACTOSIDASE
ATRAVÉS DE IMOBILIZAÇÃO COM BLENDA POLIMÉRICA

LAURA OLIVEIRA PERES PHILADELPHI - ORIENTADOR(A)

REBECA DA ROCHA RODRIGUES - CO-AUTOR(A)

SAMIA GIORDANO SANTA RITA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-QUÍMICA

Introdução: Biossensores são dispositivos que detectam a atividade química de um analito em uma
determinada amostra. Esses materiais vêm sendo muito estudados por serem baratos, de fácil manejo e
adaptáveis para diversas aplicações, desde a remoção de contaminantes em e�uentes até o
monitoramento de doenças. Frequentemente, polímeros são utilizados como matrizes de biossensores,
pois possuem propriedades que viabilizam a imobilização de biomoléculas. A ?-galactosidase, que é
produzida por diversos sistemas biológicos, desde mamíferos até bactérias, é uma enzima que
apresenta alta resistência à variação de condições como o pH e a temperatura. Sua importância no
processo de hidrólise da Lactose faz dela uma enzima importante tanto biologicamente, como
industrialmente. Objetivos: Neste projeto, pretendemos desenvolver um biossensor baseado na enzima
?-galactosidase para detecção de Lactose, através da imobilização da enzima com uma blenda contendo
polímero conjugado à base de �uoreno e quitosana. Materiais e métodos: Para isso, serão sintetizados
�lmes de quitosana com diferentes porcentagens de um copolímero de poli�uoreno e politiofeno. As
blendas serão analisadas através de técnicas de UV-Vis, �uorescência, infravermelho e termogravimetria.
Resultados parciais: O polímero conjugado foi puri�cado através de extração de Soxhlet e foi
caracterizado pelas técnicas de UV-Vis, infravermelho e �uorescência. Além disso, foram feitos testes de
solvente para o poli�uoreno, que se mostrou muito solúvel principalmente em clorofórmio e THF. A
solução de quitosana 1% em ácido acético foi preparada, agitada e �ltrada. Por técnica de casting, foram
formados �lmes homogêneos de quitosana com o polímero conjugado em diversas concentrações
(entre 1% e 10% m/m de poli�uoreno para quitosana), e foi determinado por UV-Vis e �uorescência que
a proporção ideal para o objetivo do trabalho é a de 2,5% m/m. Resultados esperados: A ?-galactosidase
será imobilizada nos �lmes também por técnica de casting, e os �lmes contendo enzima serão aplicados
em soluções da Lactose. Haverá um monitoramento óptico da solução na região do ultravioleta e visível,
e os limites de detecção dos analitos serão determinados pelo mecanismo de supressão de
�uorescência de Stern-Volmer.
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DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS INIBIDORES DE MPRO DO SARS-COV-2 COMO
ANTIVIRAIS VIA UGI-4CR

GUSTAVO BARBOSA DOS REIS - DISCENTE
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INTRODUÇÃO No �nal de 2019 em Wuhan, um conjunto de pacientes recorreram a serviços médicos
para o tratamento de uma pneumonia viral. Os sintomas eram parecidos com as SARS-CoV e MERS-CoV,
outras duas doenças causadas por uma classe de vírus denominado coronavírus. Com o decorrer dos
meses, os casos saíram de Hubei, província onde Wuhan se encontra, para outros locais da China e
outros países, iniciando a pandemia da COVID-19 [1,2]. Após cerca de dois anos, e mais de 4,5 milhões
de mortos e 11,36 bilhões de doses de vacinas aplicadas, o cenário pandêmico tende a caminhar para o
retorno da normalização. Entretanto, mutações do vírus podem fornecer o escape da cobertura vacinal e
novas complicações serem observadas no mundo [3]. À luz deste cenário, o desenvolvimento de outras
ferramentas de controle torna-se necessário. Neste contexto, diversas estruturas que mimetizam
peptídeos vêm sendo estudadas referentes sobre suas ações inibitórias em enzimas responsáveis pela
replicação do vírus. Desta forma, estes atuariam como antivirais [4]. Em contrapartida, o lento processo
de desenvolvimento de fármacos torna o cenário mais complexo caso haja uma fuga vacinal. Com isto,
ferramentas sintéticas como as reações de UGI-4CR, que apresentam produtos similares aos peptídeos
supracitados, auxiliam no aumento da velocidade com que estudos de relação entre estruturas e
atividade viral são realizados. Logo, é possível encurtar o tempo necessário para desenvolver um
composto que auxilie no combate à pandemia [5]. OBJETIVO Desenvolvimento de compostos que
apresentem atividade inibitória na enzima Mpro do SARS-CoV-2 utilizando reações de UGI-4CR como
metodologia sintética. MATERIAIS E MÉTODOS: Em linhas gerais, incialmente são formiladas aminas
aromáticas que serão utilizadas para a síntese de isonitrilas. Estas são utilizadas in situ, sem puri�cação
prévia, como material de partida nas reações de UGI-4CR. Assim que estas isonitrilas são formadas, são
adicionadas ao meio reacional junto com os demais reagentes (amina, aldeído e ácido carboxílico)
correspondentes. O produto é isolado por coluna cromatográ�ca e caracterizado via RMN, IV e LC-MS.
RESULTADOS E CONCLUSÕES A metodologia de síntese, com o uso da isontrila in situ se mostrou
e�ciente e com resultados de 30-60% de rendimento nos produtos de UGI. Os compostos sintetizados já
foram encaminhados para ensaios em �lmes miméticos a membranas celulares e ensaios biológicos.
REFERÊNCIAS [1] A. Citarella, A. Scala, A. Piperno, and N. Micale, ?Sars-cov-2 mpro: A potential target for
peptidomimetics and small-molecule inhibitors,? Biomolecules, vol. 11, no. 607, 2021, doi:
10.3390/biom11040607; [2] B. Hu, H. Guo, P. Zhou, and Z. L. Shi, ?Characteristics of SARS-CoV-2 and
COVID-19,? Nat. Rev. Microbiol., vol. 19, no. 3, pp. 141?154, 2021, doi: 10.1038/s41579-020-00459-7; [3] E.
Mathieu et al., ?Coronavirus Pandemic (COVID-19),? 2020. doi: 10.1038/s41562-021-01122-8; [4] N.
Kitamura et al., ?Expedited Approach toward the Rational Design of Noncovalent SARS-CoV-2 Main
Protease Inhibitors,? J. Med. Chem., 2021, doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00509; [5] J. Zhang et al., ?
Exploring Ugi-Azide Four-Component Reaction Products for Broad-Spectrum In�uenza Antivirals with a
High Genetic Barrier to Drug Resistance,? Sci. Rep., vol. 8, no. 1, pp. 1?14, 2018, doi: 10.1038/s41598-018-
22875-9.
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Introdução: O uso de máscaras cosméticas (Sheet Masks) tem aumentado nos últimos anos,
principalmente no continente asiático. Estas máscaras constituem de uma película contendo
ingredientes ativos, sendo comercializadas em sachês individuais e prontos para aplicação no rosto. A
adição de bioativos naturais é bastante valorizado, neste sentido máscaras feitas de biopolímeros, como
o alginato e óleos naturais com propriedades antienvelhecimento, como o óleo de pracaxi (Pentaclethra
macroloba) merecem destaque. Objetivo: produzir �lmes de alginato incorporando óleo de pracaxi como
bioativo e tecido de algodão como agente estruturante para promover melhor resistência ao manuseio.
Materiais e Métodos: Utilizou-se alginato, óleo de pracaxi, tecido de algodão (gaze), ácido acético,
emulsi�cante. Os �lmes foram preparados pela técnica de casting após a emulsi�cação da solução de
alginato com o óleo de pracaxi e o agente emulsi�cante. A emulsão foi vertida em placas de Petri e
submetidas a secagem em estufa (40oC/24 h). Analogamente, �lmes foram preparados da mesma forma
em placas de Petri contendo um pedaço de gaze cortado exatamente na dimensão da placa. As
máscaras foram caracterizadas quanto à sua espessura, permeabilidade ao vapor d?água e a
solubilidade em água. Para as medidas da espessura foi utilizado um micrômetro e as medidas foram
realizadas em 5 pontos aleatórios do �lme. A permeabilidade ao vapor d?água foi determinada pela
técnica gravimétrica (ASTM E96/E96M -10). Para a solubilidade em água, as amostras foram previamente
secas, pesadas e imersas em água e mantidas sob agitação orbital por uma hora a temperatura
ambiente. Em seguida, eram �ltradas e pesadas para determinar a massa perdida (solubilizada).
Conclusão: A partir dos resultados obtidos, conclui-se que as amostras com maior teor de óleo de
pracaxi e sem o tecido apresentaram maior permeabilidade, já os �lmes com o tecido de algodão
independemente do teor de óleo apresentaram espessuras semelhantes. A solubilidade da amostras
sem o tecido de algodão é maior do que as com tecido, o que era esperado uma vez que o tecido é
insolúvel em água. Porém o teor do óleo não in�ui substancialmente neste propriedade, visto que a
amostra sem óleo e sem tecido ainda é mais solúvel do que as com alto teor de óleo com tecido mas é
semelhante à amostra com alto teor de óleo sem tecido.
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Introdução: Ao longo da história da humanidade, a ideia de se realizar um transplante de órgãos ou
tecidos saudáveis de uma pessoa para outra sempre foi abordado nos contextos religiosos. Apesar de
muitas tentativas, o primeiro transplante bem-sucedido na história só foi realizado em 1954, liderada
pelo Dr. Joseph Murray na Universidade de Harvard. Desde então, o desenvolvimento de técnicas
cirúrgicas, estudos sobre corpo humano, o sistema imunológico e o desenvolvimento de
imunossupressores tornaram o transplante de órgão rotineiro. Dentre os milhares de compostos que
possuem atividade imunossupressora sendo utilizados atualmente na terapia medicamentosa pós-
transplante podemos destacar o tacrolimo (TAC) e o sirolimo (SIR). Tais moléculas são caracterizadas
como macrolídeos e são produzidas a partir de bactérias, mais especi�camente pela Streptomyces
Tsukubaensis e Streptomyces hygroscopicus respectivamente [1-3]. Para garantir a tolerância dos órgãos
transplantados e minimizar efeitos adversos é importante que os imunossupressores atuem dentro da
janela terapêutica adequada para os pacientes e isto é realizado por meio do monitoramento
terapêutico. Atualmente as técnicas de escolha para a determinação dos níveis séricos de TAC e SIR são
os imunoensaios ou LC-MS e embora a determinação destes fármacos em matrizes biológicas seja algo
rotineiro, protocolos alternativos que aliem praticidade, robustez e con�abilidade são necessários
atender as demandas da prática clínica. Outros cofatores também são motivadores do desenvolvimento
de novas estratégias analíticas para os imunossupressores, como redução de efeito matriz,
custo/benefício e escalonamento das rotinas analíticas. Por esta óptica, tem-se em mente utilizar a
Espectroscopia de Massas de Ionização por Dessorção a Laser Assistida por Matriz com analisador por
tempo de voo (MALDI-TOF) para o desenvolvimento de um método de quanti�cação de TAC e SIR. Para
efeito de comparação, será adaptado um método por Cromatogra�a Líquida de Alta E�ciência com
detecção UV (HPLC-PDA) [2-5]. Objetivo: Desenvolvimento de uma metodologia quanti�cativa por MALDI-
MS para as moléculas imunossupressoras Tacrolimo e Sirolimo e comparação com quanti�cações por
HPLC-PDA. Materiais e métodos: Para as análises foram realizadas no equipamento Ultra�ex Speed
(MALDI-TOF/TOF, Bruker) e �zeram uso dos seguintes reagentes: soluções de TAC e SIR em metanol,
matriz ácido alfa -ciano-4-hidroxicinâmico, iodeto de sódio como agente cationizante e metanol como
solvente. As análises realizadas no sistema Prominence (HPLC-PDA, Shimadzu) empregaram como fase-
móvel metanol e formiato de amônio (10mM) e a separação foi feita em uma coluna Phenomenex (Luna
C18 150 x 4.6 mm, 5 um). As atividades estão em desenvolvimento nas dependências do Grupo de Bio-
orgânica e Bioanalítica (GBB) e nas plataformas da Central de Equipamentos Multiusuários de Diadema
(CEMUD) situados na UNIFESP- Campus Diadema. Resultados e Conclusão: A partir dos ensaios
realizados, foi possível adaptar um método quantitativo por HPLC-PDA para TAC e SIR (50 a 3000 ug/mL),
foi desenvolvido um protocolo de preparo de amostras para as análises por MALDI-TOF e foram obtidos
espectros nas mesmas faixas de concentração das curvas de calibração obtidas por HPLC-PDA. Estudo
continua em desenvolvimento e nas próximas etapas serão comparadas as sensibilidades das duas
estratégias e a aplicação às matrizes biológicas. Referências: [1] Fung JJ. Tacrolimus and transplantation:
A decade in review. Transplantation 2004;77. https://doi.org/10.1097/01.tp.0000126926.61434.a5. [2]
Article R, Patel P, Panchal # S, Mehta # T, Solanki S, Patel C. REVERSED-PHASE HIGH PERFORMANCE
LIQUID CHROMATOGRAPHIC (RP-HPLC) METHOD FOR DETERMINATION OF TACROLIMUS IN BULK AND
PHARMACEUTICAL FORMULATION. n.d. [3] Sobhani H, Shafaati A, Na�ssi-Varcheh N, Aboofazeli R. A
Reversed Phase High Performance Liquid Chromatographic Method for Determination of Rapamycin.
Iranian Journal of Pharmaceutical Research?: IJPR 2013;12:77. [4] Tuzimski T, Petruczynik A. Review of
Chromatographic Methods Coupled with Modern Detection Techniques Applied in the Therapeutic Drugs
Monitoring (TDM). Molecules 2020;25. https://doi.org/10.3390/molecules25174026. [5] Joh S, Na HK, Son
JG, Lee AY, Ahn CH, Ji DJ, et al. Quantitative Analysis of Immunosuppressive Drugs Using Tungsten
Disul�de Nanosheet-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry. ACS Nano 2021;15:10141?
52. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02016
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A Imunoglobulina G (IgG) é um anticorpo utilizado em inúmeras indicações terapêuticas. Para viabilizar
essas aplicações é necessário que a IgG tenha elevado grau de pureza, o que implica no uso de técnicas
cromatográ�cas de puri�cação, baseadas em adsorção seletiva. Contudo, antes do uso das técnicas
cromatográ�cas é de fundamental importância o estudo da interação da IgG com o adsorvente. Assim
sendo, o presente projeto teve como objetivo avaliar a interação da IgG humana em micropartículas de
�broína (adsorvente), polímero natural ainda pouco estudado na literatura. As micropartículas foram
obtidas a partir de uma solução aquosa de �broína, empregando o método de atomização, com pressão
de 1 bar e 14 cm de altura entre o bico atomizador e o banho de coagulação. Realizou-se a
caracterização das micropartículas em relação ao seu tamanho, aplicando o uso de microscopia ótica
(MO), obtendo um tamanho médio de 108,5 ?m. Os experimentos de cinética de adsorção mostraram
que cerca de 60% da imunoglobulina G foi adsorvida pelas micropartículas nos primeiros 30 minutos,
quando estão em pH 7,0. Para avaliar a in�uência do tampão e do pH durante as adsorções realizou-se
as isotermas a 25 ºC, utilizando-se os tampões MES (pH entre 5,0 e 7,0), MOPS (pH 6,0 a 8,0) e Tris-HCl
(pH 7,0 a 9,0), todos a 25 mmol/L. Veri�cou-se que a maior capacidade de adsorção, de 804,49 ± 70,19
mg/g foi obtida com tampão Tris-HCl em pH 9,0. Para modelagem das isotermas de adsorção utilizaram-
se modelos não lineares clássicos, como Langmuir, Langmuir-Freundlich e Temkin. Pelos parâmetros
encontrados observou-se que o processo de adsorção de IgG nas micropartículas de �broína é
espontâneo, favorável e contribui para a desordem do sistema. A próxima etapa do projeto constitui-se
na caracterização morfológica das micropartículas, aplicando o uso da microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e na realização do estudo da capacidade dinâmica de adsorção (curva de ruptura).
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Título: DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS DE PAPAÍNA-ALGINATO COMO PROMOTOR DE
PERMEAÇÃO CUTÂNEA. Autores: DEBORA REGINA DE OLIVEIRA PIMENTEL (debora.pimentel@unifesp.br),
ROBERTA LIRA CARNEIRO DIAS (roberta.lira@unifesp.br), TAWANNE VIEIRA FRANCA
(tawanne.vieira@unifesp.br), RUTE GONÇALVES MIRANDA (rute.miranda@unifesp.br), VÂNIA RODRIGUES
LEITE-SILVA (vania.leite@unifesp.br), PATRÍCIA SANTOS LOPES (patricia.lopes@unifesp.br) e NEWTON
ANDREO-FILHO (newton.andreo@unifesp.br). Introdução: A papaína (Carica papaya L.,) é uma enzima
com propriedades proteolíticas e atividade colagenolítica que promove um aumento na taxa de
renovação da pele facilitando a difusão de substâncias hidrofílicas na epiderme e derme, porém seu uso
é limitado devido à baixa estabilidade da enzima em formulações farmacêuticas e cosméticas. Objetivo:
Desenvolver e avaliar um sistema de nanopartículas de papaína-alginato como promotoras de
permeação cutânea para incorporação em formulações extemporâneas medicamentosas e cosméticas
de uso tópico. Métodos: As nanopartículas de papaína complexada ao alginato de sódio foram obtidas
por meio da neutralização das cargas iônicas das macromoléculas, permitindo a obtenção de papaína
ativa e imobilizada. Para tanto, foram preparadas dispersões de papaína (4 mg/mL) e de alginato (10
mg/mL) em água, onde 90 mL de solução de papaína foram adicionadas lentamente sobre 50 mL de
solução de alginato sob agitação constante. A dispersão foi analisada por difração a laser para avaliação
do tamanho e uniformidade, utilizando o método de Mie para cálculos dos tamanhos, considerando os
índices de refração de 1,460 e 1,333 para as partículas e meio aquoso. Para a análise da atividade
enzimática, foram obtidos per�s grá�cos referentes à taxa de conversão do substrato especí�co BAPA
(N?-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride) frente a diferentes concentrações de papaína
padrão (0,01 a 0,35mg/mL). As taxas de conversão foram relacionadas com as concentrações
correspondentes de papaína, permitindo a construção de curva analítica para quanti�cação da atividade
nas amostras. Estudos de estabilidade foram realizados em três condições especí�cas (temperatura
ambiente 25°C, geladeira 8°C e câmara climática 40°C) para avaliação da manutenção da atividade
enzimática frente às condições de armazenamento. À dispersão de nanopartículas de papaína-alginato
foram incorporados os crioprotetores Pullulan, Manitol, Kollidon 30 e Lactose nas concentrações de 1 a
5% p/V, e submetidas à lio�lização por 48h sob vácuo à pressão de 25 µmHg e temperatura de -57°C. As
amostras lio�lizadas foram redispersas em água puri�cada e analisadas por difração a laser. Amostras
contendo 3% p/V de crioprotetores também foram avaliadas quanto à atividade enzimática da papaína.
Resultados: Os resultados da análise da dispersão de papaína-alginato indicaram 99,15% das partículas
como sistema monodisperso abaixo de 500 nm em volume passante e 99,41% abaixo de 300 nm em
número passante. A taxa de conversão de BAPA na dispersão de papaína-alginato mostrou atividade
relativa a 85,10%, e o estudo de estabilidade mostrou que a dispersão armazenada em geladeira
manteve atividade por um período de dez dias. A análise por difração a laser das soluções com os
crioprotetores mostrou resultados similares aos descritos anteriormente para os crioprotetores Kollidon
30 e Pullulan nas concentrações mais altas, e a atividade enzimática se manteve em 79,97% nas
amostras onde o crioprotetor lactose foi adicionado. Conclusão: os ensaios realizados demonstraram
que o complexo papaína-alginato formam sistemas nanoparticulados bem de�nidos, e a atividade da
papaína se mantém a 96,23% por um período de 10 dias quando armazenado em geladeira. Associado
aos crioprotetores, o sistema permanece estruturado e com boa atividade pelo mesmo período e
condição. Palavras-chave: papaína, alginato, nanopartículas, crioprotetores.
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Introdução: Os nucleotídeos são excelentes ligantes metálicos capazes de estabelecer interações de
coordenação com íons metálicos, especialmente com metais de transição. A co-montagem de
nucleotídeos e íons metálicos através de interações de coordenação em locais especí�cos dá origem a
agregados nanoscópicos chamados estruturas metal-orgânicas (MOFs). Esses materiais exibem uma
gama de aplicações promissoras em biomedicina, incluindo transporte de medicamentos, distribuição
intracelular de moléculas terapêuticas e bioimagem. No presente trabalho, realizamos a síntese e
caracterização estrutural de MOFs com base em estruturas de coordenação formadas entre
nucleotídeos, íons metálicos e pontos quânticos. Os pontos quânticos (quantum dots, QDs) são
nanoparticulas semicondutoras, nanocristalinas, que apresentam caraterísticas singulares em relação a
sua carga e propriedades ópticas. Portanto, a combinação desses sistemas em nanoestruturas
biocompatíveis apresenta grande potencial de aplicação biomédica. Objetivo: Desenvolver um protocolo
de síntese para produzir complexos supramoleculares envolvendo nucleotídeos à base de guanosina,
íons metálicos e pontos quânticos de grafeno. Nosso objetivo é fornecer uma caracterização detalhada
da estrutura desses materiais nanoestruturados e testar seu comportamento in vitro em relação às
linhas de células tumorais. Métodos: O protocolo de síntese consiste na solubilização de monofosfatos
de guanosina, que possuem locais de ligação versáteis, capazes de coordenar locais especí�cos de
nucleotídeos, na presença de íons metálicos como Zn, Mg, Mn, Fe, Co, Cu e Ni. Ponto quânticos de
grafeno são co-solubilizados com nucleotídeos e íons metálicos, levando à formação espontânea de
nanopartículas ao longo de horas ou dias. Para realizar a caracterização estrutural e morfológica dos
complexos, utilizamos microscopia de �uorescência, microscopia ótica, microscopia de força atômica
(AFM), ensaios �uorimétricos e microscopia confocal. Resultados: As técnicas de caracterização
permitiram selecionar complexos mais viáveis para a pesquisa. Curiosamente, os íons metálicos que
participam de papéis biológicos (por exemplo, Fe e Mg) levaram a melhores resultados em comparação
com aqueles que não têm uma função biológica. A formação de complexos foi observada para átomos
com números atômicos e com massas atômicas relativamente semelhantes. É importante observar que
a incorporação de ponto quântico grafeno foi observada e veri�cou-se que os complexos formam
conjuntos nanoscópicos bem ordenados, do tipo cristal. Também veri�camos que a formação dessas
estruturas levou à modulação da �uorescência dos pontos quânticos. Nossos resultados mostram que a
produção de nanopartículas híbridas entre nucleotídeos e pontos quânticos é possível, e que íons
metálicos são bons agentes para a coordenação dessas matrizes. Também foi possível a obtenção de
complexos que são bem tolerados por células em cultura. Embora as e�ciências de �uorescência são
menores em comparação com outros sistemas reportados na literatura, o fato de termos obtido uma
arquitetura híbrida com nucleotídeos abre boas perspectivas que justi�cam investimentos futuros
nesses sistemas. Conclusão: Um protocolo viável para produzir nanopartículas ordenadas com QDs
incorporados na estrutura cristalina foi desenvolvido. A partir dos resultados obtidos até o momento, o
material nanoestruturado que contém FeCl3 foi promissor nos testes com membranas celulares.
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Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PIBITI Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM

SAÚDE

O uso de simuladores no ensino de saúde não é recente. Em diversos países a prática é comum e
incentivada para aprimoramento de habilidades em procedimentos e diminuir as complicações quando
realizados em pacientes reais. Inúmeros estudos demonstram a e�cácia destes simuladores no
treinamento de alunos e pro�ssionais já formados, não só na área de saúde, tais como na aviação e
treinamentos militares. Apesar da sua importância, em nosso meio os simuladores ainda são realidade
distante da maioria das Universidades brasileiras, pois o custo de aquisição e manutenção dos
equipamentos tornam-se proibitivos para o uso de rotina e em larga escala. Assim, nosso grupo tinha
por �nalidade o desenvolvimento de simuladores realísticos capazes de atender a necessidade das
Universidades e Serviços de Capacitação com as premissas de serem simuladores de baixo custo de
produção e manutenção e fácil reprodução, o que possibilitará a utilização em qualquer serviço do país.
Especi�camente neste projeto, realizamos o desenvolvimento de um simulador realístico para o
treinamento na área de saúde para o uso de endolaser de safena. No início do trabalho, realizamos uma
pesquisa de mercado, na qual não encontramos simuladores de treinamento de endolaser de safena,
evidenciando a necessidade de nossa confecção para ensino prático dos pro�ssionais de saúde. Em
nossa produção, conseguimos montar um simulador com uma média de preço abaixo de R$300,00.
Nosso simulador �nal, após testes com diversos materiais, foi feito usando plastisol para a base de
contato com ultrassom, penrose número 3 para simular a bainha da safena e mangueira de látex
número 1 para simular a safena. Com o simulador pronto, �zemos treinamentos com 12 residentes da
especialidade de Cirurgia Vascular e Endovascular, tendo como média de tentativa no primeiro treino
sete (7) punções. Após um segundo treino, a média de tentativas caiu para duas (2), demonstrando
sucesso no treinamento. Além disso, houve vasta aceitação dos residentes e alunos que puderam
manusear o simulador. Para o futuro próximo, temos a intenção de prosseguir com os testes com mais
pro�ssionais e aprimorar nosso treinamento, reunindo as informações e criando um protocolo de
treinamento para ser aplicado nos locais de ensino. O uso de simuladores já revelou diversas vantagens
e estamos conseguindo mostrar que é possível confeccionar um modelo mais acessível para produção e
uso em Universidades com falta de investimentos.
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MOLECULAR BASEADOS EM
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Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOFÍSICA

INTRODUÇÃO: O diabetes é uma doença com ampla prevalência no Brasil e no mundo, sendo que até
2030 o número de diabéticos pode chegar aproximadamente a 366 milhões. Nesse contexto, a busca
por agentes antiglicemiantes torna-se uma questão relevante com potencial impacto na saúde pública. O
desenvolvimento de terapias baseadas em nanoestruturas está na linha de frente da nanomedicina e
representa uma disciplina revolucionária no tratamento de várias condições de saúde. Nosso objetivo foi
explorar a fabricação de novos materiais nanoestruturados com propriedades antidiabéticas. A
produção de nanoestruturas baseou-se nos peptídeos liraglutida, composta por 31 aminoácidos, e na
desmopressina, uma sequência ultracurta com uma estrutura cíclica. Esses compostos estão disponíveis
no mercado farmacêutico, tendo grande uso no tratamento de diabetes mellitus e diabetes insipidus.
OBJETIVO: Desenvolver nanopartículas baseadas em peptídeos antiglicemiantes e fornecer detalhes
acerca de sua estrutura. MATERIAIS E MÉTODOS: A análise estrutural das nanopartículas foi feita por
meio de técnicas espectroscópicas como UV-Vis, �uorimetria e dicroísmo circular, além de microscopia
de força atômica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Veri�camos que a liraglutida e a desmopressina forma
agregados nanométricos a partir de concentrações de agregação crítica da ordem de 0.5 mg/ml, com
estrutura secundária majoritariamente composta por beta-folhas. Os peptídeos também foram
investigados em relação a sua interação com lipídios, sendo veri�cado que sua estrutura secundária é
modi�cada na superfície de membranas. CONCLUSÃO: Demonstramos ser possível a produção de
nanoestruturas de liraglutida e desmopressina, sendo que esses arranjos são estabilizados por beta-
folhas. Também foi veri�cada a interação dessas nanopartículas com membranas lipídicas sugerindo
que as mesmas podem ser empregadas como biomateriais para interação com membranas celulares.
Estudos adicionais serão empreendidos para veri�car se o efeito antiglicemiante dos peptídeos nativos
se mantém nas nanoestruturas obtidas.
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Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ANALÍTICA

Introdução: O meropenem é um antibiótico de amplo espectro utilizado no tratamento de infecções
causadas tanto por bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Por ser um medicamento tempo
dependente, sua atividade está relacionada com o tempo de duração que a concentração sérica
permanece acima da concentração inibitória mínima (CIM) para o organismo adoecido. Evidências
sugerem que a exposição pobre é a principal causa de desfechos clínicos negativos. Assim, o
monitoramento terapêutico de fármacos (TDM) em matriz biológica serve como estratégia para
minimizar a toxicidade e maximizar a e�cácia do medicamento. Objetivo: Este trabalho pretende
desenvolver uma metodologia analítica seguindo os princípios da química analítica verde para
determinação do fármaco meropenem por HPLC-UV em saliva, empregando uma técnica de
microextração para o preparo de amostra. Materiais e Métodos: As análises estão sendo conduzidas por
microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME), utilizando como extrator o solvente eutético
hidrofóbico (HDES, hydrophobic deep eutectic solvents) composto de Mentol:Ácido decanóico (1:1) e
dietil carbonato, carbonato orgânico, como solvente dispersor. Os HDES são líquidos à temperatura
ambiente, formados a partir da mistura de dois ou mais componentes em uma razão molar especí�ca, o
que permite o abaixamento do ponto de transição sólido-líquido da mistura, em função da formação de
ligações de hidrogênio intermoleculares (doadores e aceptores de ligação de hidrogênio). A otimização
do método foi realizada utilizando amostras com 490µL de saliva, 500µL de água ultrapuri�cada e 10µL
de solução estoque de meropenem na concentração de 200µg/mL. O sobrenadante foi transferido para
frasco (vial) e analisado por HPLC-UV, nas seguintes condições: comprimento de onda de 298 nm, fase
móvel MeOH:Tampão fosfato, na vazão de 1 mL/min e eluição por gradiente. A otimização foi feita
utilizando o software Minitab para uma abordagem multivariável empregando 8 parâmetros diferentes
(pH, efeito do sal, volume do dispersor e extrator, tipo de dispersor, tipo de extrator, tempo de vórtex e
centrifugação), cada um com 2 níveis. Na etapa de otimização, empregou-se o Delineamento Composto
Central (CCD), avaliando-se 5 níveis para cada fator selecionado. Resultados e Discussão: O meroponem
eluiu em 13,7 minutos e sem a coeluição de potenciais interferentes presentes nas amostras ou nos
solventes utilizados para a extração. Na etapa de triagem, ao analisar os dados obtidos, os fatores que
mais interferiram na extração do meropenem foram pH, efeito do sal, volume do extrator e volume do
dispersor, que seguiram para a etapa de otimização com mais níveis. A condição que obteve melhor
recuperação (28%) foi a com pH 4,0, com adição de sal (2,5%), com a extração realizada a partir de 125µL
de dispersor e 87,5µL de extrator. Conclusão: A extração do meropenem utilizando HDES vem se
mostrando uma técnica simples e versátil para determinação do fármaco em saliva, além de uma
alternativa verde a extração por DLLME. Com o método está sendo otimizado, os próximos passos
incluem a determinação das melhores condições e seguir para validação do método. Agradecimentos:
CNPq (Conselho Regional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico), pela bolsa de estudos PIBIC
Referências: [1] Dannie J. G. P. van Osch, Carin H. J. T. Dietz, Samah E. E. Warrag, and Maaike C. Kroon.
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020 8 (29), 10591-10612. DOI:
10.1021/acssuschemeng.0c00559 [2] Dagan R, Leibovitz E, Greenberg D, Yagupsky P, Fliss DM, Leiberman
A. Pediatr.Infect.Dis. J. 1998; 17:776. [3] Centers for Disease Control and Prevention. National strategy for
combating antibiotic?resistant bacteria, 2014. [4] Joukhadar C, Frossard M, Mayer BX, Brunner M, Klein N
, Siostrzonek P, Eichler HG, Muller M. Crit. Care Med. 2001; 29:385.
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Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ANALÍTICA

Introdução: O meropenem é um antibiótico ?-lactâmico de amplo espectro da classe dos
carbapenêmicos de uso hospitalar, administrado por via intravenosa; ele é um antibiótico tempo-
dependente, ou seja, a sua e�cácia terapêutica é garantida quando a concentração plasmática do
fármaco livre é mantida acima da concentração inibitória mínima (CIM) em um determinado percentual
do tempo entre as dosagens. Para uma melhor farmacoterapia com o meropenem, minimizando
problemas de toxicidade e ine�cácia, pode ser realizado o monitoramento terapêutico de fármacos, que
permite acompanhar e ajustar a terapia de acordo com as condições e características em que o paciente
se encontra. A extração em fase sólida magnética (MSPE) é uma das técnicas utilizadas para o preparo
de amostras biológicas; os polímeros condutores e polímeros magnéticos molecularmente não
impressos (MNIPs) são materiais com propriedades capazes de estabelecer diversas interações com o
analito permitindo a sua extração da matriz em que se encontra. Objetivo: Desenvolver e otimizar uma
técnica de extração miniaturizada em fase sólida empregando polímeros condutores ou MNIPs para
futura aplicação no monitoramento terapêutico do meropenem em matrizes biológicas, no caso, saliva.
Materiais e Métodos: Os quatro sorventes utilizados para a otimização da extração em fase sólida
magnética foram os dois MNIPs constituídos dos polímeros condutores: politiofeno magnético (MNIPTh)
e o polipirrol magnético (MNIPPy); e dois MNIPs, sendo um constituído do monômero ácido metacrílico e
o outro do monômero 4-vinilpiridina. Os MNIPs são sintetizados em três etapas: (I) preparação das
nanopartículas magnéticas; (II) funcionalização/modi�cação das nanopartículas magnéticas; e a (III)
preparação dos MNIPs. Os polímeros molecularmente não impressos (NIPs) utilizados para a preparação
dos MNIPs, são sintetizados utilizando três reagentes básicos: o monômero funcional, o agente
reticulante, e o iniciador radicalar. O procedimento inicialmente considerado para a MSPE consiste da
transferência de 50 mg do sorvente, 500 µL de saliva arti�cial e 500 µL de água ultrapura para um tubo
de microcentrífuga plástico de 2 mL, e a adição de 100 µL de solução estoque do padrão meropenem
200 µg/mL; o tubo de microcentrífuga plástico foi submetido à agitação tipo vórtex por 30 segundos, e
em seguida com o auxílio de um ímã neodímio a fase líquida foi descartada, e no sorvente remanescente
foi adicionado 500 µL de metanol, sendo o tubo submetido novamente a agitação por 30 segundos, e
depois levado para a centrifugação em 4000 rpm por 10 minutos, e, então, o sobrenadante foi coletado e
transferido para um frasco (vial) e injetado no HPLC-UV. Os parâmetros otimizados foram: tipo do
sorvente, efeito de pH, efeito de sal, massa do sorvente, tipo e volume de solvente de eluição, e tempo
de agitação. Resultados: O MNIP constituído de 4-vinilpiridina recuperou em torno de 9,8% do
meropenem, em comparação com os outros sorventes que recuperaram menores quantidades do
analito. As amostras em pH 3,0 e pH 7,0 recuperaram, respectivamente, 9,2% e 9,9% de meropenem.
Conclusão: O método se demonstra promissor e com o término da otimização dos outros parâmetros e
a extração otimizada, o método seguirá para a validação analítica. Agradecimentos: Ao Conselho
Regional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de estudos PIBIC. Referências
Bibliográ�cas: [1] NICOLAU, David P. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of meropenem.
Clinical Infectious Diseases, v. 47, n. Supplement_1, p. S32-S40, 2008. [2] NASCIMENTO, Tienne Aparecida
et al. Magnetic molecularly imprinted conducting polymer for determination of praziquantel enantiomers
in milk. Analyst, v. 145, n. 12, p. 4245-4253, 2020. [3] FERREIRA, Juliana Barreto et al. Molecularly
imprinted polymers as a selective sorbent for forensic applications in biological samples?a review.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, p. 1-24, 2021.
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Trabalho: Sessão: 150 - Tecnologias em Sáude-2 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: TECNOLOGIA EM SAÚDE

MÁRIO RIBEIRO - MESTRANDO - mario.ribeiro@unifesp.br, LAURO NETO - ORIENTADOR -
lauro.paulo@unifesp.br, MARIA KUNKEL - COORIENTADORA - elizete.kunkel@unifesp.br. Realizar a
transferência de paciente é um procedimento complexo e que exige muito de enfermeiros e cuidadores,
em alguns casos, devido a um movimento inapropriado ou repetitivo, essa assistência pode levar a
sérias lesões. Com o objetivo de reduzir a maior parte desse esforço, guinchos automatizados são
utilizados nesta tarefa de transferência. O guincho é utilizado para realizar movimentações dentro de
um ambiente hospitalar ou domiciliar de paciente com mobilidade comprometida. O movimento é feito
por um atuador linear elevando o braço acoplado a um cesto de acomodação do paciente. Este é um
equipamento médico com alto valor de comercialização, justi�cado pela complexidade de construção e
manutenção. O objetivo deste projeto é desenvolver um protótipo de guincho automatizado com
atuador linear de fuso �xo e sem sistema de redução, após a confecção este será submetido a ensaios
de usabilidade com voluntários, ao �nal espera-se alcançar um produto de mercado com valor acessível.
O protótipo inicial foi construído pela empresa JACPORT, Jacareí-SP, microempresa, indústria metalúrgica
e automação. Este protótipo foi submetido a ensaios mecânicos na empresa, onde foi veri�cado que a
carga máxima suportada pelo protótipo foi de 130 kg. Para trabalhos futuros, pretende-se fazer estudo
estrutural do produto, seleção de materiais para aumentar a capacidade de carga máxima, buscando
suportar até 150 kg com segurança e ter facilidade de uso, seguido pela validação em ambiente de uso
domiciliar e hospitalar. O resultado esperado será um Minimum Viable Product - MVP validado e
certi�cado na ANVISA que possa ser inserido no mercado com registro de patente e de valor acessível.
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Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

INTRODUÇÃO: A fusariose é uma micose que leva desde o desenvolvimento de onicomicoses e ceratites
em indivíduos imunocompetentes à possibilidade de disseminação sistêmica em imunocomprometidos.
A porta de entrada do Fusarium remete a inalação de propágulos fúngicos ou a inoculação traumática
nos tecidos do hospedeiro. Os principais agentes etiológicos da fusariose humana compreendem os
complexos Fusarium solani (FSSC), Fusarium oxysporum (FOSC) e Fusarium dimerum (FDSC). As
metodologias diagnósticas desenvolvidas até então ainda não são totalmente elucidadas ou possuem
limitações. OBJETIVO: Estabelecer e padronizar a utilização da PCR quantitativa em tempo real (qPCR)
para a identi�cação de Fusarium spp. de importância clínica diferenciando entre os complexos de
espécies FDSC, FOSC e FSSC. METODOLOGIA/RESULTADOS: A padronização foi baseada no protocolo ?
Sequence Detection System ? Chemistry Guide?, que incluem diretrizes para a elaboração dos ensaios de
qPCR. Iniciadores moleculares e sondas de hidrólise complexo-especí�cos foram desenhados,
priorizando ensaios multiplex, tendo como alvo o locus TEF1? (Fator de alongamento da tradução 1?) de
Fusarium spp. A partir de 76 sequências TEF1? depositadas no Genbank e 161 sequências previamente
geradas pelo nosso grupo, foram validados in sílico iniciadores moleculares gênero-especí�cos (FSC-Fw e
FSC-Rv) e quatro sondas de hidrólise com especi�cidade para reconhecer o gênero (Fusarioides-VIC) e
complexos de espécies em Fusarium (FDSC-NEDMGB, FOSC-VICQSY e FSSC-FAMQSY). Para a
padronização do teste, foi extraído o DNA de 47 isolados de Fusarium spp. de relevância médica. Em
seguida, uma reação de PCR convencional utilizando um gradiente de temperatura foi realizada para
escolha da temperatura de anelamento do par de iniciadores, obtendo melhor e�ciência em 60 °C. A
concentração dos iniciadores foi otimizada para obter melhores taxas de ampli�cação, levando à
concentração de 300 mM para o iniciador senso e anti-senso. Um painel de 47 Fusarium spp. revelou
100% de especi�cidade sem reação cruzada com outros fungos relevância médica ou DNA humano. A
sensibilidade analítica do teste foi avaliada por meio de diluições seriadas do DNA genômico dos
isolados de FDSC, FOSC e FSSC. O limite inferior de detecção foi de 100 pg/?L para o gênero Fusarium, 10
pg/?L para F. dimerum, 1 pg/?L para F. oxysporum e 10 fg/?L para F. solani. PERSPECTIVAS FUTURAS: Com
a padronização da metodologia de qPCR para detecção de Fusarium spp., o presente trabalho
contribuirá para melhorarmos o diagnóstico da fusariose com a possibilidade de detecção de espécies
de relevância clínica no Brasil. AGÊNCIAS DE FOMENTO: FAPESP 2017/27265-5 e FAPESP 2021/02326-7
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Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O projeto "Desenvolvimento de um Instagram para orientação de pacientes portadores de
doenças crônicas não transmissíveis" surge para atuar de forma colaborativa com o projeto "Processo
saúde-doença na enfermagem clínica: educação, promoção e prevenção" que vislumbra a aproximação
do discente e o pro�ssional da saúde com a sociedade e suas necessidades de cuidado e educação em
saúde frente às afecções clínicas. Tendo em vista o contexto atual, no qual diversos aplicativos já fazem
parte do cotidiano da população e a literatura já reconhece a importância dos ambientes virtuais e do
uso das tecnologias da informática e comunicação para o ensino; e após estudos anteriores já
evidenciarem como a orientação de pacientes e suas famílias quanto à adoção de comportamentos e
realização de cuidados são bené�cos para capacitá-los e consequentemente, orientá-los a tomarem
decisões de forma consciente, que levam à melhoria na qualidade de vida. O presente estudo buscou,
nessa perspectiva, através de um Instagram educativo, disseminar informações que favoreçam a
compreensão do processo saúde-doença, a recuperação da autonomia e reduza as readmissões nos
serviços de saúde; indo ao encontro das diretrizes brasileiras vigentes na busca para proporcionar aos
envolvidos uma experiência de interdisciplinaridade, promoção à saúde e ação psicossocial integrando a
pesquisa, o ensino e a sociedade. Objetivos: Desenvolver um Instagram para a orientação de pacientes
com doenças crônicas não transmissíveis; instrumentalizar o paciente/familiar/cuidador para o manejo
das doenças crônicas; favorecer o autocuidado, realizar monitorização e avaliação do alcance das ações
executadas. Materiais e métodos: Processo de planejamento, aplicação e avaliação da ação proposta, no
qual foi desenvolvido um Instagram educativo, que através de postagens realizou a educação em saúde
ao público interessado. Os resultados foram avaliados periodicamente através da análise semanal de
cada conteúdo educativo publicado, levando em consideração: comentários, curtidas,
compartilhamentos e contas alcançadas. Ademais, foi avaliado de forma evolutiva, a extensão e
características do público alcançado no decorrer do tempo. Resultados: A análise de 118 dias,
considerando do dia 15 de dezembro de 2021 ao 12 de abril de 2022, no qual foram realizadas 11
publicações, nos permitiu alcançar, através das postagens, 352 indivíduos, sendo que as faixas etárias
mais prevalentes são de indivíduos entre 18 e 24 anos, com 39,6% e entre 25 e 34 anos, com 34,1%;
sendo que 83% do público, é composto por mulheres. Conclusão: Por meio do formato de educação
virtual, foi possível alcançar um maior número de pessoas, disseminar informações e juntamente,
monitorar e avaliar a aplicabilidade do Instagram como ferramenta de ensino em saúde e as
características do público atingido.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DO JOGO PARA O ENSINO DE BRAILLE

KARINA PICCIN ZANNI - COLABORADOR(A)
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MARISA SACALOSKI - COORDENADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução: Como primeira etapa de elaboração do Projeto de Extensão "Jogos digitais para o ensino de
Braille", apresenta-se o um protótipo inicial de um jogo online que introduz, de forma lúdica, a Cela
Braille usando a tela de um smartphone. A Cela Braille consiste em um sistema de seis pontos em relevo
organizados em duas colunas verticais com três pontos cada uma, sendo que a coluna da esquerda é
constituída pelos pontos 1, 2 e 3 e a coluna da direita é constituída pelos pontos 4, 5 e 6. A combinação
de pontos em relevo permite a representação de letras do alfabeto, números, símbolos matemáticos de
química, notação musical, etc. Por exemplo, quando somente o ponto 1 está em relevo, a Cela Braille
está representando a letra "A"; quando os pontos 1 e 2 estão em relevo, a Cela Braille está
representando a letra "B". Muitas estratégias são utilizadas para introduzir o sistema da Cela Braille por
meio de materiais acessíveis como EVA, tampas de garrafa, papelão, entre outros. No entanto, pela
materialidade dos objetos utilizados, tais estratégias acabam proporcionando uma experiência local que,
di�cilmente, pode ser compartilhada de uma maneira mais abrangente. Além disso, encontramos
diversos aplicativos e jogos digitais que potencializam a alfabetização de crianças videntes e que, ao
mesmo tempo, promovem a literacia digital. Os mesmos benefícios de apoio ao processo de
alfabetização não são oferecidos para as crianças com de�ciência visual que, em muitos casos, não têm
acesso a tecnologias caras como teclados e linha Braille, �cando limitadas às funcionalidades de
acessibilidade de leitura de tela. Objetivo: produzir um jogo digital para o ensino de braille. Método: A
criação do jogo encontra-se em curso, já sendo de�nida a persona, o formato do jogo e em que
equipamento será disponibilizado. Resultados prévios: Foi idealizado um jogo digital para crianças com
de�ciência visual e videntes poderem brincar e iniciar a vivência com a Cela Braille juntas usando a tela
de um smartphone. A tela na orientação vertical (de retrato) é dividida em 6 regiões correspondentes
aos pontos da Cela Braille. Na primeira fase de exploração, a criança recebe um estímulo auditivo ao
clicar em uma região da tela do smartphone para começar a compreender o sistema Braille. Por
exemplo, ao tocar na região superior à esquerda da tela, recebe o estímulo sonoro "um", para indicar
que clicou no ponto 1; da mesma forma, se tocar na região inferior à direita da tela, recebe o estímulo
sonoro "seis", para indicar que clicou o ponto 6. Na fase seguinte, a criança é desa�ada a acertar os
pontos através de um desa�o de acerto ou erro, no qual o próprio jogo emite um sinal sonoro
randômico de um número de 1 a 6 e o jogador precisa clicar na região da tela do smartphone
correspondente ao ponto Braille. O jogo está em fase de protótipo e será validado.
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DESENVOLVIMENTO DE UM RECEPTOR IÔNICO DERIVADO DE QUINOLINA

IZILDA A. BAGATIN - ORIENTADOR(A)

JANAIL RODRIGUES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA INORGÂNICA

No contexto dos sensores químicos, foi desenvolvido uma molécula que visa a capacidade de realizar o
reconhecimento seletivo de espécies aniônicas e catiônicas como, por exemplo: Pb2 , Cd2 , Hg2 , F-,
PO43- e Cl-, cuja resposta pode ser colorimétrica, luminescente ou eletroquímica, voltada para a
identi�cação de espécies de tóxicas1. No primeiro momento, foi realizado medidas para determinar o
pKa da 5-nitro-8-hidroxiquinolina, sendo obtido os valores de pKa 9,6 e 5,6 em meio básico e ácido,
respectivamente. O surgimento de alguns pontos isosbésticos, demonstraram um equilíbrio entre as
espécies protonadas e desprotonadas, e a partir desse resultado pode-se obter o pKa, a �m de conhecer
a faixa de trabalho em que a molécula permanece inalterada. No segundo momento foi realizado a
síntese da molécula 2-((5-nitroquinolin-8-il)oxi)acetil (2), cujos resultados preliminares de RMN de 1H,
apresentam os sinais, (? CDCl3 300 Mhz) ppm: 4,77 ppm (s, 2H, CH2), 7,22 ppm (d, 1H, CH), 7,49 ppm (d,
1H, CH) 7,83 ppm (dd, 2H, CH), 9,14 ppm (d, 1H, CH) demostrando que o composto proposto, até o
momento, foi obtido. Foi observado que a temperatura em torno de 40 ºC e 50 ºC, aliado com o aumento
na quantidade de base utilizada, favorece a formação do produto. Referência 1ZIMMERMANN-DIMER,
Lizandra Maria; MACHADO, Vanderlei Gageiro. Quimiossensores cromogênicos e �uorogênicos para a
detecção de analitos aniônicos. Química Nova, v. 31, p. 2134-2146, 2008.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA COMPUTACIONAL ABERTA PARA USO
DOS PARÂMETROS DE SOLUBILIDADE DE HANSEN NO DESENHO RACIONAL DE
COMPOSTOS QUÍMICOS EM APLICAÇÕES DE PESQUISA, ENSINO OU PRODUÇÃO

INDUSTRIAL

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO SLAPNIK - ORIENTADOR(A)

SILVIA LUCIA CUFFINI - COORIENTADOR(A)

EDVALDO ANTONIO DE ALMEIDA - DISCENTE

ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS - DISCENTE CO-AUTOR

ROGERIA NUNES COSTA - PARTICIPANTE EXTERNO

CRISTINA APARECIDA ANDRADE RAYMUNDO GAIOTTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA
TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-QUÍMICA

A formação de soluções é etapa de muitos processos industriais e o comportamento destas soluções
muitas vezes de�ne ou tem impacto importante nas propriedades e no custo dos produtos �nais
colocados no mercado pela indústria. Vários modelos foram desenvolvidos procurando explicar os
mecanismos de formação de soluções, de modo a permitir a previsão do comportamento das
substâncias em mistura, diminuindo o tempo, a produção de resíduos e o custo na pesquisa e produção
de novos materiais Neste trabalho estudamos o modelo dos parâmetros de solubilidade de Hansen
(HSP), desenvolvido originalmente para a seleção de solventes de polímeros, quando aplicado a
moléculas com menor peso molecular, como as utilizadas na indústria farmacêutica. Utilizando
otimização estatística à partir de dados experimentais e métodos de contribuição de grupos químicos,
calculamos os parâmetros de solubilidade de Hansen para a molécula de interesse farmacêutico
Nevirapina e para seis coformadores (Teo�lina, ácido 4-hidroxibenzoico, ácido 3-hidroxibenzoico, ácido
2,5-dihidroxibenzoico, ácido 2,4-dihidroxibenzoico e epoxi acetileno) para as quais ainda não havia
dados publicados. Foi também desenvolvido um aplicativo web de código fonte aberto, que permite aos
pesquisadores e interessados aplicar, em seus trabalhos, as metodologias de determinação e uso dos
parâmetros de solubilidade de Hansen.
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DESENVOLVIMENTO E FOMENTO ÀS CULTURAS CLIMÁTICAS NO BRASIL

RENZO ROMANO TADDEI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

Pouco se sabe a respeito de como materializar as transformações sociais preconizadas no relatório do
grupo de trabalho 2 do sexto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas, que afetam praticamente todas as dimensões da vida social e cultural, de todas as
sociedades do planeta. É nesse sentido que o conceito de cultura climática promove a convergência dos
esforços de comunicação cientí�ca, da educação ambiental, e da abordagem da co-produção e co-
desenho das transformações sociais necessárias. O trabalho traz sumário do estado da arte a respeito
da relação entre produção cientí�ca e transformação de atitudes e percepções relacionadas ao clima, e
elabora sobre a proposta de pesquisa do projeto de extensão.
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DESENVOLVIMENTO E POTENCIAL DIDATICO DO NEUROVIA GAME: UM JOGO DE
TABULEIRO ONLINE PARA O ENSINO DE NEUROFISIOLOGIA

CAMILO DE LELLIS SANTOS - ORIENTADOR(A)

JULIA FERREIRA CAMPOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: As medidas protetivas para contenção do surto COVID-19 incluíram fechar escolas e
universidades, o que forçou educadores a adaptarem suas metodologias de ensino por meio de
recursos educacionais online. Aprendizagem baseada em jogos é uma forte aliada nessas situações, pois
proporciona oportunidades de aprendizagem do conteúdo, bem como estimula a aprendizagem em
grupo e interação entre estudantes. Apesar de os jogos online serem comuns no cotidiano de
estudantes nativos-digitais, sua aplicabilidade como metodologia de ensino ainda é incipiente em
algumas áreas do conhecimento. Objetivo: Desenvolver e estudar o potencial didático de um jogo de
tabuleiro online para o ensino de biologia das vias neuronais durante o ensino remoto emergencial.
Material e Métodos: O jogo, nomeado NeuroVia Game, foi adaptado de um jogo de quebra-cabeça físico
utilizado na unidade curricular Corpo Humano: Estrutura e Função. Estudantes (N=73) de graduação em
Ciências-Licenciatura, cursando essa mesma unidade curricular, foram convidados a assistirem vídeos
tutoriais sobre o NeuroVia Game e a participar de uma seção de jogada em ambiente remoto e online. A
percepção de aprendizagem, a experiência do usuário e a aplicabilidade didática do jogo foram
coletadas através de pesquisa por survey dos estudantes. Resultados: A construção NeuroVia Game
demandou domínio técnico da plataforma Tabletopia e implementação de elementos de gami�cação
para aumentar a interatividade e a jogabilidade. A maioria dos estudantes (71,23%) nunca havia utilizado
um jogo de tabuleiro educativo na modalidade online. Aproximadamente 64% dos estudantes relataram
bastante conforto com o jogo na plataforma e 26,03% tiveram a jogabilidade prejudicada por problemas
de conectividade. O jogo facilitou o entendimento e a visualização de conceitos cientí�cos e aumentou
signi�cativamente a percepção de aprendizagem dos estudantes (pré = 2,86 ± 0,89 vs pós = 3,78 ± 0,71;
p<0,001). Mais de 75% dos estudantes concordaram que o NeuroVia Game é uma ferramenta didática
potente e que a usariam com seus futuros alunos. Conclusão: Jogos educacionais de tabuleiro são
passíveis de adaptação para o ambiente virtual online. A aprendizagem e formação pro�ssional pode ser
facilitada por meio do jogo NeuroVia Game, que demonstrou potencial didático para o ensino de
neuro�siologia.
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DESENVOLVIMENTO E UM VIDEO EDUCATIVO PARAO ENSINO DA TEORIA DE MÉDIA
ABRANGÊNCIA DE KATHERINE KOLCABA

JULIANA DE LIMA LOPES - COLABORADOR(A)

TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES - COLABORADOR(A)

CAMILA TAKAO LOPES - COLABORADOR(A)

VINICIUS BATISTA SANTOS - COORDENADOR(A)

KARINA APARECIDA LOPES DA COSTA - COLABORADOR(A)

DANIELE CRISTINA BOSCO - COLABORADOR(A)

BERNARD CHARLES - DISCENTE

ANNA LAURA SEMEAO MENA - DISCENTE

ANDREA GIOVANNA GOMES BERNARDES - DISCENTE

BEATRIZ AOKI SILVA - DISCENTE

ANA VITORIA BASTOS FONTOURA - DISCENTE

BIANCA TEODORO DE MARCHI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Os modelos teóricos de enfermagem sustentam e direcionam a prática do enfermeiro para a
tomada de decisão diagnóstica, seleção de metas e tomada de decisão terapêutica. O ensino das teorias
de enfermagem pode ser realizado utilizando diversas metodologias ativas com o intuito de facilitar o
aprendizado, sendo uma dessas metodologias os vídeos educativos. Uma das teorias de enfermagem de
média abrangência foi desenvolvida por Katherine Kolcaba e baseia-se no estudo dos estados e níveis do
conforto e as responsabilidades da enfermagem dentro deste construto. Objetivo: Desenvolver um vídeo
educacional sobre a Teoria de Médio Alcance do Conforto de Katherine Kolcaba. Método: Trata-se de um
estudo tecnológico de desenvolvimento de um vídeo educacional. Este estudo foi desenvolvido em três
fases: 1) levantamento bibliográ�co sobre os pressupostos teóricos da Teoria de Kolcaba e sua
aplicabilidade na prática; 2) Construção do storyboard e das falas narrativas e 3) desenvolvimento do
vídeo em formato de animação, mais especi�camente a ?animação em quadro branco?, por meio da
plataforma Animaker que permite uma didaticidade e facilidade na transmissão do conteúdo proposto.
Resultados: O vídeo foi desenvolvido contendo 11 minutos e foram abordados os seguintes tópicos:
Origem e Introdução à Teoria do Conforto, Estrutura da ;eoria; Sistematização da teoria; Importância da
Teoria para o enfermeiro; Caso �ctício de um paciente hospitalizado por queimadura e como os tipos de
conforto (físico, psicoemocional e ambiental) e os níveis de conforto (alívio, tranquilidade e
transcendência) foram alcançados Conclusão: O vídeo educacional sobre a Teoria de Conforto de
Katherine Kolcaba foi desenvolvido e estudos posteriores de análise de evidências de validade de
conteúdo e baseado nos processos de resposta devem ser realizados.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE PARA PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

JULIANA DE LIMA LOPES - CO-AUTOR(A)

CAMILA TAKAO LOPES - CO-AUTOR(A)

VINICIUS BATISTA SANTOS - ORIENTADOR(A)

ALBA LUCIA BOTTURA LEITE DE BARROS - CO-AUTOR(A)

GABRIEL EDUARDO CAMPOS SEIXAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: São necessárias intervenções educativas para o manejo dos fatores de risco modi�cáveis em
pacientes com doença arterial coronariana (DAC) e essas intervenções podem utilizar diversos tipos de
tecnologias. Objetivo: Desenvolver e validar um jogo educativo de educação em saúde para pacientes
com DAC. Método: Trata-se de um estudo de desenvolvimento de um jogo educativo. Inicialmente,
foram descritas as regras do jogo e sequencialmente foram identi�cados os temas relacionados à
prevenção cardiovascular, que serviram de base para o desenvolvimento das cartas do jogo. As cartas
são compostas de frases verdadeiras ou falsas com a resposta e uma nota explicativa com menor
tamanho de fonte. O jogo (tabuleiro, regras e as cartas) foi submetido a avaliação de quatorze
especialistas, utilizando-se a técnica Delphi em relação à clareza, relevância teórica, pertinência prática,
nitidez das imagens e relação da imagem com o texto por meio da pontuação da escala de Likert
(1=totalmente inadequado, 2= parcialmente adequado e 3=totalmente adequado). Foi calculado o valor
de CVR (Content Validity Ratio) para cada rodada, sendo considerado válido um CVR>0,57 na primeira
rodada e > 0,66 na segunda rodada. Resultados: O jogo de tabuleiro foi construído contendo imagens de
corações antropomor�zados aludindo a hábitos saudáveis de vida e 45 casas. Foram desenvolvidas 69
cartas contendo as temáticas de alimentação saudável, atividade física e uso de álcool e tabaco. Na
primeira rodada de avaliação, o título do jogo, três cartas do domínio da alimentação saudável, uma
carta da atividade física e uma carta sobre o uso de álcool e tabaco não atingiram o CVR mínimo
necessário para serem considerados como validados (CVR=0,57). Esses itens do jogo foram reformulados
através das sugestões disponibilizadas pelos avaliadores no próprio formulário e enviados novamente
aos mesmos 14 avaliadores. Destes, apenas 12 especialistas responderam o formulário de avaliação. O
CVR mínimo era de 0,66 e todos os quesitos enviados superaram este valor. O projeto foi aprovado no
CEP sob o número 4559769. Conclusão: O jogo, suas regras e seu conteúdo apresentou adequadas
evidências de validade após a segunda rodada. Tem-se a necessidade de que o jogo seja validado
clinicamente pelos pacientes em estudos posteriores.
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DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E USABILIDADE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE FILA CIRÚRGICA ELETIVA SIGEFI® NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

ROSEMEYRE DONATO DE BRITO - AUTOR(A)

REBECA COTTING SHUMISKI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E USABILIDADE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FILA CIRÚRGICA
ELETIVA SIGEFI® NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ROSEMEYRE DONATO DE BRITO (doutoranda-
rosemeyre.enf@gmail.com) REBECA COTTING SHUMISKI (graduanda e bolsista PIBIC-
rebeca.cotting@unifesp.br) RITA SIMONE LOPES MOREIRA (orientadora e pesquisadora principal-
rita.simone@unifesp.br) Introdução: O problema da �la de espera é muito pouco abordado pela
comunidade médica e cientí�ca. Talvez a falta de interesse seja por parecer tratar-se de uma discussão
que não pertence aos meios acadêmicos e sim às instâncias governamentais. Os problemas que
in�uenciam na demora em �la de espera por cirurgias eletivas compreendem diversos fatores, que
podem ser agrupados em duas categorias: relacionados à oferta de serviços (estrutura e processo) ou
características da demanda. No Brasil, a gestão da estrutura de saúde, , tem a real necessidade de
desenvolver uma estratégia de utilização de recursos de TICs que viabilizem a oferta de serviços de
saúde para a população. A pandemia COVID-19 interrompeu signi�cativamente os sistemas de
atendimento cirúrgico em todo o mundo, causando um acúmulo crescente de procedimentos cirúrgicos
em nível nacional. Como resultado da pandemia, mais de um milhão de procedimentos cirúrgicos foram
adiados ou cancelados no sistema público de saúde do Brasil, com o acúmulo chegando a mais de 900
mil. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo Desenvolver, Validar e Avaliar a usabilidade de uma
tecnologia-Protótipo de Sistema de Gerenciamento de Fila Cirúrgica SIGEFI®. Método: Trata-se de um
estudo metodológico de Produção Tecnológica e inovadora com abordagem quantitativa com
levantamentos de dados que ocorrerá em 6 etapas 1) Seleção dos Juízes Especialistas através do envio
de 01 link-convite (google forms®) sobre a caracterização dos juízes especialistas conforme critérios pré-
estabelecidos; 2) 1º rodada para Avaliação dos aspectos técnicos e avaliação da usabilidade do software
para Validação da tecnologia protótipo com juízes especialistas; 3) Implementação do Software em
relação as características técnicas: Adequação Funcional, E�ciência de Desempenho, Compatibilidade,
Usabilidade, Con�abilidade, Segurança, Manutenção e Portabilidade, de acordo com resultados da 1º
Avaliação dos juízes; 4) 2º rodada para Avaliação dos aspectos técnicos e avaliação da usabilidade do
software para Validação da tecnologia protótipo com juízes especialistas; 5) Implementação do Software
em relação às características técnicas: Adequação Funcional, E�ciência de Desempenho,
Compatibilidade, Usabilidade, Con�abilidade, Segurança, Manutenção e Portabilidade, de acordo com
resultados da 2º Avaliação dos juízes; 6) Quanti�cação do grau através da análise de concordância entre
as respostas com a utilização do Coe�ciente de Kappa (k) para todos campos avaliados para Validação da
tecnologia protótipo SIGEFI®. Participarão do Estudo um total de 10 Experts da Temática: 03
Especialistas de TI, 04 Especialistas da Assistência e 03 Gestão Hospitalar, Juízes especialistas em TI,
equipe assistencial e gestão hospitalar selecionados de acordo com os critérios de inclusão de Fehring.
Os Instrumentos para coleta de dados serão: Instrumento de avaliação da usabilidade e instrumento de
validação de aspectos técnicos Tecnológicos baseados em ISO / IEC 25010 2011-2019 Qualidade do
Produto/software por meio da Técnica Delphi; Utilizado Método Coe�ciente de Kappa Fleiss com o
Programa de Computador SPSS. Resultados Esperados: Os resultados esperados desta pesquisa serão
em função dos objetivos que se deseja alcançar. Espera-se que a ferramenta estudo deste trabalho,
possa melhorar a gestão do processo produtivo da �la de cirurgia eletiva do hospital, facilitando a
tomada de decisões em relação aos recursos disponíveis e ao tempo de produção a sensibilização dos
pro�ssionais envolvidos na pesquisa quanto às necessidades e de�ciências do processo de gestão de �la
de cirurgia eletiva, demonstrando a importância da informatização para o avanço e melhoria do
processo de gestão de �la de cirurgia eletiva esclarecendo as melhorias no processo produtivo da �la de
cirurgia eletiva com a utilização do software Sistema de Gerenciamento de Fila Cirúrgica (SIGEFI).
Palavras-chave: Tecnologia em Saúde. Validação de Tecnologia. Avaliação de Software.



Página 696Página 696

DESIGN DE RÓTULOS DE ALIMENTOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO
OBSERVATÓRIO DE ROTULAGEM DE ALIMENTOS DA UNIFESP

VANESSA DIAS CAPRILES - DOCENTE

VERIDIANA VERA DE ROSSO - COORDENADOR(A)

ELKE STEDEFELDT - DOCENTE

JESSICA CARINE DA COSTA CAIRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: NUTRIÇÃO

Introdução: O Observatório de Rotulagem de Alimentos (ORA) da UNIFESP desenvolve atividades de
monitoramento da rotulagem nutricional de alimentos embalados, avaliação do conhecimento e do
impacto da nova legislação brasileira para rotulagem nutricional nas escolhas alimentares dos
consumidores, e realiza ações de educação alimentar e nutricional que promovem a compreensão e
utilização da rotulagem nutricional de alimentos pela população brasileira, integrando ações de
pesquisa, ensino e extensão. Objetivo: Desenvolver rótulos de alimentos tendo como referência as
legislações brasileiras vigentes e a nova RDC nº 429/2020 (Resolução de Diretoria Colegiada - Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do ORA.
Materiais e métodos: Foram realizadas pesquisas de campo em diversos pontos de venda na cidade de
Santos, para selecionar produtos alvos, pertencentes a diferentes categorias de alimentos que fazem
parte dos hábitos de consumo dos brasileiros. Por meio da análise das informações das listas de
ingredientes e das tabelas de informação nutricional em concomitância com as características visuais,
foram desenvolvidos rótulos de alimentos. As disposições da RDC nº 429 e complementadas pela
Informação Normativa (IN) nº 75 de 2020 foram adotadas para a elaboração da tabela nutricional,
alegações nutricionais e rotulagem nutricional frontal de alerta para alto gordura saturada, sódio e
açúcar adicionado. Isso foi complementado com conhecimentos da base de fundamentos do Design
Grá�co, composição de cores e características mercadológicas. Além do uso de softwares de edição de
imagem e vetores grá�cos como Adobe Photoshop e Illustrator, somado a técnicas de pintura digital
para criação de imagens tridimensionais idênticas às utilizadas pela indústria de alimentos para geração
de rótulos e embalagens digitais que são comercializadas atualmente no Brasil. Resultados e discussão:
Foram desenvolvidos 35 rótulos e embalagens digitais e tridimensionais, dentre eles destacam-se dois
grupos: 1- alimentos consumidos por adultos: snack (bolinha de amendoim), barra de cereais com
probióticos, pães de forma, e bebidas gasei�cadas (tipo refrigerante); 2- alimentos consumidos por
crianças: iogurte sabor morango, snacks (tipo "baconzitos" e biscoito de polvilho) e chocolates. Para a
produção dos rótulos foram mantidas ou ajustadas as informações de rotulagem nutricional do produto
base, bem como suas alegações nutricionais e outros itens presentes (imagem do alimento, informações
sobre suas características sensoriais, selos, etc). Conclusão: Esta é uma abordagem pioneira, que mostra
a importância do uso do Design Grá�co para gerar rótulos com a mesma qualidade que os apresentados
ao consumidor no momento da compra, o que contribuirá signi�cativamente para as atividades de
avaliação do conhecimento e do impacto da nova legislação para rotulagem nutricional nas escolhas
alimentares dos consumidores brasileiros, assim como para as atividades de ensino e extensão que tem
como objetivo auxiliar a compreensão e uso da rotulagem de alimentos para escolhas alimentares mais
saudáveis.
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DESIGUALDADES SOCIAIS, TRABALHO SEXUAL E RENDA NA PANDEMIA DE COVID-19
EM AMOSTRA DO AMBULATÓRIO DO NÚCLEO TRANSUNIFESP

SOPHIA LA BANCA DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

NATALIA TENORE ROCHA - COLABORADOR(A)

MAGNUS REGIOS DIAS DA SILVA - COLABORADOR(A)

DENISE LEITE VIEIRA - COORDENADOR(A)

CAETANO SOUZA BARROS GOULART - COLABORADOR(A)

ÍSIS GOIS - COLABORADOR(A)

FERNANDA RAFAELA PINHEIRO MORAIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Introdução: De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), 90% da população
trans são trabalhadoras do sexo, uma realidade relacionada à exclusão social, que se inicia a partir da
rejeição de suas identidades e expressões de gênero, ocasionando restrições de suportes sociais, como
o âmbito familiar, as instituições de ensino, entre outros. Desta forma, se constitui um desa�o para a
inserção no mercado formal de trabalho desta população e o trabalho sexual, muitas vezes, aparece
como alternativa de sustento. Além disso, em razão de a pandemia de Covid-19 ter representado uma
crise sanitária e socioeconômica, grupos sociais anteriormente vulnerabilizados, foram amplamente
impactados na saúde biopsicossocial e �nanceira. Objetivo: Descrever o per�l das pessoas trabalhadoras
do sexo assistidas pelo ambulatório do NTU e o impacto na renda durante a pandemia de Covid-19.
Métodos: Um estudo transversal, com coleta de dados por entrevistas estruturadas no Research
Electronic Data Capture (REDCap) via contato telefônico com pessoas trans, travestis e não-binárias
assistidas pelo ambulatório do NTU. Os dados coletados foram analisados pelo software IBM SPSS
Statistics 25 e utilizado o teste de qui-quadrado para veri�car associações entre variáveis nominais.
Resultados: Das 150 pessoas cadastradas no ambulatório do NTU até 2020, foi possível entrar em
contato com apenas 92 pessoas e, destas, 2 se recusaram a participar da pesquisa. As entrevistas
ocorreram em sua maioria no período de julho e agosto de 2020. Entre as 90 pessoas entrevistadas,
51,1% são homens, 37,8% mulheres, 2,2% travestis, 5,6% não-binárias e 3,3% informaram outra
identidade de gênero; 54,4% se declararam de cor/raça branca; e 75,6% têm, pelo menos, o ensino
médio completo. Referente à atividade pro�ssional, 14,4% (n=13) relataram trabalho sexual na vida; e
destas pessoas, 76,9% são mulheres, 7,7% homens, 7,7% gênero não binário e 7,7% declararam outra
identidade de gênero (p=0,011); com menor probabilidade de serem de cor/raça branca (p= 0,034); e
com grau de instrução mais baixo (p=0,031). Em relação ao trabalho sexual durante a pandemia, 23,1%
continuaram trabalhando. Considerando a renda, 92,3% relatam que a renda diminuiu ou �caram sem
rendimento devido à pandemia (p=0,003); e 61,5% das pessoas trabalhadoras do sexo recorreram ao
seu direito de receber o auxílio emergencial e 23,1% recebiam bolsa família. Conclusão: Os achados
divergem dos dados da ANTRA, pois a maioria das pessoas trans que participaram da pesquisa, não
relataram trabalho sexual, que pode ser re�exo de que as pessoas mais vulnerabilizadas não acessam o
serviço. Entretanto, observam-se interseccionalidades (gênero, raça/cor e fatores socioeconômicos)
entre as pessoas que declararam trabalho sexual na vida. Além disso, os dados reforçam a apuração da
CEDEC (2021) com relação ao impacto no trabalho e renda, assim como a importância do Auxílio
Emergencial como garantia de renda para pessoas trabalhadoras do sexo. Corroborando assim outros
estudos sobre questões da exclusão social e di�culdade de inserção no mercado de trabalho formal das
populações trans.
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DESINDUSTRIALIZAÇÃO, MERCADO DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL
PARA A O PERÍODO 1980-2018

MARCELO SOARES DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

FRANCISCO THAINAN DINIZ MAIA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Na literatura o termo desindustrialização vem sendo adotado para se referir a perda relativa do
emprego industrial e participação no Produto Interno Bruto do Brasil iniciado na década de 1990,
concomitantemente com isso se assiste um ganho de participação relativa do setor de serviços. Em
países periféricos, o desenvolvimento da indústria é fundamental para dinâmica econômica, no sentido
em que demanda bens e serviços, tem potencial para movimentação e aceleração direta e indiretamente
diversos setores, além de possuir inúmeras possibilidades de inovação, ganhos de produtividade e
difusão tecnológica. Essa relevância garante que a indústria seja um dos focos principais para execução
de estudos econômicos no mundo, podendo ser um indicador positivo, quando atinge participações
relevantes no Produto Interno Bruto dos países, de geração de emprego e desenvolvimento social.
Visando contribuir nessa seara, corroborando com a literatura que aponta para a relevância industrial e
a necessidade do setor para a economia, o trabalho examinará a evolução da massa salarial da indústria,
seu volume de trabalho formal total e a distribuição funcional da renda no total, objetivando a defesa da
hipótese de que a queda de participação da indústria no PIB nos últimos anos reduz as possibilidades de
remuneração do trabalho, tanto no volume de postos de trabalhos ativos quanto no valor dos salários, e
se tratando de um setor que sempre contou com contratos trabalhistas mais protegidos, sua diminuição
relativa tenderia a puxar mais para baixo os empregos formais diretamente e indiretamente nos setores
de apoio a essa atividade, e com isso as formas menos precárias de absorção de mão-de-obra. Em
síntese mostrar que o aumento da participação do setor industrial na geração de empregos favorece a
maior proteção do mercado de trabalho, nesse sentido, o contrário tende a agravar as condições de
exploração. 2022 14311 REFORMAS EDUCACIONAIS EM SÃO PAULO: DA GESTÃO DEMOCRÁTICA AO
LÍDER GERENCIAL GUARULHOS PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) 4 ORAL + VIDEO
POSTER EDUCAÇÃO E ENSINO 128 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE I 8082127880 MARCIA APARECIDA
JACOMINI ORIENTADOR REFORMAS EDUCACIONAIS EM SÃO PAULO: DA GESTÃO DEMOCRÁTICA AO
LÍDER GERENCIAL
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DESINFECTORIO CENTRAL DO BOM RETIRO: INCURSÕES DA ARQUITETURA E DO
URBANISMO SOBRE O MUNDO DAS CIÊNCIAS MÉDICAS (1890-1925)

JANES JORGE - ORIENTADOR(A)

SERGIO ANTONIO DE SIMONE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

DESINFECTORIO CENTRAL DO BOM RETIRO: INCURSÕES DA ARQUITETURA E DO URBANISMO SOBRE O
MUNDO DAS CIÊNCIAS MÉDICAS (1890-1925) SERGIO DE SIMONE Mestrando PPGH- Unifesp e
pesquisador do centro de memória ? Instituto Butantan A criação do Serviço Sanitário paulista,
responsável por publicar seu primeiro Código Sanitário, em 1894, regulamentou os serviços de saúde
pública. Em 1896, reforma administrativa criou a Diretoria do Serviço Sanitário que, sob sua orientação,
mantinha o Serviço Geral de Desinfecções, responsável pela desinfecção por intermédio de aspersão de
preparados de compostos químicos; cuja sede, desde 1893, foi instalada em prédio erguido no bairro do
Bom Retiro. A construção desse equipamento, ainda existente, foi signo emblemático desse período que
testemunhou os primórdios da estruturação dos serviços públicos de saúde. Nessa lógica, médicos,
engenheiros e arquitetos envolvidos em sua concepção - edi�cação de programa inusitado -, idealizaram
o exemplar de arquitetura diferenciada que abrigaria novos aparelhos ? incluindo veículos de vários
períodos e de diversas fases de evolução tecnológica ?, além de procedimentos técnicos e farmacêuticos
que atenderam aos processos de desinfecção de objetos e ambientes. Modelo ímpar, em São Paulo, é
remanescente desse conceito e projetado para essa especí�ca �nalidade. Seu caráter diferenciado exigiu
buscar modelos especí�cos para adaptar a instalação de equipamentos produzidos no exterior à
linguagem estética arquitetônica praticada à época, eclética, calcados em modelos de origem historicista.
Dessa forma, o Desinfectorio atesta profundas mudanças em busca da modernidade e do progresso
material, cientí�co e intelectual que a sociedade paulista almejava conquistar naquela conjuntura de
pujança econômica resultante da expansão da cultura do café. Até a década de 1920, o Serviço Geral de
Desinfecção foi o centro das ações de combate à transmissão de moléstias. Ao �nal desse período, as
teorias miasmáticas veri�caram-se equivocadas e muitas das medidas pro�láticas, baseadas em seus
conceitos, caíram em desuso, como foi o caso das desinfecções. Contudo, sua atividade revelou
resquícios práticos da convivência entre ideias em um crítico momento de transição das práticas
médicas. Em 1925, o Serviço Geral de Desinfecção foi extinto e o prédio do Desinfectorio passou a
abrigar outros setores da saúde, deixando o foco da pugna contra as maleitas. Embora pouco
conhecido, em virtude do silêncio que paira sobre a sua concepção e construção, por breve período, o
prédio se tornaria símbolo de uma metrópole fascinante e ameaçadora, capaz de provocar o horror sob
o tenebroso prenúncio da morte pela ação silenciosa da peste. Naquele contexto, foi capaz de causar
estranhamento a imigrantes que porventura quisessem nela se �xar, em função de seus inusitados
aparatos de tratamento preventivo às ameaças da maleita. Ao enunciar novos programas de uso para as
edi�cações e do espaço público, os códigos sanitários criaram um aparato de controle da sociedade, em
função dos processos epidêmicos, em que o prédio do Desinfectorio foi o centro de um vórtice de
articulação entre o conhecimento médico, o policiamento da imigração, da pro�laxia da cidade e do
controle das novas conexões que se estabeleceram entre as demais cidades interiorizadas no território
de São Paulo.
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DESREPLICAÇÃO MOLECULAR E AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-LEUCEMIA DE
SUBSTÂNCIAS DE VICIA FABA (FABACEAE)

HERON FERNANDES VIEIRA TORQUATO - COORIENTADOR(A)

EDGAR JULIAN PAREDES GAMERO - CO-AUTOR(A)

LIVIA SOMAN DE MEDEIROS - COORIENTADOR(A)

THIAGO ANDRE MOURA VEIGA - ORIENTADOR(A)

CAUÊ SANTOS LIMA - CO-AUTOR(A)

VICTOR MENEZES SIPOLONI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

Introdução - O estudo de Produtos Naturais (PNs) cresceu signi�cantemente no decorrer dos anos na
busca por novas substâncias com diversas �nalidades. Muitas pesquisas evidenciam o potencial de PNs
para o uso clínico de diversas doenças, incluindo o câncer. Nos últimos anos, a utilização de técnicas
hifenadas impulsionou a descoberta de novos PNs bioativos, promovendo estratégias mais e�cazes para
a investigação de compostos conhecidos ou completamente desconhecidos. Objetivos - Partindo dessas
informações, essa proposta tem como objetivo o emprego de abordagens modernas para a prévia ?
identi�cação? (desreplicação molecular) de substâncias a partir de frações de extrato provenientes da
espécie vegetal Vicia faba (Fabaceae). Materiais e métodos - Estas frações foram submetidas
preliminarmente a ensaios citotóxicos contra diferentes linhagens de leucemia humana. As frações
consideradas citotóxicas estão sendo submetidas à diferentes processos de puri�cação. Por �m, as
substâncias serão caracterizadas por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear e
Espectrometria de Massas de Alta Resolução, e submetidas aos ensaios anti-leucemia para a elucidação
de seus mecanismos de ação. Conclusão - Até o momento foram obtidas três substâncias pertencentes à
classe dos �avonoides, sendo duas iso�avonas e um �avononol que, após a consulta aos bancos de
dados, notou-se que as iso�avonas se tratam de substâncias nunca reportadas para o gênero Vicia e o
�avononol tem a possibilidade de ser inédita na literatura.



Página 701Página 701

DETECÇÃO DA STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA ATRAVÉS DE
ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA

MARLI LEITE DE MORAES - ORIENTADOR(A)

NATÁLIA DE QUEIROZ FONSECA MOTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 150 - Tecnologias em Sáude-2 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: BIOENGENHARIA

Introdução: A Staphylococcus aureus é uma bactéria potencialmente perigosa para a saúde humana,
podendo causar diversos tipos de infecção, além de contaminação alimentar. Parte delas é resistente à
antibióticos da família da meticilina, denominadas S. aureus resistentes à meticilina (MRSA),
representando preocupação ainda maior para a saúde pública. Os métodos de detecção atualmente
utilizados para identi�car esse patógeno são em geral demorados ou de custo elevado, como métodos
de cultura bacteriana e de ampli�cação de ácidos nucleicos. Diante da necessidade de um método de
detecção da MRSA rápido, seletivo e de baixo custo, emergiram tecnologias como os biossensores,
dispositivos que detectam um analito especí�co e convertem um sinal biológico em elétrico. Objetivo: O
presente projeto tem como objetivo desenvolver um imunossensor capaz de detectar a S. aureus
resistente à meticilina (MRSA) de forma rápida e seletiva, através da técnica de espectroscopia de
impedância elétrica (IS). Materiais e Métodos: A montagem do biossensor foi realizada por meio da
técnica layer-by-layer (LbL), em que depositou-se verticalmente uma gota de 50 ?L de polietilenoimina
(PEI) ou quitosana (Chi) ou �broína da seda (SF) sobre as trilhas do eletrodo interdigitado por 30 minutos.
No caso dos controles positivos, os eletrodos foram funcionalizados com anticorpo anti-MRSA, através
da deposição de uma gota de 50 ?L sobre a matriz de imobilização por 1h. Os controles negativos não
foram funcionalizados com o anticorpo. Foram realizadas medidas de IS na faixa de frequências de 1 Hz
a 1 MHz para caracterização da montagem dos biossensores. Para detecção da bactéria, foram utilizadas
soluções de concentração crescente num intervalo de 0,001 a 10 ?g/mL de proteína ligante de penicilina
(PBP2a), presente na MRSA. Foi depositada uma gota de 20 ?L por 5 minutos sobre as trilhas do eletrodo,
e realizada uma medida de IS a cada concentração de antígeno. Também, foram conduzidos testes de
seletividade com antígenos da Escherichia coli. Resultados: Os dados foram analisados sobretudo por
meio de grá�cos da capacitância em paralelo e diagrama de Nyquist. O sistema com matriz de SF
mostrou melhor resposta se comparado com os sistemas de PEI ou quitosana, uma vez que as curvas do
diagrama de Nyquist se diferenciaram mais no controle positivo do que no negativo e no teste de
seletividade, indicando resposta à presença dos antígenos da MRSA. A capacitância em paralelo em 100
Hz para o sistema de SF variou principalmente para concentrações de antígeno mais elevadas. Através
da análise da componente principal (PCA), foi possível separar os dados do controle positivo daqueles do
controle negativo e teste de seletividade, sendo os sistemas de SF os que apresentaram melhor
resposta. Conclusão: O sistema constituído de matriz de SF foi o que apresentou melhor desempenho,
de modo que este parece ser um protótipo viável de imunossensor. Na continuidade do projeto, serão
utilizadas outras técnicas para caracterização dos eletrodos, como a microscopia de força atômica (AFM),
e os experimentos serão repetidos para validação dos resultados.
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IMUNOCROMATOGRÁFICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
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Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

Introdução: A produção de??-lactamases é o principal mecanismo de resistência aos ?-lactâmicos em
bacilos gram-negativos (BGN), uma das classes de antimicrobianos mais utilizados na prática clínica. As
??-lactamases atuam hidrolisando o anel??-lactâmico e apresentam ampla diversidade, di�cultando
assim a sua detecção nos laboratórios clínicos. A �m de contribuir com o diagnóstico laboratorial, foram
desenvolvidos testes imunocromatográ�cos como uma alternativa para a detecção rápida das mais
potentes ???-lactamases, as carbapenemases. Os testes imunocromatográ�cos disponíveis detectam
diferentes carbapenemases de importância clínica e têm sido descritos frequentemente como uma
alternativa aos testes convencionais. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar, sistematizar
e sintetizar os estudos disponíveis na literatura a respeito da detecção de carbapenemases por testes
imunocromatográ�cos. Material e Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática utilizando as diretrizes
do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) nos indexadores
PubMed e LILACS utilizando os descritores ?immunochromatographic AND carbapenemase?, indexados
até março de 2022, sem restrição de idioma ou país de origem. Como critério de elegibilidade, foram
selecionadas publicações que avaliaram o teste imunocromatográ�co em comparação com a PCR e
sequenciamento dos genes codi�cadores de carbapenemases. A pesquisa e a seleção dos dados foram
realizadas por dois pesquisadores independentes, e um terceiro pesquisador foi consultado na
ocorrência de pontos discordantes. Os parâmetros analisados foram: (i) a sensibilidade e especi�cidade
do teste imunocromatográ�co; (ii) as enzimas avaliadas; (iii) número de isolados testados; e (iv) o método
comparativo aplicado. Resultados: Ao todo, foram encontrados 131 artigos relacionados ao tema, dos
quais 71 foram selecionados para a leitura completa. Destes, 22 artigos foram excluídos pelo critério de
seleção, restando 49 estudos. Os testes apresentaram especi�cidade e sensibilidade que variaram de
92% a 100% e de 84% a 100%, respectivamente. As carbapenemases de mais difícil detecção foram as
metallo-?-lactamases (MBLs). Observaram-se falsos negativos para as variantes de KPC sensíveis aos
carbapenêmicos ou variantes que apresentaram baixa expressão. Foram propostas alterações na
metodologia a �m de aumentar a sensibilidade e especi�cidade: coleta de colônias bacterianas próximas
aos discos de carbapenêmicos; adição de zinco ao meio de cultura; e a coleta de mais de uma colônia.
Conclusão: Os testes imunocromatográ�cos apresentam alta sensibilidade e especi�cidade para
detecção rápida da produção de carbapenemases e podem auxiliar na adequação mais rápida da
prescrição de antimicrobianos. Porém, ajustes metodológicos ainda são necessários para melhorar a
detecção de isolados produtores de MBLs e/ou àqueles com baixa produção de carbapenemases.
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Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: Mudanças causadas pela Covid-19 di�cultaram o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da
TB em decorrência da interrupção da continuidade das ações de controle da doença. No Brasil, de
janeiro a setembro de 2020 houve uma queda da noti�cação de casos novos de TB (11,9%) incluindo nos
serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), nível de atenção crucial no controle da doença e
no enfrentamento da Covid-19. Diante desse panorama, questionam-se quais ações de controle da TB
foram reduzidos ou descontinuados nas unidades de APS em capitais do Brasil. Objetivo: Identi�car a
repercussão da pandemia da Covid-19 nas ações de detecção de casos de tuberculose no âmbito da
Atenção Primária à Saúde. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que será realizado nos serviços
de atenção primária localizados no município de São Paulo. Será desenvolvido com base em dados
primários e secundários considerando o contexto sociodemográ�co e econômico, indicadores
epidemiológicos e operacionais, as caraterísticas das unidades de saúde (tipo de unidade, recursos
humanos, organização e processo de trabalho), as características das unidades para atenção à TB e as
ações de detecção da doença durante a pandemia da Covid-19. Os resultados serão analisados por meio
de estatística descritiva e analítica (razões de prevalência e modelo de regressão logística múltipla).
Resultados esperados: Os resultados podem ser utilizados para implementar políticas sociais, identi�car
estratégias e intervenções capazes de intensi�car as ações de detecção dos casos e desta forma,
contribuir para a melhoria dos indicadores da doença.
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Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:

ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Introdução: O tratamento de aços com a oxidação super�cial obtido pelo aquecimento induzido via laser
pode ser usado em diversos setores industriais, principalmente, para �ns da marcação de materiais,
proteção à corrosão e fabricação de superfícies antimicrobianas. Esse processo de oxidação, tipo de
óxido e espessura da camada formada na superfície de aços inoxidáveis, pode ser controlado por meio
da temperatura da superfície e do tempo de aquecimento que estão relacionados aos parâmetros do
laser como intensidade e velocidade de processo. Objetivo: O objetivo deste trabalho é determinar os
limites do processo de formação de óxidos em função dos parâmetros de processo, utilizamos um
método baseado na medição da largura de linha de oxidação. Materiais e métodos: Os ensaios de
oxidação foram conduzidos em chapas de aço inox 304 com espessura 1,3mm em uma área de 1mm x
3mm variando-se a velocidade de varredura entre 0.5mm/s e 10mm/s, condições de numero de
passagem entre 1 e 5 e espaçamento das linhas de varreduras entre 0.05mm e 0.5mm com um laser de
diodo GaN de baixa potência que emite radiação em uma banda centrada em 445 nm (NEJE, Mod 40).
Resultados: Esses ensaios foram analisados em cada uma dessas condições por meio da caracterização
do feixe do laser e do padrão de cores RGB (diagrama cromático) que está associado ao tipo de óxido
formado. Também foi realizada espectroscopia Raman em todas essas condições experimentais. Para
determinar a intensidade limiar de processo foi medida a largura de linha de oxidação e comparado com
o per�l de intensidade do laser. Por �m, com um modelo de aquecimento estimou-se as temperaturas
obtidas em cada condição experimental. Conclusão: Com essa determinação e os resultados da
espectroscopia Raman foi possível determinar os parâmetros de controle do tipo de óxido formado em
cada condição.
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Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
OFTALMOLOGIA CLÍNICA E GERAL

O ceratocone é uma doença degenerativa progressiva da córnea, que resulta em perda da acuidade
visual. Nessa ectasia a córnea adquire um formato em cone, pela perda de rigidez do estroma. Como
uma das opções de tratamento, encontra-se o crosslinking (CXL), processo pelo qual novas ligações
cruzadas são formadas no estroma, a partir da estimulação da ribo�avina por radiação ultravioleta de
365 nm. Outra possibilidade para formação de ligações cruzadas é através de enzimas da classe das
oxidorredutases como a lacase e a transglutaminase, que atuam catalisando a formação de ligações
covalentes em proteínas, como o colágeno. Como resultado desse processo, há um aumento da rigidez
da córnea, com consequente diminuição da progressão do ceratocone. Dentro deste contexto, este
trabalho foi focado na obtenção por fermentação, puri�cação e dosagem de lacase, visando a utilização
na promoção de crosslinking in vitro em córneas de abatedouro. O crescimento do fungo endofítico
Xylaria sp. foi realizado em meio líquido especí�co para obtenção de lacase (MPL) composto por: extrato
de malte (1,25% p/v), Tween 80 (0,10% p/v), CuSO4 (0,0005% p/v), 2,5-xilidina (0,4 mmol/L), KH2PO4 (1
g/L), Na2HPO4 (0,26 g/L), glicose (10 g/L), MgSO4.7H2O (0,50 g/L) e peptona (1% m/v). Erlenmeyers
contendo o meio MPL autoclavado foram incubados em temperatura de 30ºC, com rotação de 160 rpm e
tempo igual a 13 dias. Após esse período, o meio obtido foi centrifugado e o sobrenadante foi submetido
à puri�cação por cromatogra�a líquida de proteínas (FPLC), após troca de tampão em coluna PD-10.
Foram testadas as seguintes metodologias para puri�cação: 1) coluna de troca aniônica Resource Q 1
mL, em tampão Tris-HCl 20 mM pH 8,0 com eluição por gradiente de sal com o mesmo tampão contendo
1 M de NaCl em 10 volumes de coluna com �uxo de 0,5 ml/min e coletando frações de 1 mL; 2) coluna de
troca aniônica Capto Q 1 mL, equilibrada com tampão Tris-HCl 20 mM pH 8,0 e eluição realizada por
gradiente constante de sal utilizando o mesmo tampão contendo NaCl, atingindo 500 mM de sal em 20
volumes de coluna, com �uxo de 1,0 ml/min e coletando frações de 1 mL. Para a determinação da
atividade enzimática foi empregado o método espectrofotométrico da siringaldazina cuja oxidação
promove mudança de coloração de amarelo para rosa. Nesses experimentos foram utilizados 50 µL de
meio contendo a enzima lacase; 220 µL de tampão fosfato 100 mM pH 6,5 e 30 µL de siringaldazina
0,216 mM em placa de 96 poços com comprimento de onda de 530 nm. A quanti�cação de proteínas foi
realizada pelo método de Bradford em placas de 96 poços, empregando curva padrão de albumina. O
per�l de proteína foi analisado por eletroforese (SDS-PAGE) em gel 12,5% e coloração por prata. Pela
metodologia de troca aniônica em Resource Q as frações que apresentaram atividade enzimática foram
as frações 7 (0,208 ?mol/min.mg) e 8 (0,0290 ?mol/min.mg) com concentração de proteína de 31,19 ?
g/mL e 39,27 ?g/mL, respectivamente. Na troca aniônica em coluna Capto Q apresentaram atividade as
frações 16 (0,029 ?mol/min.mg), 17 (0,052 ?mol/min.mg), 18 (0,047 ?mol/min.mg), 19 (0,023 ?mol/min.mg)
e 20 (0,006 ?mol/min.mg) e valores de concentração de proteína de 17,24 ?g/mL, 19,82 ?g/mL, 19,63 ?
g/mL, 19,96 ?g/mL e 18,64 ?g/mL, respectivamente. O valor de atividade e concentração de proteína no
extrato bruto foi respectivamente 0,011 ?mol/min.mg e 1235,474 ?g/mL e no eluído da coluna PD-10 os
valores foram 0,0109 ?mol/min.mg e 1070,336 ?g/mL. Pela análise do per�l de puri�cação por SDS-PAGE
foi possível veri�car que a cromatogra�a na coluna Capto Q apresentou um menor número de bandas
visíveis nas frações puri�cadas, em relação ao per�l observado para a coluna Resource Q. Desta
maneira, na continuação do projeto, a metodologia de puri�cação será aperfeiçoada, a �m de obter
quantidade su�ciente da enzima com o maior grau de pureza possível, para ser testada na promoção de
ligações cruzadas em córneas de abatedouro.
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Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Desenvolvido no âmbito do projeto de iniciação cientí�ca (Pibic), este trabalho trata da atuação de duas
empresas francesas, Emile Deyrolle e E. Adnet, que na passagem do século XIX ao XX, fabricaram e
forneceram objetos cientí�cos para instituições de ensino paulistas. No período, tanto instituições de
ensino superior, como a Escola Politécnica de São Paulo (1894), quanto instituições de ensino
secundário, como a Escola Normal de São Paulo (1894) e o Ginásio da Capital (1894), adquiriram objetos
cientí�cos para uso nas aulas de História Natural, Física e Química. Potencializando a venda de suas
mercadorias, as empresas vendiam não apenas os objetos, separadamente, mas também em coleções,
formando laboratórios e gabinetes. Esse comércio transnacional de objetos cientí�cos para o ensino de
ciências deixou rastros que podem ser examinados em um conjunto variado de fontes.   Perquirindo
notas de compras, inventários de bens e relatórios de diretores, é possível identi�car que objetos
cientí�cos foram adquiridos por instituições de ensino paulistas. Aqui, a partir da análise dos catálogos
da E. Deyrolle (1911) e E. Adnet (1910), o interesse é duplo. De um lado, destacamos os procedimentos
para aquisição dos objetos cientí�cos, conforme exigências das fabricantes. De outro, examinamos as
listas de materiais apresentadas pelas empresas, em seus catálogos, para montagem de laboratórios de
microbiologia e bacteriologia. Como resultado, tanto o estudo dos procedimentos comerciais de venda,
quanto a comparação das listas de materiais apresentadas pelas duas empresas ampliará a
compreensão acerca das relações imbricadas nas possibilidades de ensino de ciências naturais em São
Paulo, no período delimitado.
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Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Em um conjunto de obras do historiador da cultura Johan Huizinga (1872-1945) -em que se destacam
Nas sombras do Amanhã (1935) e Homo Ludens (1938)- é evidenciado o diagnóstico da crise do mundo
ocidental e, nesse sentido, se aproxima de trabalhos de autores como Oswald Spengler, Paul Valéry e
Ortega y Gasset. No entanto, mais do que um diagnóstico, as obras de Huizinga apontam para uma
terapêutica da cultura, que, no seu pensamento, envolvia um resgate do elemento lúdico da cultura. O
autor presenciou as profundas mudanças trazidas pela Modernidade, como o estabelecimento da
sociedade industrial, os movimentos nacionalistas e as teorias de pureza racial, fenômenos que,
frequentemente, referiam a si mesmos como o caminho para o futuro e se assentavam na crença no
progresso e na razão. Nas obras em questão, o historiador via no autoritarismo do Nazi-facismo a
atitude dos ?estraga-prazeres? e critica os regimes totalitários, que produzem regras in�exíveis às quais
comunidades são forçadas a aderir, suprimindo a improvisação, a individualidade e a criação de jogos
que a�rmam a vida. Segundo o autor, a verdadeira civilização sempre exigirá o espírito esportivo, a
capacidade de exercer o ?fair play?, ou a ?boa fé expressa em termos lúdicos?. Entretanto, quando
Huizinga fala do elemento lúdico na cultura, não quer que seja atribuído a ele o primeiro lugar entre as
atividades da vida civilizada, nem mesmo que a civilização teve origem no jogo através de um processo
evolutivo. A ideia do autor ?é que a cultura surge sob a forma de jogo, que ela é desde seus primeiros
passos, como que ?jogada??. Assim, se a civilização ocidental moderna estava doente, às vésperas da
Segunda Guerra, era, pelo fato de estar longe de suas raízes. Sigmund Freud foi mais um entre os
autores que se ocuparam de compreender a crise europeia. Para o inventor do método psicanalítico, a
questão central era até que ponto, os indivíduos, em seu desenvolvimento cultural, conseguem dominar
a perturbação de sua vida comunal causada pelos impulsos humanos de agressão e autodestruição.
Uma saída privilegiada para realizar essa renúncia seria a sublimação, conceito amplo, com uma
formulação inacabada, que se refere à dessexualização dos impulsos. O desvio das metas sexuais e
agressivas para novas metas, que seria a fonte das atividades culturais e artísticas. Huizinga critica
Freud, discordando da ideia de que as pulsões infantis seriam a base de toda a ?vida anímica e
intelectual?. Em seu diagnóstico e na sua terapêutica da cultura, a ludicidade, a catarse e o retorno
renovado ao sentimento religioso do mundo seriam o remédio, ou a salvação da Europa. Propomos
analisar o diagnóstico de Huizinga, juntamente com a terapêutica proposta pelo autor, tendo em vista o
contexto em que suas ideias surgiram e uma interlocução com a Psicanálise - intervenção clínica na
cultura inventada por Sigmund Freud- no que se refere às relações entre a produção de imagens e a vida
na cultura.
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Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A compreensão do campo das Relações Internacionais envolve o conhecimento das diversas teorias nele
desenvolvidas. Mais do que em outras áreas do saber (inclusive nas ciências humanas), seu
adensamento teórico da área e o desenvolvimento de pesquisas no seu interior se deram na esteira dos
grandes debates que a permeiam. Tal como salientam Reus-Smith e Snidal (2009), as teorias têm
moldado, orientado e determinado o que merece ser respondido no campo das RI. No mesmo sentido,
Waever (2009) salienta que os grandes debates teóricos são parte da estrutura das Relações
Internacionais e uma forma de imprimir coerência ao campo. No entanto, o autor considera as teorias
das RI meta-referências e não teorias operativas. O projeto em questão se insere justamente neste
reconhecimento de que a produção empírica em Relações Internacionais ultrapassa signi�cativamente
os debates teórico e não necessariamente a eles se vinculam e tem o Departamento de Relações
Internacionais da UNIFESP como retrato claro desta visão. Nosso departamento é plural e heterodoxo.
Contempla agendas de pesquisa muito diversas e perspectivas teóricas distintas. Dá ao estudante visão
ampla do fazer Relações Internacionais permitindo um trânsito pela pluralidade, mas sempre embasado
no conhecimento cientí�co e crítico. O Projeto "Diálogos com a Extensão e a Pesquisa do curso de
Relações Internacionais" busca comunicar e difundir o que a Universidade realiza e o conhecimento nela
produzido promovendo jornadas anuais de apresentações das atividades de pesquisa e extensão
desenvolvidas do curso de Relações Internacionais da UNIFESP. O objetivo é apresentar o percurso e os
resultados dos projetos desenvolvidos na graduação em Relações Internacionais, possibilitando a
interação e o debate entre docentes e discentes, a partir dos projetos realizados. O intuito é alcançar o
maior número possível de interessadas(os) e especialmente tornar nosso trabalho cotidiano mais
transparente prestando contas para a sociedade das diversas atividades que realizamos. Busca-se
transmitir, pelo canal do youtube do Departamento de Relações Internacionais (DERI), a maior parte das
atividades desenvolvidas e deixá-las lá disponíveis. A perspectiva é que interessados e pesquisadores
que compartilhem da mesma agenda e/ou que desenvolvem pesquisas correlatas se bene�ciem desta
ferramenta e vice-versa. Os objetivos do projetos são: -Possibilitar e facilitar a interlocução entre
docentes e discentes do curso de Relações Internacionais - Promover o diálogo das(os) docentes e
discentes com a comunidade externa por meio da difusão das pesquisas e projetos realizados no curso
de Relações Internacionais - Inserir ingressantes/estudantes de outras turmas em projetos de extensão e
pesquisa em desenvolvimento, de modo a fortalecer essas iniciativas existentes - Esclarecer ao público
do Ensino Médio as possibilidades múltiplas de atuação na área de Relações Internacionais e,
eventualmente, atrai-los para o curso da EPPEN-UNIFESP - Possibilitar que os projetos de extensão do
curso de RI da UNIFESP tenham uma plataforma disponível (o canal do youtube) para publicizar os
resultados alcançados. A partir de 2022, parte das ações extensionistas estarão curricularizadas no
nosso curso e a plataforma facilitará a comunicação das ações realizadas. - Tornar o canal do youtube do
Departamento de RI um meio de divulgação cientí�ca do trabalho desenvolvido por docentes e discentes
do curso de Relações Internacionais da UNIFESP - Alcançar as(os) estudantes de Ensino Médio
interessadas(os) no curso de Relações Internacionais possibilitando que elas(es) conheçam e tenham
acesso ao que se faz e ao que se produz em uma graduação em Relações Internacionais em uma
instituição pública de ponta como a UNIFESP.
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DIÁLOGOS DIACRÓNICOS: A RELAÇÃO ENTRE AS OBRAS DE LORENZO GUARDIOLA
Y SÁEZ EL CORREGIDOR PERFECTO (1785) E A ARBOR IUDICUM DE JUAN DE

MATIENZO (1558)

RAFAEL RUIZ GONZALEZ - ORIENTADOR(A)

VITORIA TITO MOURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

A pesquisa busca realizar uma análise diacrônica entre as fontes El Corregidor Perfecto de Lorenzo
Guardiola y Sáez de 1785 e a Arbor Iudicum de Juan de Matienzo de 1558. Com o intuito de
compreender se o manual de Guardiola permaneceu dentro da mesma perspectiva teórica de Matienzo
ou se ocorreu um rompimento com os conceitos de ?boa justiça?, assim se �liando as correntes jurídicas
que eram rigoristas. Essa questão se torna relevante ao compreender que da segunda metade do século
XVIII adiante, se tornou dominante uma Justiça que visa substituir a equidade pela igualdade e submeter
o juiz à lei, limitando o seu arbítrio e sentenciando conforme o código. Assim, buscando analisar a qual
corrente teórica jurídica o autor escolheu se inserir, para aconselhar e ensinar como ser um bom
corregedor. A pesquisa ainda está sendo realizada e visa contribuir com as discussões ligadas ao campo
da História da Justiça e do Direito no Mundo Ibérico, também dialogando com temas como o estudo do
Probabilismo, do Casuísmo e da Teologia Moral.
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DIDEROT: A MORAL RELIGIOSA DO SÉCULO XVIII

JACIRA DE FREITAS - ORIENTADOR(A)

GUSTAVO DE AMORIM FERNANDEZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

O projeto em questão tem como objetivo acompanhar as análises do �lósofo Denis Diderot, no que diz
respeito à religiosidade no século XVIII. Diderot, como grande parte dos iluministas, via a religião como
um empecilho ao avanço das luzes, ou seja, a religião fazia com que os homens abandonassem o seu
lado racional, fazendo com que estes se tornassem alienados das verdades que provém da razão e não
da graça. Os principais textos que irei utilizar como bibliogra�a de fonte serão: Suplemento à Viagem de
Bougaiville, A Religiosa e o Colóquio com a Marechala. Essas obras, de autoria de Diderot, possuem
temáticas em comum, que seriam as problemáticas que circunscrevem a religião, e a discussão sobre
como ela impede que o homem faça uso de suas potencialidades naturais, o sufocando e o condenando
à infelicidade. O Suplemento à Viagem de Bougaiville será a obra principal, pois abarca de forma mais
profunda o problema e demonstra como o homem se condenou acorrentando-se a uma moral religiosa
irracional. As obras A Religiosa e Colóquio com a Marechala complementam com primazia esse
pensamento diderotiano, pois o �lósofo tem como objetivo desenvolver uma moral laica; ele quer
apontar a possibilidade de se viver moralmente fora da religião. A Religiosa mostra o claustro das
mulheres de vida monástica, e os seus desdobramentos do ponto de vista moral e psico-emocional,
enquanto o Colóquio com a Marechala demonstra justamente a questão da moral laica, levantando a
questão de que se Deus não existisse tudo seria permitido.
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DIETA HIPERLÍPIDICA E TREINAMENTO: EFEITOS SOBRE PARÂMETROS
INFLAMATÓRIOS CENTRAIS E COMPORTAMENTAIS EM RATAS

MELINA KUBOTA - CO-AUTOR(A)

DEBORA ESTADELLA - CO-AUTOR(A)

CARLA MAXIMO - ORIENTADOR(A)

BRENO PICIN CASAGRANDE - CO-AUTOR(A)

GABRIELA NASCIMENTO CARDOSO - CO-AUTOR(A)

ANDRESSA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA - CO-AUTOR(A)

THAIS DI STASI MARQUES DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

O consumo de dietas hiperlipidicas palatáveis (DH) e desenvolvimento de obesidade podem aumentar
mediadores in�amatórios e alterar a expressão de BDNF (fator neurotró�co derivado do cérebro) no
tecido central. Essas alterações relacionam-se com o comportamento do tipo ansioso e depressivo e
também podem ser in�uenciadas pelos hormônios sexuais. O treinamento físico do tipo aeróbico
moderado pode ter a capacidade de modular os efeitos do consumo de DHs. Objetivo: Investigar os
efeitos do consumo de DH associada ou não ao treinamento físico sobre os parâmetros in�amatórios
cerebrais de ratas nas diferentes concentrações de estradiol ao longo do ciclo estral e a sua in�uência
nos comportamentos do tipo ansioso e depressivo. Materiais e métodos: 80 ratas Wistar fêmeas foram
distribuídas em 4 grupos: PAD-NT (dieta padrão - não treinada), PAD-TR (dieta padrão - treinada), DH-NT
(DH - não treinada), DH-TR (DH - treinada), com veri�cação da fase do ciclo diária e treinamento em
esteira 5x/semana. Após 28 dias foram realizados os testes comportamentais: campo aberto (CA),
labirinto em cruz elevado (LCE) e preferência por sacarose (PPS), sendo seguidos pela eutanásia. Para as
análises estatísticas das interleucinas nas áreas encefálicas, um score de exposição ao estrógeno
endógeno (SE) foi considerado pra distribuição em grupos: de acordo com a quantidade de dias nas
fases de baixa ou alta concentração de estrógeno: Low (L - baixo estrógeno) e High (H - alto estrógeno),
para análise comportamental a fase do ciclo estral no dia dos testes foi considerada (MD ou PE) e para a
análise imuno-histoquímica de BDNF, considerou-se dieta e o treinamento. Para a análise estatística foi
utilizado o Generalized Linear Model (GLZM) com efeitos principais e interações, posthoc de Bonferroni.
Resultados: Os níveis de IL-6 e de TNF-? no hipotálamo foram maiores no grupo que consumiu DH, sem
considerar o nível de estradiol e o treinamento (p=0,044 e p=0,013). Quando H a concentração de TNF- ?
no hipotálamo foi maior (p=0,010). No hipocampo houve interação entre o SE e a dieta ingerida em
relação aos níveis de IL-6 (p=0,038), sendo que em H o grupo PAD > DH, enquanto em L o resultado foi o
oposto. O grupo PAD-TR (L) permaneceu menos tempo no centro campo aberto quando comparado ao
PAD-TR (H), p=0,0326. Em relação à análise imunohistoquímica foi observada que o treinamento foi
capaz de aumentar a expressão de BDNF no CA1, independente do SE e dieta. Também no CA1 dorsal foi
encontrada uma interação entre dieta, treinamento e SE, sendo que DH-TR-H > DH-NT-L e DH-NT-H;
PAD-TR-H > DH-NT-L. No CA1 ventral o treinamento também apresentou resultados, independente do SE
e dieta. Conclusão: Os resultados desse estudo demonstraram a in�uência do estradiol nos parâmetros
analisados, em decorrência das variações no per�l in�amatório. O treinamento foi capaz de modular a
expressão de BDNF no hipocampo, resultando na sua elevação. A DH induziu aumento nos marcadores
in�amatórios centrais e apresentou interação com o SE, possivelmente apontando para um papel
protetor do estradiol em animais submetidos aos efeitos do consumo de DH.
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DIFERENÇAS DE GÊNERO NA EXPECTATIVA E INTERESSE DE ESTUDANTES DE
MEDICINA DURANTE O ENSINO COM SIMULAÇÃO OBSTÉTRICA

FERNANDA LOPES - CO-AUTOR(A)

FABIANA MEDEIROS DUTRA REIS - DISCENTE

AMANDA MENEZES GONÇALVES - DISCENTE

ROSELI MIEKO YAMAMOTO NOMURA - ORIENTADOR(A)

CAROLINA MATOS DE PROENÇA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A educação baseada na simulação obstétrica pode in�uenciar signi�cativamente a
autocon�ança dos estudantes de graduação em medicina. Uma variedade de cenários otimiza as
condições de aprendizagem, incentivando os alunos a lidar com diferentes situações clínicas. Objetivos:
Avaliar diferenças de gênero na expectativa e interesse de estudantes de medicina durante o ensino com
simulação obstétrica. Métodos: Estudantes de medicina do quinto ano foram convidados a participar
durante o estágio de internato, em grupos de 5 a 6 alunos designados para um treinamento em
simulação obstétrica de 2 semanas. As sessões incluíram os seguintes cenários: (1) assistência ao
segundo e terceiro períodos do parto, (2) análise de partograma e pelvimetria, (3) ruptura prematura de
membranas a termo e (4) diagnóstico e tratamento de sangramento do terceiro trimestre. Antes da
primeira sessão de simulação e ao �nal do estágio, foi aplicado um questionário de autoavaliação sobre
autocon�ança em procedimentos e habilidades obstétricas, contendo 26 itens divididos em cinco
subescalas: compreensão e preparo (5 itens), conhecimento dos procedimentos (5 itens), motivação (6
itens), expectativa (4 itens) e interesse (6 itens). As pontuações dos participantes em cada item indicam
seu nível de concordância, expresso em escala Likert de 5 pontos: (1) discordo totalmente, (2) discordo,
(3) indiferente, (4) Concordo e (5) concordo plenamente. O alfa de Cronbach do questionário foi de 0,823.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº: 71373317.2.0000.5505). Resultados:
Um total de 115 estudantes de medicina foram incluídos neste estudo; 60 (52,2%) eram do sexo
masculino e 55 (47,8%) do sexo feminino. As pontuações medianas das subescalas ?compreensão e
preparação?, ?conhecimento de procedimentos? e ?expectativa? foram signi�cativamente maiores no
�nal do período de treinamento em todos os itens do questionário do que no início. Diferenças foram
encontradas de acordo com o gênero: os alunas do gênero feminino tiveram um escore de pontos
signi�cativamente maior do que os alunos do gênero masculino na subescala inicial para 'expectativa'
(mediana, 24 vs. 22, P<0,001) e 'interesse' (mediana, 23 vs. 21, P=0,032); e maior escore de pontos no
questionário �nal na subescala 'expectativa' (mediana, 23 vs. 21, P=0,010). Conclusões: A simulação
obstétrica melhora a autocon�ança dos alunos na compreensão tanto da �siologia do parto quanto dos
procedimentos de assistência obstétrica. Estudantes de medicina do gênero feminino apresentam maior
expectativa e interesse de em aprender obstetrícia em comparação com os estudantes do gênero
masculino.
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DIFICULDADES DE IMPLMENTAÇÃO DE UMA ABORDAGEM DE AQUISIÇÃO EM UMA
ESCOLA PÚBLICA

MARCELLO MARCELINO ROSA - ORIENTADOR(A)

VIVIAN APARECIDA BARBALHO BASTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: BRASIL

Este trabalho tem como proposta avaliar como uma teoria de aquisição de linguagem pode oferecer um
diferencial signi�cativo de aprendizagem nas aulas de língua inglesa, bem como apresentar uma re�exão
sobre esse processo no contexto de alunos dos anos �nais (6º anos) do ensino público estadual do
município de Diadema ? SP. O estudo tem como �nalidade compreender e fazer proposições sobre o
ensino de uma segunda língua nessa faixa etária a �m de oferecer possibilidades de melhoria
pedagógica em parceria com uma teoria de aquisição de linguagem. Este trabalho se apoia na
perspectiva gerativista, pois parte do pressuposto que a segunda língua (L2) é passível de se desenvolver
a partir das habilidades naturais relacionadas à linguagem, inerente a todo ser humano. Uma das
premissas básicas da concepção da linguagem é que todo ser humano é dotado de uma capacidade
inata de desenvolvimento da linguagem, ou seja, já está codi�cado no cérebro humano de que a fala
será desenvolvida. De acordo com Noam Chomsky, essa capacidade é conhecida como Faculdade da
Linguagem, ou Gramática Universal, uma característica muito peculiar do ser humano. Ela se desenvolve
como qualquer outro órgão e, também amadurece. Para ele, a linguagem cresce na nossa mente e salvo
alguns casos patológicos, todo ser humano se tornará um nativo falante de uma língua. Segundo
Marcelino (2018), a aquisição não acontece sem o input, sendo esse essencial para o desenvolvimento
da língua, inclusive do inglês. Ainda segundo o autor, outro aspecto importante é a qualidade de input,
sendo ele natural ou instruído e como se dá seu processamento pelos aprendizes da língua. Em L2 o
input é organizado, progressivo (de mais fácil para o mais difícil) e, baseado em regras. Assim, pretende-
se apontar caminhos alternativos que possam contribuir para o sucesso da aquisição de língua inglesa,
enriquecendo o contexto de sala de aula e oferecendo um ensino de maior qualidade, apesar das
limitações encontradas no contexto da educação básica pública, como salas lotadas e tempo reduzido
dedicado à L2. Ao estudar-se como se realiza o processo de aquisição da língua, em especial o da língua
inglesa, pode-se organizar um planejamento linguístico especí�co para o contexto em questão. Acoplado
ao contexto e ao processo de aquisição, faz-se necessário compreender o caminho da aprendizagem, do
ponto de vista do cérebro, ou seja, a neuroaprendizagem, a �m de se maximizar o escasso tempo
dedicado à língua inglesa, da forma mais e�ciente e útil para o aprendiz, pois nem sempre como
ensinamos é como o cérebro realmente aprende. A junção do planejamento, contexto, aquisição e
neuroaprendizagem pode contribuir mais e�cientemente com o processo de desenvolvimento do inglês
no âmbito da escola regular. A pesquisa será do ponto de vista teórico/prático, na medida em que
refere-se a pressupostos teóricos que impactam a abordagem pedagógica de forma indiscutível. O
cruzamento entre teoria e a prática será analisada à luz das di�culdades encontradas no dia a deia de
uma escola regular nos anos �nais.
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DIFICULDADES DO DOCENTE DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
RELACIONADAS AO CUIDADO À FAMÍLIA DA CRIANÇA

CIRCEA AMALIA - ORIENTADOR(A)

MARIA CRISTINA FERREIRA CARLOS RODRIGUES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autores do trabalho: MARIA CRISTINA FERREIRA CARLOS RODRIGUES DA SILVA (Discente -
cristina.rodrigues14@unifesp.br); CIRCÉA AMÁLIA RIBEIRO (Orientadora - caribeiro@unifesp.br).
Introdução: Os pressupostos do Cuidado Centrado no Paciente e na Família devem estender-se aos
pro�ssionais de nível técnico que nos serviços de saúde são em número signi�cativo e estão na linha de
frente da assistência, permanecendo mais tempo junto do paciente e sua família. Para tanto, o docente
envolvido com a formação do técnico em enfermagem, deve apropriar-se destes princípios, da ética,
política e do social buscando sensibilizar os alunos no cuidado à família e, consequentemente,
aprimorando a assistência prestada. Objetivo: Compreender di�culdades vivenciadas pelo docente do
curso técnico em enfermagem no ensino do cuidado à família da criança. Método: Recorte de estudo
qualitativo, cujo referencial teórico foi o Interacionismo Simbólico e o metodológico, a Teoria
Fundamentada nos Dados, realizado com 14 docentes enfermeiros de três cursos técnicos em
enfermagem do Estado de São Paulo, com mais de 2 anos de experiência na área, buscando
compreender o signi�cado atribuído pelo docente ao ensino de família nesse curso. Os dados foram
coletados por entrevista semiestrutura e analisados concomitantes à coleta de dados, de forma
comparativa e constante, compreendendo as seguintes etapas: codi�cação inicial ou aberta,
categorização, e codi�cação teórica ou seletiva, que foram desenvolvidos até a saturação teórica.
Aprovado pelo Comitê de Ética 2.771.266. Resultados: A análise dos dados permitiu observar as
di�culdades vivenciadas pelo docente no ensino da família da criança hospitalizada. Ele avalia ter tido
pouca formação sobre o tema e que os alunos trazem experiências anteriores negativas de seu próprio
relacionamento familiar, alguns tendo vivenciado maus-tratos, ou observado maus tratos da mãe com a
criança dentro e fora do hospital. Assim, desenvolvem resistência quando lhes é explicado que a mãe
deve ser cuidada com amor e carinho, referindo que a mãe é ?chata?, fala e questiona muito. Como
estratégia para promover mudanças na visão dos alunos, o docente propõe realização de redações, para
identi�car problemas familiares dos mesmos e discutir possíveis situações da mãe, mas entende ser
difícil. Conclusão: Tais di�culdades demonstram necessidade da incorporação dos pressupostos do
Cuidado Centrado no Paciente e na Família na formação do docente e no conteúdo de ensino dos cursos
técnicos em enfermagem, visando contribuir na qualidade da assistência prestada a criança e sua
família. Descritores: Família, Educação Pro�ssionalizante, Enfermagem Pediátrica.
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DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE
SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE

DENISE STRINGHINI - ORIENTADOR(A)

SANDRA REGINA CARBONI DE OLIVEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

O dimensionamento diário da equipe de enfermagem objetiva a distribuição entre técnicos e auxiliares
das rotinas e práticas assistenciais durante a jornada de trabalho. Ferramentas de classi�cação da
complexidade do cuidado nos auxiliam com a previsão de carga de trabalho para assistência de cada
paciente, desta forma, a somatória dos tempos para o cuidado de todos os pacientes não deve
ultrapassar a jornada diária do funcionário. A relação entre a ciência e a tecnologia tem trazido
benefícios para população em geral, sobretudo na área de saúde, onde a incorporação dos seus
resultados e avanços são implementados, organizando sistematicamente os dados, apoiando as
tomadas de decisão com maior assertividade além de gerar um banco de dados que pode auxiliar as
instituições frente a demandas judiciais por sobrecarga de trabalho. Este projeto propõe um software
que permita a classi�cação da complexidade da assistência de enfermagem, através do uso de
ferramentas já desenvolvidas e validadas, e a divisão dos pacientes para equipe de pro�ssionais
disponíveis durante o turno de trabalho, garantindo que a somatória do tempo destinado não ultrapasse
a jornada de trabalho diária. O objetivo principal é automatizar o processo de dimensionamento da
equipe de enfermagem através da utilização de um software de gestão. Os objetivos especí�cos são
desenvolver o cálculo de horas a partir da classi�cação dos pacientes conforme Sistema de Classi�cação
de Pacientes; realizar a atribuição dos pacientes para cada funcionário respeitando a carga de trabalho
diária; propor um módulo de relatórios que apoie a gestão e, �nalmente, validar o protótipo
submetendo-o para testes com equipes de enfermagem de diferentes hospitais. Utilizamos o enfoque
qualitativo Design Science Research de natureza exploratória para o desenvolvimento deste projeto,
esperando que o software que possa ser utilizado na prática diária dos enfermeiros operacionais em
unidades hospitalares, para gerenciamento e distribuição das tarefas entre sua equipe de maneira
assertiva e documentada, proporcionando maior segurança nas práticas assistenciais de enfermagem
hospitalar. A fase de Demonstração do Software, será realizada junto a equipe de enfermagem de um
hospital público na cidade de São Paulo para validação da funcionalidade do projeto.
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DIN MICAS DO TERRITÓRIO: DIMENSÕES DO LAZER E DO BRINCAR ENTRE
CRIANÇAS MORADORAS DE CORTIÇOS NA VILA NOVA EM SANTOS/SP.

GABRIELA PEREIRA VASTERS - ORIENTADOR(A)

GABRIELLE FIGUEIREDO GOBIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: O presente estudo propõe discutir o brincar e o uso dos espaços na cidade a partir das
crianças em um contexto de vulnerabilidade habitacional, os cortiços na região central de Santos/SP,
território no entorno da Unidade Silva Jardim/UNIFESP. Esse projeto tem construído junto aos
moradores estratégias de pertencimento comunitário através de diálogos, o�cinas lúdicas e a presença
dos sujeitos em espaços não ocupados previamente. Para isso, fundamenta-se a pesquisa no conceito
de território usado, de Milton Santos, compreendendo que a dimensão de uso do território faz sentido a
partir das relações que os sujeitos estabelecem com ele, nele e entre si. Objetivo: Compreender os
diferentes modos de uso do território a partir das dimensões do lazer e do brincar, promover o
sentimento de pertença em relação aos espaços públicos de Santos, e discutir os resultados
encontrados a partir dos referenciais da Terapia Ocupacional Social. Materiais e métodos: Estudo
qualitativo que fundamenta-se em bases teórico-metodológicas da Terapia Ocupacional Social, da
Educação Popular de Paulo Freire e nas noções de território de Milton Santos. Os dados serão
produzidos a partir de o�cinas em que o brincar é utilizado como recurso de aproximação, construção
de vínculo com as crianças e, também, de exploração dos espaços por elas. Resultados: A partir da
presença constante e aproximação com o território, tornou-se possível a realização de o�cinas
semanais, associadas ao projeto de extensão ?Dinâmicas do Território: Diferentes Modos de Ocupação e
Pertencimento ao Espaço Público na Região do Largo do Mercado em Santos/SP?, que contam com a
pesquisadora, as extensionistas e cerca de 40 crianças. A princípio, os encontros eram realizados em
uma rua sem saída, onde a maioria das crianças mora, entretanto, surgiu como demanda das próprias
crianças a ocupação da Vila Criativa- unidade Vila Nova, um equipamento público presente no território.
Apesar de contar com uma brinquedoteca e uma quadra, este equipamento não era convidativo ao
brincar devido ao horário de funcionamento ao longo da pandemia, a pausa das atividades durante este
mesmo período e as próprias exigências do espaço em relação ao seu uso. Por isso, articulou-se com a
gestão a entrada das crianças no prédio a partir dos encontros. Então, em outubro de 2021 foram
realizadas as primeiras o�cinas, e ao longo deste período foi possível perceber que a representação dos
espaços preferidos das crianças são lugares não acessados por elas. Quando o grupo propôs a discussão
sobre como seria a cidade dos sonhos para as crianças, a representação feita por meio de colagens foi
de um lugar com casas e carros luxuosos, piscinas e comida. Em contrapartida, a ?cidade pesadelo? tem
inferência a violência policial e a incidência da COVID-19. Outra percepção possível foi a nomeação de
espaços de lazer no próprio bairro, como a ?rampa?, a quadra e uma casa com piscina. Conclusão: Dessa
forma, pretende-se, ainda, construir junto aos moradores estratégias que favoreçam a exploração dos
espaços da cidade e fortaleçam o pertencimento comunitário através de diálogos, o�cinas lúdicas e a
circulação em espaços signi�cativos para estas pessoas.
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DINAMICAS DO TERRITÓRIO: AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DO BRINCAR E DA
CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS MORADORAS DOS CORTIÇOS EM SANTOS/SP

GABRIELA PEREIRA VASTERS - COORDENADOR(A)

PAMELA CRISTINA BIANCHI - COORDENADOR(A)

KAROLINA CONCEIÇÃO DA SILVA - DISCENTE

YARA MARIA NUNES E SILVA - DISCENTE

GABRIELLA PEREIRA PILON - DISCENTE

GABRIELLE FIGUEIREDO GOBIS - DISCENTE

VITORIA REVNEI DE JESUS REIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: O projeto de extensão Dinâmicas do território: diferentes modos de ocupação e
pertencimento ao espaço público na região do Largo do Mercado em Santos/SP foi idealizado na busca
de consolidação de um campo capaz de articular ações de ensino/pesquisa/extensão junto a moradores
da região do Largo do Mercado/ Vila Nova em Santos-SP, território do entorno da unidade Silva
Jardim/UNIFESP-BS, em diálogo com diferentes atores e ações presentes neste território. O projeto teve
início em novembro de 2020, com foco na população em situação de rua, porém, no segundo semestre
de 2021, após longos períodos de imersão e escuta de crianças e suas famílias durante a pandemia,
identi�cou-se a necessidade de construir ações com foco nas crianças e famílias que habitam os cortiços
daquela região. Objetivo: Compreender os diferentes modos de uso do território a partir das dimensões
do brincar e do lazer; e construir espaços de encontro que contribuam na mediação entre os sujeitos e
as diferentes formas de acessar, ocupar e pertencer aos espaços do território. Materiais e Método:
Tendo como referenciais teórico-metodológicos a Terapia Ocupacional Social, a Educação Popular
Freireana e a Geogra�a Crítica, as ações junto às crianças foram direcionadas pelo brincar utilizado
como um recurso de aproximação, de construção de vínculo com as crianças mas também de
exploração dos espaços do território pelas crianças. Os encontros são semanais e realizados em um
equipamento público denominado Vila Criativa - Vila Nova e nas ruas da região, que possibilitam a
circulação, o reconhecimento do território e seus diferentes modos de uso e apropriação. Resultados: A
partir do reconhecimento e da constância da presença no território, foi possível estabelecer propostas
de atuação que tem viabilizado a construção de vínculos signi�cativos entre as extensionistas e cerca de
40 crianças da região. Por meio delas tem sido possível compreender seus espaços de circulação, de
acesso/ não acesso a partir do livre brincar naquele território. Houve verbalização e demonstração de
interesse por parte das crianças e suas famílias em acessar a Vila Criativa da Vila Nova, equipamento
público que prevê a oferta de cursos pro�ssionalizantes, mas possui quadras, brinquedoteca, cinema,
brinquedos e jogos. Pelo projeto de extensão foi possível contribuir na mediação com os gestores do
equipamento e da respectiva Secretaria Municipal para que fosse possível o acesso e a apropriação dos
diferentes recursos do equipamento pelas crianças, contribuindo para ampliação dos espaços do
brincar, da convivência e do fortalecimento dos vínculos comunitários. Conclusão: avalia-se que as ações
desenvolvidas na relação com as crianças e na interlocução com suas famílias e com a gestão do
equipamento público tem favorecido a apropriação de espaços pelo brincar que não eram acessados
pelas crianças. As atividades seguem com o horizonte de exploração de outros espaços da cidade como
praças, parques e ruas com as crianças na perspectiva de discutir o direito à cidade e de contribuir para
que elas participem da construção de cidades que garantam os espaços do brincar.
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DINÂMICAS DO TERRITÓRIO: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E O USO DO ESPAÇO
PÚBLICO NA REGIÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTOS/SP

GABRIELA PEREIRA VASTERS - COORDENADOR(A)

PAMELA CRISTINA BIANCHI - COORDENADOR(A)

GIOVANNA TRINCONI DE GODOY - DISCENTE

JÚLIA SAAVEDRA AZZEM - DISCENTE

GUILHERME DE VASCONCELOS SOARES SOUZA - DISCENTE

ALINE CRISTINA RAMOS COELHO - DISCENTE

LARISSA HELENA HORNICHE - DISCENTE

LíVIA HELENA MONROE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: a partir do projeto de extensão ?Dinâmicas do território: diferentes modos de ocupação e
pertencimento ao espaço público na região do Largo do Mercado em Santos/SP? nas imersões para
aproximação ao referido território, identi�cou-se também a necessidade de construção de uma
proposta especí�ca voltada para a relação das crianças moradoras dos cortiços adjacentes e o brincar na
cidade, de modo que atualmente o referido projeto de extensão atua a partir de dois grupos de
trabalho. O presente relato refere-se, especi�camente, às ações realizadas pelo grupo que atua junto às
pessoas que vivem nas ruas daquele território. As ações propostas são orientadas pela Terapia
Ocupacional Social que busca, junto a populações em processos de rompimentos de vínculos sociais e
de participação social, articular ações que promovam possibilidades de transformação da realidade e a
efetivação dos direitos violados. Objetivo: compreender as diferentes formas de uso, circulação e
apropriação do espaço público pelas pessoas em situação de rua que habitam o Largo do Mercado,
região próxima ao prédio central da Unifesp Baixada Santista. Materiais e métodos: orientados pela
Terapia Ocupacional Social, pela Educação Popular de Paulo Freire e apoiados no conceito de território
usado de Milton Santos, o projeto iniciou as imersões territoriais para circulação, observação e
aproximação aos possíveis interlocutores em janeiro de 2021, ainda em contexto de pandemia. Desde
então, semanalmente, são realizadas idas ao território para aproximação aos indivíduos e grupos ali
presentes, de modo a favorecer espaços de troca, de escuta das histórias de vida, o fortalecimento dos
vínculos, re�etindo juntos sobre a ocupação e apropriação dos espaços públicos, sobre o acesso aos
direitos sociais e a garantia dos direitos humanos. Resultados: Nas imersões territoriais têm sido
realizados, além da observação e dos diálogos, acompanhamentos singulares territoriais a partir de
questões que emergem das relações estabelecidas e, ainda, a tessitura da rede de atenção às pessoas
em situação de rua previstas nas políticas públicas para o manejo de situações complexas vivenciadas no
cotidiano das ruas. A centralidade na presença e na constância no território como metodologia que
favorece o encontro com as pessoas que vivem ali e a construção de relações de con�ança têm sido
fundamentais para compreender a relação destas pessoas com a cidade a partir de suas vivências
cotidianas. Tem-se construído junto a essas pessoas a compreensão de suas relações com a cidade, os
espaços de circulação, as estratégias de sobrevivência, os acessos e não acessos aos recursos daquele
território, bem como as relações de troca e de poder ali presentes. Conclusão: as experiências descritas
tem produzido subsídios para compreender quão ostensivo tem sido o processo de gentri�cação
naquele território (que passa por um alto investimento de recursos e de publicização nas mídias daquilo
que o poder público anuncia como ?revitalização? do centro), denunciando que a cidade não é para
todos. Ademais, a partir dos relatos das pessoas com as quais temos acompanhado, evidencia-se uma
constante violação de direitos pela omissão do Estado quanto à não efetivação das políticas públicas
voltadas a essa população.
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DIREÇÃO VEICULAR DE PACIENTES EM PROGRAMAÇÃO REGULAR DE HEMODIÁLISE

CLAUDIO RAMOS OLIVEIRA SCORCINE - CO-AUTOR(A)

GILMAR FERNANDES DO PRADO - ORIENTADOR(A)

ANTONIO CARLOS LAFERREIRA - PARTICIPANTE EXTERNO

ANGELA DOS ANJOS COUTO - CO-AUTOR(A)

AQUILLA DOS ANJOS COUTO - DISCENTE

ADRIANO LUIZ AMMIRATI - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O tempo gasto no translado, dependência de familiares, fadiga após as sessões são algumas das
di�culdades referidas e amenizadas pela autonomia do paciente em ser o próprio condutor. O
deslocamento é destaque na Política Nacional de Atenção à Doença Renal, visto que há necessidade de
deslocamento três vezes por semana aos centros de referência em hemodiálise. Objetivo: O estudo tem
por �nalidade caracterizar a população de condutores habilitados que permanecem ativos,
suspenderam temporariamente ou de�nitivamente o exercício da direção veicular. Metodologia: Após
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e do parecer favorável do comitê de ética da
Universidade Federal de São Paulo (CAAE 37189320.0.0000.5505), quatrocentos e quarenta (440)
participantes responderam um questionário elaborado pelos autores com perguntas direcionadas. Os
valores das médias dadas variáveis foram expressos como média ± desvio padrão. A comparação entre
variáveis contínuas dos grupos foi realizada com o teste ?t? Student. Resultados: O questionário foi
respondido por 440 paciente com doença renal crônica em hemodiálise, em forma de entrevista
presencial, sendo a maioria do sexo masculino (56%), ensino médio e/ou técnico completo (33%), casado
(a) (51%) e aposentado (a) / pensionista (60%). Com relação a direção veicular, 142 pessoas responderam
que o tipo de transporte mais utilizado para chegar nas clinicas é o carro (32%), seguido do ônibus (30%),
aplicativos/ taxi (15%) e van institucional (15%). 243 (55%) eram condutores ativos antes de iniciar
hemodiálise, dos quais 155 (64%) ainda dirigem, 117 (50%) dirigem em dias com sessão, 157 (67%)
dirigem em dias alternados às sessões de hemodiálise. Dos 117 pacientes - condutores em dia de
hemodiálise, 17% relatam colisões ou pequenos arranhões nos veículos, 33% se envolveram em multas
ou sinistros de trânsito nos últimos 365 dias, sendo 42% destes em ambos. O modal motocicleta
mantém a liderança dos envolvidos em sinistros (37%) e infrações (37%) e a insônia é o fator de risco que
mais se destaca, estando presente em 17% dos que se envolveram em sinistros, 14% dos que foram
multados e 6% com colisões ou pequenos arranhões nos veículos. Com relação a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), 207 concluíram a formação regular para condutor, com predominância na categoria
AB (62%) e 36 pessoas dirigem apesar de não possuírem CNH. Além disso, o tipo de transporte mais
utilizado para se locomover de forma geral é o carro 212 (48,2%), seguido do ônibus 152 (34,5%).
Conclusão: O espaço de circulação humana, além de espaço físico, mantém a independência, a
qualidade de vida e a manutenção da terapia de substituição renal nos centros de hemodiálise. A
avaliação do modal permite re�exão sobre segurança nos deslocamentos, bem como os fatores de risco
mais envolvidos nos sinistros de transito dessa população.
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DISCURSOS CIENTÍFICOS DA ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM (1988-1997)

ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI - COORIENTADOR(A)

VANESSA RIBEIRO NEVES - ORIENTADOR(A)

RICARDO QUINTÃO VIEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Introdução: criada em 1988, a Acta Paulista de Enfermagem é uma revista da Escola Paulista de
Enfermagem da UNIFESP e tem objetivo de divulgar resultados de pesquisas nacionais e internacionais.
Objetivo: levantar os discursos cientí�cos que sustentaram sua criação e desenvolvimento. Método:
pesquisa histórico-social, baseada em depoimentos oral e documental, coletados de modo voluntário,
dos primeiros editores da revista e diretores da escola, no período de 1988 a 1997. Após a coleta das
entrevistas, transcrição e transcriação, os depoimentos foram categorizados em unidades temáticas e
analisadas por meio da Arqueologia do Saber de Michel Foucault, por meio dos elementos discursivos
(enunciados e regularidade) e não discursivos (indivíduos / instituições e contexto social). A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. Resultados: Após entrevista de dois
participantes, as informações foram organizadas em seis unidades temáticas: motivação para a criação
da revista, gestão do corpo editorial, �nanciamento por meio de empresas e assinaturas, parcerias e
primeiras experiências na digitalização de conteúdo e indexação em bases de dados. Os elementos
discursivos envolveram o registro e circulação de conhecimento, cujos enunciados expressos pelos
depoentes indicaram o reconhecimento da produção cientí�ca de escolas de enfermagem;
reconhecimento da enfermagem como pro�ssão embasada no meio cientí�co. A regularidade desses
enunciados foi constante nas falas dos depoentes, ainda que incipientes, reforçada pela busca da
continuidade das publicações. Por sua vez, os elementos não-discursivos concentraram-se no
crescimento da pós-graduação na enfermagem paulista, baseados nos docentes da Escola Paulista de
Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem, escolas de enfermagem da USP (capital e Ribeirão
Preto) e base Lilacs. O contexto relacionou-se com a experiência das revistas da USP e da ABEn, o
modelo de �nanciamento por patrocínio interno ou externo, além das assinaturas. Conclusão: o início da
trajetória da Acta Paulista de Enfermagem foi marcado pela necessidade da valorização pro�ssional pelo
viés cientí�co, com a necessidade do trabalho editorial, ainda incipiente para os docentes da Escola
Paulista de Enfermagem, mas importante para o registro e circulação da produção acadêmica. Os
elementos não discursivos mostraram como as instituições foram importantes para o início dessa
trajetória.
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DISSIDÊNCIA DE GÊNERO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, DESAFIOS PARA O
DIREITO À SAÚDE E AO SERVIÇO SOCIAL

TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

LILIANE DE OLIVEIRA CAETANO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E DIVERSIDADES

Introdução: As expressões e identidades de gênero não normativas vivenciadas por crianças e
adolescentes são ainda mais desa�adoras à sociedade, pois tanto se cruza com as fronteiras do
binarismo de gênero imposto socialmente, como com as barreiras adultocêntricas que determinam em
diferentes medidas, formas de subserviências a corpos e vidas infanto-juvenis. No contexto nacional se
inicia, em 2010, no Estado de São Paulo, a assistência em saúde especí�ca a crianças e adolescentes,
dissidentes de gênero. Objetivos: O presente projeto tem por objetivos conhecer e dar visibilidade a essa
pauta enquanto demanda de saúde pública, desvelar os desa�os assistenciais que se colocam no âmbito
do direito à saúde de crianças e adolescentes dissentes de gênero, e, explicitar dentro desse campo, a
área de Serviço Social. Método: Pesquisa bibliográ�ca e documental, para abordar a trajetória do
pioneiro Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual ? AMTIGOS, do
Hospital das Clínicas de São Paulo, além de relato de experiência da pesquisadora tratando do trabalho
do Serviço Social nesse espaço. Na dimensão da pesquisa de campo, para conhecer a atuação de
assistentes sociais nesta área, pretendemos a aplicação de um questionário, na modalidade online a
assistentes sociais. Conclusões: A presente pesquisa se insere em uma conjuntura que exige a produção
de conhecimentos em temática fundamental no campo dos direitos de crianças e adolescentes, um
contexto marcado por perspectivas transfóbicas e adultocêntricas, que na realidade social,
potencializam os conservadorismos e se imbricam nas relações sociais do sistema cisheteropatriarcal-
racista-capitalista.
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DISTINTA EXPRESSÃO DE GP82 E GP90 EM EVS ISOLADAS DE TRIPOMASTIGOTAS
METACÍCLICOS DAS CEPAS Y, G E CL DE T. CRUZI

ANA CLAUDIA TROCOLI TORRECILHAS - ORIENTADOR(A)

PAULA MELLES MENEGHETTI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: IMUNOLOGIA

DISTINTA EXPRESSÃO DE GP82 E GP90 EM VESÍCULAS EXTRACELULARES ISOLADAS DE
TRIPOMASTIGOTAS METACÍCLICOS DAS CEPAS Y, G E CL DE T. Cruzi. PAULA MENEGHETTI (autora -
pmeneghetti@unifesp.br); JOÃO PAULO FERREIRA RODRIGUES (colaborador -
joaobiomol@yahoo.com.br); NOBUKO YOSHIDA (colaboradora - nyoshida@unifesp.br); ANA CLAUDIA
TORRECILHAS (orientadora - ana.torrecilhas@unifesp.br) Palavras-chave: Vesículas extracelulares;
Trypanosoma cruzi; Doença de Chagas; glicoproteínas; Parasitologia. CEUA número 6439300119.
Introdução: O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas libera espontaneamente EVs
em meio de cultura. Em estudos anteriores do nosso grupo, mostramos a importância da liberação de
EVs do parasita para a comunicação entre o hospedeiro vertebrado e o invertebrado. Objetivos: O
objetivo da nossa investigação é caracterizar as EVs liberadas das formas tripomastigotas metacíclicas
em distintas cepas de T. cruzi (Y, G e CL) e compreender processos relacionados à comunicação célula-
célula e interação patógeno-hospedeiro envolvendo as vesículas extracelulares (EVs). Materiais e
Método: Puri�cação das EVs das formas tripomastigotas metacíclicas (MT) de T.cruzi (cepas Y,G e CL) e
caracterização de tamanho e concentração das EVs através de Nanoparticle Tracking Analysis (NTA).
Realização de ensaios de Immunoblotting e CL-ELISA com as EV isoladas de MT para detecção da
expressão de anticorpos contra gp82, gp90, transialidase, alpha-GAL e membrana de parasita total. Em
paralelo, realização de ensaios funcionais de invasão e produção de NO a partir de sobrenadantes de
monócitos humanos. Resultados: Observamos a expressão de gp82 apenas em extratos de parasitas e
EVs das cepas G e CL. As EVs isoladas das formas MT da cepa CL têm maior concentração de partículas
do que as EVs das cepas Y e G. O ensaio de CL-ELISA mostrou que as EVs da cepa Y (TM) expressam mais
glicoconjugados, mucinas e TS do que as cepas G e CL. Nos ensaios funcionais, as EVs isoladas das cepas
Y, G e CL aumentam o número de parasitas intracelulares e induzem a produção de NO nas culturas de
monócitos humanos. Conclusão: Os mecanismos de interação parasita-hospedeiro podem contribuir
para uma melhor compreensão da causa das patologias além de abrir perspectivas para a identi�cação
de potenciais alvos terapêuticos na investigação da Doença de Chagas.
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INTRODUÇÃO: Em 26 de fevereiro de 2020, foi noti�cado o primeiro caso da COVID-19 em São Paulo.
Dois anos depois, este trabalho visa observar a cobertura geoespacial de um hospital escola quaternário
de São Paulo no enfrentamento à pandemia. OBJETIVOS: Geolocalizar em mapas e explorar o padrão de
distribuição dos casos de COVID-19 de pacientes residentes na cidade de São Paulo atendidos no
Hospital São Paulo. MÉTODOS: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários para obtenção de
informações relativas ao diagnóstico de COVID-19 e respectivos endereços de residência dos 2256 casos
atendidos pelo Hospital São Paulo de 13/03/2020 a 31/12/2021. Foi usado o software TerraView 4.2.2
(INPE, São José dos Campos, Brasil) para a geolocalização dos endereços dos casos de COVID-19 no
mapa do município de São Paulo. Após a etapa de geolocalização dos endereços foi possível associar os
casos com suas respectivas datas de ocorrência, explorando padrões da epidemia entre os atendidos no
Hospital São Paulo. Além disso foi também possível explorar agregados ou clusters de ocorrência de
casos, auxiliando na compreensão da epidemia no município. RESULTADOS: Dos 2256 pacientes, 2221
continham endereço no prontuário eletrônico. Destes, 1975 endereços residenciais (88,9%) foram
encontrados na base cartográ�ca da cidade de São Paulo. No ano de 2020, foi possível observar que o
pico da quantidade de atendimentos feitos pelo Hospital São Paulo ocorreu nos meses de maio e junho
e, no ano de 2021, de março e abril. Ainda estão sendo estudados possíveis �uxos epidêmicos que
possam ser concluídos a partir dos dados obtidos. CONCLUSÃO: Embora o método não permita a�rmar
que houve modi�cação na distribuição geoespacial dos pacientes atendidos pelos HSP, os mapas de
calor (método de Kernel) mostraram mudanças nas densidades de casos atendidos a cada bimestre de
2020. Até o momento, foi possível observar o mesmo padrão em 2021, com diminuição do número de
casos totais atendidos de setembro a dezembro de 2021, quando o número de pessoas vacinadas contra
o vírus no Estado também já era maior.
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Introdução. Na última década, a emergência de Pseudomonas do grupo putida (PPG) vêm recebendo um
maior destaque por conta de sua capacidade de causar infecções nosocomiais e de sua plasticidade
genética, sendo capazes de adquirir elementos genéticos móveis (EGM) contendo genes de resistência
aos antibióticos. Neste estudo investigamos o resistoma e o contexto genético de espécies distintas de
isolados clínicos pertencentes a PPG e sua relevância no cenário brasileiro atual. Métodos. Um total de
12 isolados de PPG resistentes aos carbapenêmicos foram recuperados de uma coleção de micro-
organismos (2010-2019) provenientes de pacientes internados em três hospitais brasileiros. A
determinação das espécies e suas relações �logenéticas, bem como a caracterização de seus resistomas,
foram realizadas utilizando sequências obtidas através do sequenciamento de genoma completo
(Illumina MiSeq). As concentrações inibitórias mínimas de 13 antimicrobianos foram determinadas por
microdiluição em caldo (BrCAST, 2021). Adicionalmente, a localização dos genes codi�cadores de
carbapenemases foi con�rmada por Southern-Blot e Hibridização. Resultados. Os isolados foram
identi�cados como P. juntendi (n=7), P. monteilii (n=2), P. asiatica (n=1), P. mosselii (n=1) e P. putida (n=1),
pertencentes a 11 STs diferentes. Todos isolados foram resistentes ao meropenem, ao imipenem, à
ceftazidima, à piperacilina-tazobactam, à cefepima e ao aztreonam. Além disso, a maioria (n=11) foi
resistente à levo�oxacina e à cipro�oxacina. Por outro lado, a maior parte dos isolados foi suscetível à
amicacina (MIC90 16 µg/mL) e à polimixina B (MIC90 0,5 µg/mL). Os isolados carregavam ao menos um
gene codi�cador de ?-lactamases (VIM-2 [n=6]; IMP-16 [n=3]; IMP-74 [n=2]; BKC-1 [n=1]; KPC-2 [n=1])
associados a diversos MGEs incorporados em plasmídeos de 34 até 210 kb. Adicionalmente, observamos
a persistência de integrons de classe 1 entre isolados de espécies distintas, recuperados com um
intervalo de sete anos. Conclusões. A maioria dos isolados carreavam genes codi�cadores de MBLs (IMP
e/ou VIM) inseridos em integrons de classe 1 carreados por plasmídeos. Este também foi o primeiro
relato de um bacilo gram-negativo não-fermentador produtor de BKC-1. Este estudo demonstrou a
variabilidade de espécies de PpG presentes no ambiente nosocomial e a diversidade de mecanismos
adquiridos de resistência aos carbapenêmicos, ressaltando o potencial dessas espécies como
emergentes patógenos nosocomiais.
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O Divulga Biotec é um projeto de divulgação cientí�ca do Bacharelado em Biotecnologia (BBT) e do
Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (PG-BT) da UNIFESP, vinculado ao Programa de Extensão
e Pesquisa do ICT (PEPICT): Educação, Cultura e Popularização da Ciência. O projeto agrega desde 2019, a
Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNAbiotec) polo UNIFESP SJC; contando, atualmente,
com 25 discentes de diversos cursos e todos docentes do núcleo da biotecnologia do ICT-UNIFESP,
engajados e cooperando mutuamente em atividades que visam por meio da Biotecnologia estabelecer
uma relação dialógica entre universidade e sociedade, assim como promover uma formação mais
robusta, abrangente, humana e cidadã aos discentes de graduação e pós-graduação, contribuindo
assim, através da difusão de conhecimento, a evidência do curso e a consolidação e reconhecimento dos
pro�ssionais que atuam na área; utilizando-se para isso da promoção de eventos e desenvolvimento de
projetos. O projeto é organizado em frentes que atuam em diversas áreas de divulgação cientí�ca,
dentre eles o i) IntegraBiotec, atualmente o maior evento de biotecnologia da UNIFESP, que promove
palestras, rodas de conversa e minicursos com temas de interesse acadêmico e pro�ssional sendo
aberto ao público; ii) as mídias sociais, que por meio da gestão das mídias o�ciais da biotecnologia
UNIFESP, divulga a biotecnologia e o campus em um formato acessível; e a iii) LiNA nas escolas, que atua
em escolas da rede pública em São José dos Campos e região, buscando despertar o interesse para com
a ciência e promover a Universidade pública e o curso de biotecnologia. Através destas frentes, o projeto
cumpre com seu objetivo de gerar alcance e impacto social, o que pode ser evidenciado pelos resultados
obtidos ao longo de 2021, onde somam-se 5.750 seguidores no instagram e 1.066 seguidores no
facebook. Na terceira edição do IntegraBiotec, foram mais de 500 inscritos nas palestras e mais de 350
nos minicursos, somando mais de 7000 visualizações no Youtube; e na LiNA nas escolas, foram
alcançados mais de 400 jovens em 18 apresentações realizadas em 8 escolas. Concluímos, diante dos
indicadores apresentados, que o projeto vem evoluindo e mantendo resultados positivos, aumentando
seu alcance e corroborando cada vez mais com o processo formativo de seus membros.
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O presente trabalho tem como propósito apresentar a experiência de monitoria realizada dentro do
contexto de uma disciplina do curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A
unidade curricular (UC) ?Divulgação Cientí�ca em Astronomia para crianças? compreende uma disciplina
eletiva oferecida ao curso de Pedagogia, porém é aberta também ao Domínio Conexo, ou seja,
estudantes que estejam cursando outras graduações. A UC ocorreu no segundo semestre de 2021, no
regime de Atividades Domiciliares Especiais (ADE), e teve como objetivo oferecer aos estudantes uma
formação teórico-prática nos mecanismos de difusão pública do saber cientí�co, em suas diversas
modalidades comunicativas. Além disso, também visava discutir temas relevantes para o ensino de
Astronomia para crianças da educação básica e estudar diferentes propostas que auxiliam no
desenvolvimento de práticas de comunicação cientí�ca em Astronomia. A metodologia utilizada
envolveram atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas foram desenvolvidas através de
encontros semanais pela plataforma Google Meet, para exposição dialogada sobre temas do conteúdo
programático. Já as atividades assíncronas foram organizadas e parcialmente desenvolvidas por meio da
plataforma Google Classroom, na qual incluíam leitura de textos, participação em fóruns e formulários,
etc. Quanto aos instrumentos de avaliação, além da participação nos encontros síncronos, produções de
escritas individuais e em grupo, também foi solicitado como trabalho �nal a elaboração de materiais
didáticos apresentados por meio de vídeo em compartilhamento on-line. Ao �nal da UC, os estudantes
foram convidados a nos darem um feedback por meio de um formulário. Como principais resultados
podemos destacar alguns pontos, como a participação dos estudantes, a produção dos vídeos contendo
os artefatos e experimentos produzidos pelos estudantes e o feedback desses estudantes. No que diz
respeito a participação dos estudantes podemos notar que o sistema ADE foi um obstáculo para que
houvesse uma maior interação, pois houve problemas com a conexão de internet, apenas alguns alunos
conseguiam participar das aulas pelo áudio e maioria não abria as câmeras. Ainda percebemos um
esgotamento causado pelos quase dois anos de aulas no formato ADE. Dados que vão ao encontro do
feedback dado pelos estudantes por meio do formulário, no qual, praticamente metade deles relatam
que consideraram regular seu desempenho na UC e o tempo de estudo dedicado às atividades. Apesar
disso, todos os estudantes consideraram as aulas e os materiais utilizados como importantes ou muito
importantes para a formação docente. Quanto à produção dos vídeos compreendendo a realização de
algum experimento ou artefato ligado à Astronomia, os estudantes poderiam realizá-lo de maneira
individual, duplas ou trios, e de modo geral, tiveram vídeos tanto individuais quanto em grupo. Também
perguntamos aos estudantes acerca das di�culdades encontradas na realização dessa atividade e a
importância dela para a sua formação enquanto futuros professores, e obtivemos diferentes respostas.
A maioria das respostas aponta para uma certa facilidade na realização das atividades avaliativas e as
consideraram muito importantes, entretanto também houve algumas respostas que indicaram
di�culdades na realização das propostas. Assim, diante do exposto, é válido dizer que foi positiva a
experiência de participar do programa de monitoria, pois pude acompanhar mais de perto tanto os
estudantes quanto o trabalho desenvolvido na UC.
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It is estimated that more than 90% of all transcripts in the human genome are transcribed into non-
coding RNAs (ncRNA). It has been demonstrated that ncRNAs have an important role in biological
processes such as proliferation, di�erentiation and cell migration. Changes in their expression have been
associated to several diseases, including cancer. Melanoma is one of the most aggressive types of cancer,
with high probability of metastasis and an unfavorable response to therapies. Our lab has developed a
melanoma progression model, which was established by exposing nontumorigenic melanocytes (melan-
a) to sustained stressed conditions (cycles of adhesion blockage), sequentially generating 3 cell lines (4C,
premalignant melanocytes; 4C11-, non-metastatic melanoma cells; and 4C11 , metastatic melanoma
cells), in which di�erent cell lines represent distinct stages of the tumor progression. Previous data
comparing the RNA sequencing results from all 4 cell lines identi�ed a total of 3404 long non-coding
transcripts, which displayed di�erentiated expression (DE) levels when comparing two or more cell lines.
We categorized 531 of them into three distinct signatures: malignancy, epithelial mesenchymal transition
(EMT), or metastasis, according to their expression pro�le. We analyzed the neighboring genes from
those lncRNAs, as it is described that lncRNA might regulate gene expression in cis. We identi�ed the
lncRNA Dlx4os, highly expressed in undi�erentiated and mesenchymal-like 4C and 4C11- cells, with 6
neighbor genes which expression correlated to EMT signature and to overall survival in human
melanoma, including the Dlx4 gene, which correlates to a poor prognostic for overall survival and shares
the same promoter site with Dlx4os. We silenced Dlx4os and Dlx4 on 4C11- cell lines through
interference RNA. We studied the impact of Dlx4os on EMT-related genes and observed a change in RNA
and protein expression, such as E-cadherin and E2F1, indicating that it might play a role on EMT,
independently of Dlx4. Dlx4os also altered cell migration in vitro and tumorigenesis in vivo. The results
could be used as the basis for new prognostics techniques, diagnostic and melanoma therapy, as it may
contribute to a better understanding of the role of lncRNAs on the melanoma genesis and progression.
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Introdução: A sobrepesca de tubarões é fato alarmante e seu monitoramento ainda é extremamente
di�cultado pelas práticas de captura, uma vez que os animais são comumente desembarcados
descon�gurados e comercializados na maioria das vezes já �letados, inviabilizando a identi�cação
morfológica. Dessa forma, técnicas moleculares vêm sendo empregadas na identi�cação ao nível de
espécie. Dentre as técnicas, tem-se o DNA Barcode, cujo protocolo baseia-se no segmento de
aproximadamente 650 pares de bases da região 5? do gene mitocondrial Citocromo C Oxidase I (COI), o
qual vem sendo empregado também na conservação de tubarões. A identi�cação taxonômica se deve ao
reconhecimento de sua sequência de barcode e comparação àquelas já depositadas no banco de dados
denominado Barcode of Life Data System (BOLD), o qual permite o acesso e depósito de sequências de
DNA Barcode. Entretanto, observa-se que o BOLD ainda apresenta lacunas nas espécies de tubarões
com sequências barcode depositadas, podendo este ser um impedimento para a aplicação da
metodologia. Objetivo: Dessa forma, o presente trabalho apresenta uma avaliação das espécies faltantes
no banco de dados de sequências barcode BOLD System v4, caracterizando aquelas com prioridade de
inclusão considerando seu status de conservação segundo a União Internacional para Conservação da
Natureza (IUCN), ocorrência na costa brasileira e exploração pela pesca no Brasil, além de avaliar, dentre
as espécies de ocorrência na costa brasileira com sequências barcode já depositadas, se estas provêm
de indivíduos capturados em território nacional ou de regiões distintas. Materiais e método: Os dados
públicos das espécies de tubarões do Sistema BOLD- Barcode Of Life Data System v4 foram analisados,
identi�cando as espécies de tubarões catalogadas no banco de dados, porém sem sequências barcode
depositadas no mesmo, bem como aquelas não catalogadas no banco de dados por meio de
comparação com a literatura pertinente, e então veri�cado o status de conservação na Lista Vermelha
da IUCN de cada espécie. As espécies de tubarões ocorrência na costa brasileira sem sequências
barcode depositadas no BOLD foram agrupadas, avaliando também o respectivo estado de pesca no
Brasil para cada. Para aquelas que já possuíam sequências barcode no BOLD, foram veri�cados os locais
de coleta dos espécimes através dos dados públicos do banco de dados. Resultados: Na plataforma
BOLD, foram identi�cadas 228 espécies de tubarões ausentes. Dentre estas, 59 são de ocorrência na
costa brasileira, com destaque para 16 espécies categorizadas como ?Prioridade 1? para inclusão, por
estarem listadas como ?Ameaçadas? na IUCN e com registros de captura pela pesca no Brasil. Outras 33
espécies, classi�cadas pela IUCN como ameaçadas, mas sem registro de pesca em território brasileiro,
foram agrupadas na ?Prioridade 2?. Ainda, 179 espécies sem registros no BOLD, não categorizadas como
ameaçadas na IUCN e sem registro de pesca frequente no Brasil, foram classi�cadas na ?Prioridade 3? de
inclusão barcode. Conclusão: Os dados obtidos fornecem um panorama das informações contidas no
banco de dados, além de evidenciar a necessidade de inclusão das sequências de espécies de tubarões
seguindo critérios de urgência em relação à conservação e exploração pesqueira.
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DNA BARCODING DE MACROALGAS VERMELHAS (RHODOPHYTA) ASSOCIADAS AOS
MANGUEZAIS DO ESTUÁRIO DE SANTOS- SÃO VICENTE - CUBATÃO

DANIELA MILSTEIN - ORIENTADOR(A)

MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Os manguezais podem ser de�nidos como um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes
terrestre e marinho, sujeito ao regime das marés e que apresentam condições propícias para a
alimentação, proteção e reprodução de diversas espécies de animais marinhos. Chamadas
coletivamente de ?Bostrychietum?, as macroalgas vermelhas (Rhodophyta) Bostrychia, Caloglossa e
Catenella crescem em abundância nas raízes das árvores de mangue e cumprem papel vital na
transformação dos nutrientes em matéria orgânica, contribuindo com grande parte da produção
primária deste ambiente, que é considerado um dos mais produtivos do mundo. Apesar de sua
importância para o equilíbrio desse ecossistema, poucos estudos foram realizados a �m de desvendar a
diversidade genética dessas algas, e a maioria dos trabalhos publicados se baseiam em identi�cações
morfológicas, que podem ser pouco precisas, devido a morfologia simples e a plasticidade fenotípica,
características comuns às macroalgas, problema que é facilmente resolvido com a utilização de
marcadores moleculares. Este trabalho objetiva gerar sequências de DNA barcoding para as algas
vermelhas que ocorrem nos manguezais do estuário de Santos - São Vicente - Cubatão, para a
identi�cação de espécies, enriquecimento dos bancos de dados públicos e consequentemente contribuir
para a conservação do ambiente. Um total de 125 amostras foram coletadas em dez pontos distribuídos
pelo estuário de Santos - São Vicente - Cubatão, e posteriormente triadas por identi�cação morfológica.
O DNA das amostras foi extraído, ampli�cado por PCR para os marcadores moleculares rbcL e COI-5P, e
posteriormente sequenciados. As sequências obtidas foram alinhadas para a aquisição de sequências
consenso, que foram confrontadas no banco de dados GenBank, utilizando a ferramenta BLAST. Das
amostras coletadas, 38 estão sequenciadas, sendo 24 sequências para o marcador COI-5P e 14 para o
rbcL. Com esses resultados foi possível identi�car três novas ocorrências para o manguezal em estudo:
Gelidium americanum, Caloglossa intermedia, e uma nova linhagem da espécie Caloglossa apomeiotica.
Além disso, amostras identi�cadas morfologicamente como Catenella apresentaram altas taxas de
divergência em relação a sequências de Catenella do Genbank, indicando que esses espécimes podem
pertencer a um gênero novo para a ciência. A partir dos resultados , foi possível concluir que as
ferramentas moleculares são e�cazes na identi�cação e delimitação de espécies quando existem
limitações para uma identi�cação morfológica precisa , como em casos de sobreposição de caracteres
entre diferentes espécies, como do gênero Bostrychia; casos de espécies crípticas como do gênero
Catenella; e casos de novas ocorrências, como da espécie G. americanum, que poderia passar
despercebida como uma espécie endêmica. Além disso, o depósito das sequências nos bancos de dados
contribui para a catalogação da biodiversidade brasileira. O conhecimento da diversidade genética
permite a identi�cação de espécies com acurácia, facilitando o processo de conservação não apenas das
espécies, mas também do ecossistema como um todo.
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DO CHÃO À TELA: DIMENSÕES DA (DES)PROTEÇÃO SOCIAL DE JOVENS DE ENSINO
MÉDIO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

BRUNA CAROLINA SILVA DOS REIS - DISCENTE

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - ORIENTADOR(A)

SONIA REGINA NOZABIELLI - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Em março de 2020, o Brasil anunciava sua primeira morte por Covid-19. Como forma de prevenção à
transmissão do vírus, uma das primeiras medidas tomadas foi de suspensão das aulas presenciais em
escolas e universidades e, com isso, a pandemia impôs uma nova forma de vivenciar a escola que
apontava questionamentos: quais os impactos produzidos pela ausência da escola presencial para as
juventudes de ensino médio da rede pública? Com que(m) os/as jovens puderam contar diante da
pandemia de Covid-19? Ao migramos do chão da escola para a tela dos dispositivos, o processo de
(des)proteção social dos/as jovens é implicado? Essa dissertação se dedicou, portanto, a compreender as
dimensões da (des)proteção social de jovens de ensino médio no período da pandemia de Covid-19, em
que o chão da escola deslocou-se para o ambiente virtual, nas telas dos dispositivos eletrônicos. A
pesquisa assume uma perspectiva plural da categoria juventudes, entendendo e dialogando a partir das
inúmeras diferenças existentes no interior dos grupos juvenis. Além disso, apreende, pois, a
(des)proteção social enquanto uma relação dialética, que tem na escola dimensão central para as
juventudes. A partir de entrevistas em profundidade com seis jovens de duas escolas da rede pública de
Santos, vinculados ao Programa de Iniciação Cientí�ca de Ensino Médio e a uma Extensão Universitária,
se destacou as diversas experiências vivenciadas pelas juventudes, que demonstram processos
simultâneos e contraditórios de proteção e desproteção social evidenciados nos desiguais acessos à
educação, mesmo no interior da escola pública. Para além da escola, os/as jovens também apontaram
outras dimensões da (des)proteção social em suas trajetórias: família, trabalho, assistência social,
território, coletivos juvenis e religião. Entretanto, essas diferentes dimensões ainda estão distantes de
uma proposta política de acesso universalizado para as juventudes. Por �m, ressalta-se a importância de
estratégias intersetoriais, em que as diferentes políticas sociais se dediquem, de fato, a responder as
necessidades da vida das juventudes, se integrem, dialoguem e componham ações conjuntas. Além
disso, espera-se que a pesquisa forneça materiais que subsidiem políticas sociais de proteção em favor
das juventudes, com projeções na universalização, integração e horizontalidade, em diálogo constante e
intermitente com os/as jovens, em sua pluralidade.
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DO CURSINHO ARTICULA VESTIBULAR AO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO
ARTICULA DA UNIFESP - INCLUSÃO SOCIAL, REDUÇÃO DA EVASÃO, PERMANÊNCIA

E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Os Cursinhos Populares, Pré-Universitários e Escolas Preparatórias surgem da necessidade de fornecer
igualdade de oportunidades e de acesso ao ensino superior a todos que prestam o ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) e vestibulares. Para além do vestibulando, os professores em formação nos
cursinhos tornam-se um novo pro�ssional com práticas socialmente transformadoras. O objetivo geral
do trabalho é investigar sobre as características que marcam a identidade das escolas preparatórias,
cursinhos pré-universitários e cursinhos populares de forma a contribuir teórica e metodologicamente
com a alteração do nome do nosso cursinho de forma que consolide a sua identidade. Este estudo
contribuirá para a consolidação das identidades dos Cursinhos de forma a atender todos os
interessados e principalmente os candidatos remanescentes de outros cursinhos que não se adequaram
ao público de cursinhos comunitários, populares ou universitários.
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DO RITUAL AO GESTO - WARBURG O PENSADOR ARTESÃO

CASSIO DA SILVA FERNANDES - ORIENTADOR(A)

CILMARA WANDA DAHER - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

DO RITUAL AO GESTO - WARBURG O PENSADOR ARTESÃO Resumo Esse projeto pretende aprofundar os
estudos no historiador da arte Aby Warburg (1866-1929), mais especi�camente queremos estudar a
importância que a viajem à terra dos pueblos no Novo México exerceu às suas pesquisas. Queremos
entender como Warburg foi impactado pelo ritual da serpente, pelas danças Katchinas, as manifestações
artísticas dos cultos pagãos, assim como mapear os textos de intelectuais que naquele momento
contribuíram na consolidação de seu método. A pesquisa partirá da análise de dois textos: da
conferência de Kreuzlingen sobre ?o ritual da serpente? (1923), proferida por Warburg e do texto das
anotações de preparo para a mesma. A intenção principal é que esses textos sejam o �o condutor, a �m
de estabelecer relações com suas monogra�as, assim como com os intelectuais convergentes a seu
pensamento e, por �m, com os conceitos de seu método. Lançamos a premissa de que seu método, seu
olhar para a história da arte já estava formado antes dessa viagem, porém a partir dela se solidi�cou,
tomando corpo maior. Ele parte da visão antropológica, porém o que prevalece é a perspectiva da
histórica cultural, e, como historiador da arte, Warburg quis ampliar suas investigações utilizando a
psicologia, a mitologia e a simbologia a �m de dar conta de responder aos anseios que fomentaram sua
viagem ao Novo México, ou seja, contrapor à visão formalista da arte que vigorava na Europa. Com isso
as perguntas primordiais são: O que da experiência de Warburg com os povos ameríndios podemos
trazer para suas monogra�as? De que forma isso impactou e fundamentou seu método como
historiador da arte?
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DOENÇA DE CROHN: UMA ABORDAGEM VIDEO EDUCATIVA
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Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: A Doença de Crohn caracteriza-se pela in�amação intestinal crônica, que afeta a mucosa
do trato gastrointestinal e pode acometer qualquer parte desse sistema, sendo o intestino delgado,
intestino grosso (cólon) e a região perianal os locais mais afetados. (1) É uma patologia não contagiosa
de etiologia ainda desconhecida e sem cura. (2) Diversas pessoas podem ser portadores da doença de
Crohn independente de idade, sexo e raça, entretanto, alguns estudos indicam que há uma incidência
maior em mulheres de regiões urbanas. Além disso, possui elevada taxa de
morbimortalidade no mundo, sobretudo em regiões de fraca urbanização e industrialização. No Brasil é
estimado 150000 novos casos anuais e a prevalência na região de São Paulo é de 14,8 hab/100000 (2).
Desta forma, foi observando esses dados epidemiológicos que se buscou a propagação de maiores
informações à população, visando uma abordagem educativa que esclarecesse melhor a doença, de
maneira didática e dinâmica. OBJETIVOS: Elaborar um vídeo educativo com propósito de oferecer à
população informações sobre a Doença de Crohn: �siopatologia, tratamentos e manejo. MATERIAIS E
MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa bibliográ�ca que reuniu as principais informações da doença e,
posteriormente, selecionadas informações chaves que os estudantes e professores julgaram serem
essenciais para a elaboração deste video, incluindo: �siopatologia, possíveis etiologias (como é uma
doença multifatorial, não há uma única etiologia conhecida), principais sinais e sintomas, tratamentos e
indicações de prevenção. Após reunidas as informações fundamentais, o vídeo educativo foi elaborado
na plataforma Powtoon®, com divulgação restrita apenas aos alunos na plataforma Youtube®, sendo
que a divulgação o�cial do material, pelo projeto de extensão da Unifesp Clube do Saber, ocorrerá no
mês da conscientização sobre as Doenças In�amatórias Intestinalis (DII), Maio Roxo, no qual o Crohn e a
retocolite ulcerativa estão inseridos. RESULTADOS: Aguardamos a divulgação o�cial do video educativo
na campanha Maio Roxo, pelas redes sociais do projeto de extensão Clube do Saber, para obter dados
mais concretos da dimensão que o vídeo produzido alcançará. CONCLUSÃO: Os vídeos educativos são
ótimas ferramentas para ampliar a propagação do conhecimento, se forem produzidos com uma
linguagem acessível e divulgados em meios de comunicação em massa, podem ser uma ótima
ferramenta de orientação para toda a população. Portanto, é interessante acompanharmos como será
recebido o vídeo produzido, para obter dados mais relevantes sobre o impacto que ele terá na
disseminação de informações sobre essa doença. REFERÊNCIAS 1. PAPACOSTA, Nicolas Garcia; NUNES,
Gabriel Martins; PACHECO, Renato Jácomo; CARDOSO, Macaulay Viturino; GUEDES, Virgílio Ribeiro.
DOENÇA DE CROHN: UM ARTIGO DE REVISÃO. Uft, [s. l.], 20 jul. 2017. Disponível em:
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia/article/view/3614/9740. Acesso em: 2 abr.
2022. 2. GOMES, Karla Nayara Cristina; PIRES, Vanessa Cristina; REIS, Jhenifer Brenda dos; SILVA,
Matheus Salustriano da; TERRA, Márcia Regina. DOENÇA DE CROHN E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS.
Inesul, [s. l.], s/d. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-
idvol_47_1483204114.pdf. Acesso em: 2 abr. 2022 3. SOUZA, Mardem Machado de; BELASCO, Angélica
Gonçalves Silva; NASCIMENTO, José Eduardo de Aguilar. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES
PORTADORES DE DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SBCP, 2008.
Disponível em: https://www.sbcp.org.br/revista/nbr283/p324_328.htm. Acesso em: 2 abr. 2022.
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DOMÍNIOS YEATS: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO EM LEISHMANIA MEXICANA
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Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: PARASITOLOGIA

Mais de uma centena de modi�cações pós-traducionais (PTMs) já foram descritas em diversos
organismos, sendo peças fundamentais para a adaptação e a interação celular diante a variações
ambientais, desempenhando papéis fundamentais na regulação de diferentes vias biológicas. Em 2011
um novo tipo de modi�cação pós-traducional do grupo das acilações foi identi�cada, a crotonilação. Seu
grupo estrutural é o crotonil, adicionado a resíduos de lisinas e constituído de uma estrutura rígida e
plana do tipo C-C fazendo dela única dentro desse grupo. Tal PTM já foi identi�cada nas cadeias N-
terminais de histonas atuando na regulação da transcrição gênica e também foi demonstrado que seus
"readers" controlam a virulência de algumas espécies de fungos. Recentemente, foi demonstrado a
presença de crotonilação em centenas de proteínas envolvidas em diversos processos celulares de
Trypanosoma brucei. A regulação dos níveis de crotonilação ocorre pela ação das crotoniltranferases,
que adicionam crotonil, decrotonilases, que removem esse grupamento e as proteínas contendo
domínios YEATS, que são os ?readers? da crotonilação, promovendo recrutamento de outras proteínas
regulatórias. Os domínios YEATS variam entre os organismos, podendo existir um ou mais deles, porém
nem todos organismos têm seus domínios caracterizados quanto sua localização celular e impactos na
regulação de vias celulares. Este projeto tem como objetivo realizar a caracterização de tais domínios
YEATS no parasita protozoário Leishmania mexicana, causador da leishmaniose cutânea, e avaliar seus
impactos na diferenciação das formas evolutivas do mesmo. Para realizar tal caracterização, foi utilizada
tanto técnicas in silico, realizando a identi�cação por alinhamento global e cálculo de matriz de
porcentagem dos domínios de Leishmania spp., tendo como base domínios YEATS de outros organismos
previamente conhecidos, modelagem de tais proteínas com a técnica de deep learning, identi�cação dos
domínios destas proteínas, bem como dos aminoácidos essenciais para a crotonilação além da análise
de expressão diferencial que teve como objetivo avaliar a expressão gênica de tais readers em diferentes
cenários do ciclo de vida do parasito, utilizando um pipeline para análises de RNAseq desenvolvido pelo
laboratório. Para a caracterização in vitro, a técnica de CRISPR/Cas9 foi empregada para gerar mutantes
nocautes para os dois genes identi�cados como YEATS de L. mexicana bem como mutantes contendo ?
tags? �uorescentes em fusão com as proteínas na região N-terminal, para a posterior avaliação da
localização subcelular dos mesmos. Além disso, iniciamos os experimentos para obtenção das
construções contendo os dois genes YEATS para obtenção de linhagens superexpressoras que serão
utilizadas em ensaios funcionais no futuro.
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DUPLEX SCAN E OXIMETRIA DE PULSO NA ANÁLISE DE ARCO PALMAR SUPERFICIAL
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Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A expansão de procedimentos minimamente invasivos tem ocasionado um aumento da
necessidade do uso da artéria radial para acessos vasculares. Desse modo, uma avaliação �dedigna do
arco palmar e das artérias responsáveis pela patência da mão é essencial para evitar o risco de
complicações. Nesse cenário, o teste de Allen é o método comumente utilizado na prática clínica para
veri�car a integridade do arco palmar. Porém, sua acurácia ainda é discutida e há relatos de resultados
insatisfatórios em pacientes em ambiente de UTI. Objetivo: O objetivo do estudo foi comparar 3 testes
diagnósticos de baixo custo rotineiramente utilizados - teste de Allen, oximetria de pulso e duplex scan -
para detectar arcos palmares super�ciais incompletos e avaliar se algum deles oferece vantagem
diagnóstica para a tomada de decisão clínica. Métodos: Na Primeira Etapa do projeto, realizada com 50
pacientes saudáveis, concluímos que o duplex scan e a oximetria de pulso aumentam a probabilidade
diagnóstica de arco palmar super�cial incompleto. Na atual Segunda Etapa, ainda estamos realizando a
coleta �nal de dados e a análise estatística. Vinte e seis artérias radiais e ulnares de 26 pacientes já
foram estudadas. Os participantes tinham idade superior a 29 anos, sendo 16 homens e 10 mulheres,
internados em Unidades de Terapia Intensiva ou Semi-Intensiva do Hospital São Paulo e com redução do
nível de consciência, impossibilitando a realização do teste de Allen ativamente pelo paciente.
Primeiramente, o �uxo e a pulsatilidade das artérias radial e ulnar e do arco palmar super�cial foram
avaliados pelo duplex scan (Doppler e modo bidimensional). Em seguida, o oxímetro foi colocado no
polegar de uma das mãos de cada participante observando o nível de saturação, o qual nomeamos de ?
Saturação Inicial? (SI). O teste de Allen foi realizado comprimindo digitalmente ambas as artérias, com o
oxímetro ainda no polegar, observando o desaparecimento da onda de pulso. A artéria ulnar foi então
descomprimida, causando o retorno da onda de pulso e obtendo a ?Saturação Final? (SF). Por �m, o teste
de Allen foi realizado separadamente. Cada teste foi realizado por um examinador diferente. Resultados:
Em relação aos dados parciais, os pacientes foram subdivididos em 3 grupos de acordo com o nível de
edema em membros superiores. No grupo I (edema leve), 100% dos testes foram realizados sem
di�culdades. No grupo II (edema intermediário), em 42% dos pacientes não foi possível realizar o teste
de Allen e em 14% não foi possível realizar a oximetria de pulso. No grupo III (edema severo), em 100%
dos pacientes não foi possível realizar o teste de Allen e em 44% não foi possível realizar a oximetria de
pulso. Conclusão: A coleta de dados ainda está sendo realizada, assim como a análise estatística.
Entretanto, com os dados parciais notamos di�culdade técnica da realização da oximetria de pulso e do
duplex scan nos grupos II e III.
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ECONOMIA, POLÍTICA E RELIGIÃO: O DISCURSO SALVACIONISTA NA CULTURA POP
JAPONESA

JOAO MARCOS MATEUS KOGAWA - ORIENTADOR(A)

DÊNIS RODRIGUES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LINGUISTICA

Introdução: Este projeto analisa o discurso salvacionista tomando como materialidade a produção
audiovisual de tokusatsu O Fantástico Jaspion, lançado entre 1985 e 1986. O objetivo principal é
descrever e interpretar o funcionamento do salvacionismo na relação interdiscursiva com os discursos
econômico, político e religioso. O corpus é composto por sequências discursivas (SDs) transcritas das
falas dos personagens a partir das quais se inserem os campos discursivos de referência (o econômico, o
político e o religioso) e que regulam a extração das SDs. Mundialmente conhecido e parte da memória
cultural não só oriental como também ocidental, Jaspion é uma das tantas formas mitológicas que, pelo
entroncamento do econômico, do político e do religioso, faz falar efeitos de sentido de resistência ao
poder. Objetivos: Objetivo geral: Analisar o funcionamento do interdiscurso na análise de O Fantástico
Jaspion. Objetivos especí�cos: i) analisar a relação interdiscursiva entre os discursos econômico, político
e religioso; ii) interpretar os sentidos mitológicos do personagem Jaspion; iii) analisar o sentido de
salvação em Jaspion. Materiais e métodos: Nossa análise é qualitativa e bibliográ�ca. Nosso método
consiste, em consonância com a prática interpretativa própria à análise do discurso, no processo de
homogeneização para a extração das SDs, que serão segmentadas em três níveis atrelados aos campos
discursivos de referência (cdr) da esfera política, religiosa e econômica. Resultados e Conclusão: Este
projeto procurou desconstruir um senso comum mais ou menos aceito segundo o qual ?seriado de
japonês? é ?coisa de alienado? ou ?puro entretenimento?. No que concerne ao tokusatsu O Fantástico
Jaspion, concluímos que, longe de ser despolitizado ou puro entretenimento, os episódios são marcados
pelas condições de produção atinentes à expansão econômica nacional japonesa, ao pós-guerra e ao
desenvolvimento tecnológico daí resultante. A série produz sentidos, do ponto de vista discursivo, pela
relação interdiscursiva entre os discursos econômico, religioso e político. No encontro desses três, está a
intersecção do discurso salvacionista ? o elo entre eles. O mito de Jaspion é a síntese de um ideal de
progresso apoiado na preservação de três pilares: o bem (religiosidade), a liberdade (política) e a
legalidade (econômica). Tais pilares �rmam-se face às ameaças do mal, da escravidão e da fraude. Pela
intersecção dos discursos político, econômico e religioso, mapeamos uma cadência lúdica e formativa
que faz emergirem efeitos de sentido ético-morais amplamente veiculados em nossa formação cultural
nos anos 1990 e que circulam até hoje, reatualizando e reinserindo seu complexo jogo de crenças e
valores. Dessa forma, Jaspion, ao se alicerçar na busca pela paz por meio de uma economia tecnológica,
miti�ca um ideal de salvação materialista, ou seja, centrado na manutenção concreta das instituições
humanas. Assim, combater o Mal é preservar as instituições democráticas e seu bom funcionamento.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

EVERTON VIESBA GARCIA - ORIENTADOR(A)

MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN - ORIENTADOR(A)

LARA SANTANA CORREIA COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

A pandemia de Covid-19 intensi�cou apenas o que já sabíamos acerca das práticas no Ensino de Ciências
Naturais, a importância de discutir e aplicar conhecimentos sobre a Educação Ambiental (EA) e a
Sustentabilidade. Carlos Loureiro (2012) fala sobre a necessidade de reconhecer a educação como
causadora de transformação social, ao passo que Paulo Freire (1979) fala sobre a educação como
transformadora de pessoas, estas, por sua vez, capazes de transformar o mundo. Dentro da análise da
literatura, temos que a Sustentabilidade é relevante não apenas do ponto de vista ambiental, como
comumente é tida, ela compreende diversos pilares na vida social e é fundamental que seja discutida,
ensinada e re�etida no contexto da educação básica. A EA também contribui para uma compreensão
mais equilibrada da Sustentabilidade, enquanto a EA busca promover a transformação nos mais
variados espaços de atuação, como na escola, na comunidade e na formação de professores, a
Sustentabilidade visa à manutenção e estabilidade dos bens e serviços na Terra para todas as formas de
vida e para todas as gerações, para isto, se vê como fundamental manter e prover uma boa qualidade
educacional, que aliada a esses princípios se torna vital para o mundo. É com esta compreensão que
iniciamos esta pesquisa de Iniciação Cientí�ca. O objetivo da pesquisa fora compreender de que forma a
EA e a Sustentabilidade são trabalhadas pelos professores da área de Ciências Exatas e Naturais no
contexto da educação básica. Foram entrevistados 6 pro�ssionais da Educação de uma escola da rede
pública de Diadema, destes, 1 coordenador pedagógico, 1 professor de Ciências do ensino fundamental,
1 professor de matemática, 1 professor de química, 1 professor de biologia e 1 professor de física do
Ensino Médio. Foram aplicados questionários e entrevistas semiestruturas para a coleta de dados.
Pesquisas externas serviram de apoio para a organização e tratamento dos dados, dentre as referências
selecionadas destacam-se Viesba-Garcia (2021) e Loureiro (2004). Essa análise tende levar em
consideração o contato dos professores com essas áreas de ensino, se tiveram e qual a concepção que
eles têm sobre os conceitos, de forma a engendrar o universo do Ensino nessas áreas frente à Educação
Ambiental e à Sustentabilidade. O tratamento dos dados coletados está em processo de �nalização.



Página 738Página 738

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA ESCOLAR

ADRIANA REGINA BRAGA - ORIENTADOR(A)

TAMIRES LOURES QUINTÃO FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

No Brasil, a obrigatoriedade de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino inicia-se
com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 que traz as incumbências do Poder Público de
acordo com o inciso VI - "promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente". (BRASIL, 1988). Uma boa forma de
conscientização pública é organizar espaços escolares pensados para a preservação do meio ambiente,
segundo Paulo Freire "Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção". (FREIRE, 2003 e p. 47). Sendo assim, para a construção de
conhecimento voltada a preservação do meio ambiente é pertinente desenvolver ações práticas com os
alunos. Quando unidades de ensino adotam práticas pedagógicas de sustentabilidade em que no dia a
dia são realizada ações de preservação do ambiente visando ao bem estar coletivo e conscientização
esta se torna uma escola sustentável, assim promove processos educacionais que ensinam seus alunos
a repensarem seus atos em relação ao meio ambiente com ações efetivas. "Ensinam também os valores
éticos, morais, culturais e sociais, mostrando a importância do respeito para com o próximo". (SILVA e
TAVEIRA, 2016, p. 71). Corroboramos os autores em sua preocupação com uma formação direcionada ao
desenvolvimento completo do sujeito, numa formação que contemple a condição humana em todas as
suas dimensões na busca pelo bem coletivo. Entendemos que o trabalho com conscientização ambiental
pode contribuir para a formação cidadã. Neste sentido, pretendemos com essa pesquisa veri�car como
se desenvolve o tema da educação ambiental em uma escola da rede pública de ensino de Arujá,
observando sua proposta pedagógica e metodologia de ensino. Por acreditar que a educação ambiental
pode representar melhoria na qualidade da educação. Pretende-se fazer um estudo sobre a legislação
pertinente, sobre as propostas de ensino e as documentações da unidade que dão a base para o
desenvolvimento das aprendizagens essenciais no ambiente escolar, assim como observar a realidade
local para conhecer quais ações estão sendo realizadas com o objetivo de alcançar aprendizagens
signi�cativas sobre educação ambiental. A metodologia do projeto será a análise documental qualitativa
dos documentos o�ciais que norteiam as práticas escolares. Inicialmente, estamos realizando os estudos
bibliográ�cos com os principais pesquisadores que abordam Educação Ambiental, além do
levantamento de artigos e pesquisas sobre a temática proposta nesse trabalho, assim como, análise
sobre a legislação brasileira que trata do assunto.



Página 739Página 739

EDUCAÇÃO DE SURDOS NA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO - UM ANÁLISE DAS
EMEBS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

CLAUDIA REGINA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

ALDEIS PAULA DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Nome: ALDEIS PAULA DE ALMEIDA aldeis.almeida@gmail.com Tema da pesquisa: Educação Bilíngue para
Surdos Resumo: Introdução: Atualmente a rede municipal de ensino de São Paulo conta com mais de mil
e cem escolas de educação infantil e ensino fundamental seguindo o princípio do atendimento à
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Às famílias que optam por matricular seus
�lhos surdos na rede regular de ensino a prefeitura oferece intérpretes de Libras e atendimento nas
Salas de Recursos Multifuncionais com professor especialista e Instrutor de Libras. Os estudantes surdos
cujas famílias optam por uma educação bilíngue são atendidos nas seis escolas bilíngues para surdos -
EMEBS ou nas duas Unidades-Polo bilíngues. A inquietação presente neste projeto con�gura-se pela
necessidade de observação da trajetória das EMEBS ? Escolas Bilíngues para Surdos passados 10 anos do
reconhecimento o�cial da proposta de educação bilíngue para surdos no município. Desta forma,
identi�car as mudanças ocorridas neste período e destacar os impactos das determinações contidas no
referido decreto sobre a educação de surdos da rede municipal de educação de São Paulo. Objetivo: Este
projeto propõe revisitar as bases teóricas que estruturaram a trajetória da constituição da educação
bilíngue para surdos da rede municipal de ensino de São Paulo até os dias atuais. Também observar os
aspectos legais que sustentam e norteiam as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação para uma
proposta educacional bilíngue para surdos. Pretende destacar quais foram os impactos da promulgação
do decreto 52785/2011 na educação de surdos paulistana ao criar há 10 anos as EMEBS ? Escolas
Municipais de Educação Bilíngue para Surdos. Propõe um diálogo entre as diretrizes estabelecidas pelos
documentos o�ciais vigentes e a prática pedagógica bilíngue atual. Materiais e Método: Será realizada a
revisão da literatura, de documentos históricos e registros legais que embasaram a criação das EMEBS,
além da realização da escuta dos atores responsáveis pela operacionalização da prática bilíngue
efetivamente: Equipe técnica ? diretores e coordenadores pedagógicos e Professores. Resultados e
Conclusão: O estudo iniciou-se com a realização das disciplinas que darão base para esta pesquisa. As
disciplinas escolhidas estiveram de acordo com a proposta da orientadora Prof.a Claudia Vieira a
respeito das estruturas de uma proposta bilíngue, da consciência das raízes da segregação da educação
brasileira, além das discussões a respeito da proposta de educação bilíngue proposta pela rede
municipal de São Paulo. Até este momento foram elencados os documentos necessários para a
realização das pesquisas in loco que haviam sido descartadas anteriormente, mas que serão retomadas
neste momento de reabertura das escolas pós-pandemia, além de uma prévia análise da legislação atual
que regulariza o funcionamento das EMEBS na rede municipal de São Paulo. Palavras chave: Educação
de surdos, Educação Bilíngue, EMEBS, Rede Municipal de Educação



Página 740Página 740

EDUCAÇÃO E ANTIRRACISMO EM TEMPOS DE DEPURAÇÃO E SEPARAÇÃO.

MARINA PEREIRA DE ALMEIDA MELLO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: Eufemisticamente, somos levados a admitir que a educação, em seu sentido genérico, é o
processo pelo qual somos ensinados e ensinamos os mecanismos básicos para a sobrevivência em
sociedade. É o que nos faz sermos o que somos: tanto em termos individuais como coletivamente. No
entanto, sistemas formais de educação implicam em metodologias, normas e regimes autorizados pelo
Estado. Como um aparato do Estado-nação, historicamente, a educação escolarizada têm perpetrado e
perpetuado um estado de coisas em que colonialismo, racismo, sexismo e elitismo permanecem como
dimensões estruturais das relações. Objetivo: Em experiência relacionada a um Projeto de Extensão
vinculado a Unidade Curricular ministrada eminentemente para estudantes de cursos de graduação em
Pedagogia e licenciaturas em Humanidades , os participantes são instados a conversarem entre si e com
outras pessoas, preferencialmente próximas ou íntimas, sobre temas sobre os quais geralmente não se
conversa: sobre o quê, nós tidos e considerados como cidadãs e cidadãos, brasileiras e brasileiros,
temos a ver com africanos, indígenas, europeus. Quando, de maneira abrupta e repentina somos
indagados sobre quem somos, qual nossa resposta? Como nos apresentamos? Como nos vemos? De
onde vieram nossos antepassados? Entendemos ou consideramos que outros povos, outros grupos
humanos fazem parte da ?nossa história? ? como indivíduos ou coletivamente? Que tipo de contribuição
atribuímos a africanos, indígenas e europeus à nossa formação como povo? Como nos sentimos diante
de a�rmações de autoria prestigiada, a propósito de a�rmações racistas, como a que é atribuída a
Gilberto Freire ? ?Branca prá casar, mulata pra fornicar e negra pra trabalhar?? Materiais e método: Em
razão da crise sanitária decorrente da epidemia de Covid-19, as atividades (entrevistas, conversas,
projeção de documentários e �lmes, rodas de conversa, sessões de debates) foram desenvolvidas por
meio do recurso às mídias e redes sociais (google, whatsapp, meet etc). Resultados e conclusão: A
despeito de manifestações de constrangimento e incômodo, o projeto (ainda em curso) tem revelado
que ser brasileiro/a é acreditar em suma, que ?somos todos iguais?, ?somos todos misturados?, todos
temos um preto ou um ?índio? (na verdade, uma ?índia? caçada a laço) em nossos relatos familiares
sobre antepassados e que não somos racistas. Racista é sempre o ?Outro?. No entanto, acreditamos que
a contribuição negro-africana restringe-se ao trabalho, à morte e ao sofrimento dos ?escravos? durante a
escravidão, que ao ?índio? coube e cabe a proteção à Natureza e aos europeus devemos a educação, a
tecnologia e os principais valores civilizatórios. Se aprendemos tudo isso mediante um processo em que
a escolarização é obrigatória, compete à escolarização antirracista problematizar e desconstruir esse
estado de coisas, de modo a desvendar e a promover outros modos de ser e estar no mundo e assim,
criar um mundo efetivamente mais justo, mais fraterno e mais disposto à compreensão que tornará
esse planeta senão mais equânime, menos cruel e mais atento à barbárie cotidiana e renitente dos
racismos.
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EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO: O USO COMUM DO ESPAÇO ESCOLAR NA PERIFERIA DE
GUARULHOS

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

GILBERTO CUNHA FRANCA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

O trabalho discute a importância da criação de espaços comuns e do ensino em comunidade na
construção de uma educação democrática, ou seja, de uma educação como prática de liberdade. Mais
especi�camente ele apresenta a maneira como a abertura de espaços compartilhados no interior de
uma escola da periferia de Guarulhos, na metrópole de São Paulo, se transforma num potente
instrumento de aprendizado referenciado no território local. Nessa pesquisa qualitativa, baseada em
estudo de caso, analisamos o uso coletivo do espaço escolar por parte dos e das estudantes entre 2015
e 2022, com a realização de trabalho de campo a partir do retorno das aulas presenciais em setembro
de 2021. A metodologia da pesquisa foi desenvolvida basicamente por meio de pesquisa bibliográ�ca,
documental e etnográ�ca, por meio de entrevistas, registros fotográ�cos, reuniões. Como resultado
constamos que o uso comum do espaço escolar acontece especialmente durante a realização dos
Projetos Interdisciplinares, que a escola desenvolve em alguns meses do ano letivo, como o mês da
mulher, em março, e o mês da consciência negra, em novembro. Os Projetos Interdisciplinares focam na
leitura e na escrita do mundo contemporâneo e estimulam nos e nas estudantes a experimentação de
diversas linguagens e modos de apresentação dos trabalhos, com poesia, música, dança, artes visuais,
fotogra�a, vídeo, cinema, etc. Nos momentos de preparação da pesquisa e de apresentação das
mesmas a divisão tradicional da sala de aula é �exibilizada para permitir a composição de grupos e
interação entre turmas diferentes, fazendo da escola uma grande sala de aula, explorando os
corredores, paredes, refeitório, estacionamento, quadra de esportes etc. Uma das conclusões mais
importante é que o uso comum e democrático dos espaços escolares, principalmente através desses
projetos interdisciplinares, abriu a escola para a realidade dos e das estudantes, principalmente por
meio da arte e da cultura periférica, num processo de interação mais horizontal com seus territórios.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A EDUCAÇÃO BÁSICA - TRILHAS "VIÁVEIS" A PERCORRER

OTILIA MARIA L. BARBOSA STEIFFERT - ORIENTADOR(A)

BRUNA CORRÊA NONATO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A EDUCAÇÃO BÁSICA ? TRILHAS ?VIÁVEIS? A PERCORRER. Bruna Corrêa Nonato
(discente), e-mail: bc.nonato@unifesp.br, Profª Drª Otilia Maria Lúcia Barbosa Sei�ert (Orientadora), e-
mail: o.sei�ert@unifesp.br, PPGECS-MP, CEDESS, UNIFESP. Introdução: A Educação em Saúde se
relaciona aos processos educativos de conhecimento em saúde e combinações de experiências de
aprendizagem que buscam contribuir para a autonomia das pessoas no cuidado à própria saúde. O
conceito vai bem além da ideia de somente informar sobre saúde, pois objetiva transformações no
comportamento das pessoas no sentido de favorecer ações voluntárias. A escola se torna um campo
bastante propício para processos de ensino-aprendizagem que tratem da Educação em Saúde, porém
para isso são necessárias ações formativas aos docentes para que possam desenvolver a temática,
articulando-a à ideia de emancipação, pois a transmissão de conhecimento verticalizada ainda é
bastante recorrente quando se aborda saúde na escola. Objetivo: Analisar o espaço que a Educação em
Saúde ocupa nos processos formativos e práticas de ensino-aprendizagem de professores do Ciclo
Autoral, referente ao 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, de escolas da Rede Pública Municipal de
São Paulo na região do Campo Limpo. Materiais e Método: Pesquisa de abordagem qualitativa, objetivo
exploratório, com procedimentos da pesquisa bibliográ�ca (revisão de literatura), documental e
empírica. Resultados Prévios: Os primeiros passos da pesquisa, via análise documental de programas de
formação de docentes e entrevistas com professores, permitem fortalecer o reconhecimento que, a
escola, como um todo, deve ser um espaço que favorece um olhar aberto às transformações de um
mundo que se altera rapidamente, neste sentido, o educador e o educando precisam se encontrar
dentro de uma relação horizontal em que os dois possam aprender/ensinar/transformar a partir do
contexto de ação-re�exão. A troca de saberes e experiências, o diálogo, a re�exão, o respeito às
diferenças, o trabalho conjunto com a comunidade, dentre outras ações, contribuem para o despertar
da autonomia e emancipação quando tratamos da saúde dos indivíduos a partir da escola. Palavras-
chave: Educação em saúde, formação docente, práticas de ensino-aprendizagem, Ciclo Autoral, escolas
da Rede Pública Municipal de São Paulo no Campo Limpo.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE EDUCADORES NO COTIDIANO ESCOLAR

ANDREA PEROSA SAIGH JURDI - COORIENTADOR(A)

CARLA CILENE BAPTISTA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

KAREN FRANÇA AZURZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, a educação é um direito de todos e na perspectiva da
educação integral a sua �nalidade não é apenas a construção de conhecimentos cientí�cos e
historicamente acumulados, mas o desenvolvimento do educando de maneira plena, pretendendo
prepará-lo para o exercício da cidadania, levando em consideração a dimensão da valorização da
identidade dos estudantes enquanto sujeitos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
(9.394/96) aponta para a ampliação da jornada escolar e aumento gradativo da oferta da educação
integral, tal proposta avançou em sua implementação com o Programa Mais Educação, que iniciou em
2007. O presente estudo tem como objetivo identi�car as principais características de escolas de
educação integral da rede pública do município de Santos, no litoral de São Paulo, com o intuito de
identi�car os desa�os, as possibilidades e as necessidades de formação continuada no cotidiano escolar
dos educadores que atuam na jornada ampliada das escolas. A metodologia proposta é a abordagem
qualitativa de caráter exploratório e descritivo, com levantamento bibliográ�co e produção de dados por
meio de entrevistas semiestruturadas. Os participantes foram dez educadores, sendo dois de cada uma
das cinco escolas da rede municipal participantes da pesquisa de campo. A análise dos resultados foi
feita por meio da análise de conteúdo temática que elencou três categorias: 1. Educação Integral; 2.
Formação continuada; 3. Educação formal e não formal. O presente estudo não foi concluído e está na
fase de análise dos dados produzidos e revisão da bibliogra�a, os resultados preliminares apontam que
os educadores possuem uma percepção sobre educação integral marcada por sua experiência
pro�ssional, para os entrevistados a formação continuada no ambiente escolar ? algo que não existe nas
escolas participantes ? seria uma oportunidade de pensarem coletivamente a escola, as demandas
oriundas do espaço escolar e os desa�os presentes no cotidiano, e embora a proposta da educação
integral seja proporcionar a oportunidade dos estudantes terem contato com a educação formal e não
formal sem a hierarquização dos saberes, ainda existem muitas lacunas entre este objetivo e a realidade
das escolas na rede municipal de Santos.
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PRÁTICA COLABORATIVA NO CUIDADO
NUTRICIONAL HOSPITALR: UMA REVISÃO DE ESCOPO.

NILDO ALVES BATISTA - ORIENTADOR(A)

VANESSA ARAUJO DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Os sistemas de saúde são considerados ambientes inseguros por serem caracterizados por
complexidade e dinamismo crescentes, tornando-se um desa�o para os trabalhadores e a formação
pro�ssional. Isso exige uma abordagem, que vá além do aumento da oferta de mão-de-obra, mas que
proporcione também redesenho da educação, da prática, dos papéis pro�ssionais e da regulamentação.
A Educação Interpro�ssional (EIP) é reconhecida pela OMS como uma estratégia formativa para o
enfrentamento dessa realidade, sendo um fator-chave no aprimoramento da qualidade dos serviços
prestados por meio da promoção da Prática Interpro�ssional Colaborativa (PIC). O modelo tradicional de
cuidados nutricionais prestado no ambiente hospitalar tem se mostrado insustentável nesse cenário no
qual a resolutividade, a otimização de recursos e segurança são de extrema importância. Alterar esse
serviço envolve construir fortes relações entre as equipes. Por isso, nutricionistas e estudantes de
nutrição, do mesmo modo que os outros pro�ssionais da saúde, requerem educação e experiência para
trabalharem efetivamente em equipe. Assim como, serem capazes de repensar sua atuação, interagirem
com os colegas de outras pro�ssões e implementar mudanças nas organizações em que trabalham,
bene�ciando a comunidade como um todo. Objetivo: Analisar as evidências disponíveis acerca da EIP e
da PIC na assistência nutricional e dietoterápica hospitalar. MÉTODO: Revisão de literatura do tipo
Escopo. Sistematizada e executada de acordo com o quadro metodológico proposto pelas autoras
Arksey e O?Malley que é dividido em cinco etapas: identi�cando a questão de pesquisa; identi�cando
estudos relevantes; seleção dos estudos; mapeando os dados e agrupar, resumir e relatar os dados. As
bases eletrônicas de dados utilizadas foram PUBMED; BVS; SCOPUS e WEB OF SCIENCE. Sem restrição de
data. Nos idiomas espanhol; português e inglês. Busca manual no Google Acadêmico e das referências
dos artigos selecionados a partir das bases de dados. A pergunta, os critérios de elegibilidade e as
estratégias de busca foram de�nidos com o acrônimo SPIDER para estudos qualitativos, sendo
organizados em: amostra, fenômeno de interesse, desenho do estudo, avaliação e tipo de pesquisa.
Serão incluídos todos os estudos primários que explorarem explicitamente: as percepções dos
nutricionistas ou estudantes de nutrição na prática clínica hospitalar sobre a EIP no local de trabalho; os
resultados da EIP no local de trabalho sobre a assistência nutricional e dietoterápica hospitalar; a
in�uência da PIC na assistência nutricional e dietoterápica hospitalar; e as percepções dos nutricionistas
e estudantes de nutrição na prática clínica hospitalar sobre seu próprio papel na PIC. RESULTADOS:
Estudo em andamento, situado na etapa três que envolve seleção pareada e cega dos artigos
provenientes das bases de dados. Até o momento, foram identi�cados 1081 registros, 358 foram
excluídos por duplicidade, restando 723 artigos para a seleção baseada em título e resumo. No Google
Acadêmico foram identi�cados 2350 registros, 16 textos completos foram recuperados e estão sendo
avaliados para elegibilidade.
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA GRADUAÇÃO EM SAÚDE: A REALIDADE
BRASILEIRA A PARTIR DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA

PATRICIA DANIELLE FEITOSA LOPES SOARES - DISCENTE

SYLVIA HELENA SOUZA DA SILVA BATISTA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A Educação Interpro�ssional é relatada na literatura com iniciativas no mundo todo, com
destaque para o Reino unido, Estados Unidos, Austrália e Canadá. Nos países da região das Américas
tem ocorrido um investimento para o desenvolvimento da EIP nos últimos anos. Apesar das iniciativas
no país e do crescente interesse e compreensão de docentes pela interpro�ssionalidade, ainda é
predominante a formação unipro�ssional no Brasil. Assim, pesquisas que considerem o contexto
nacional sobre a temática podem contribuir para importantes avanços e para a construção de evidências
no Ensino Superior. Objetivo: Mapear a realidade brasileira acerca da Educação Interpro�ssional na
Graduação em Saúde, a partir de uma revisão integrativa. Materiais e Método: Trata-se de uma Revisão
Integrativa da Literatura que tem como questão norteadora: ?O que a literatura nacional aborda acerca
da Educação Interpro�ssional na Graduação em Saúde??. A estratégia de busca compreendeu os
seguintes �ltros temáticos: 1) ?Interprofessional Education? AND (undergraduate OR universi* OR
teaching) AND health AND (Brazil OR Brasil); 2) ?Educação Interpro�ssional? AND (graduação OR
formação OR universi* OR ensino) AND saúde. A busca ocorreu no período compreendido entre junho e
agosto de 2020, nas bases de dados: MEDLINE/PUBMED; Cochrane Library; Embase; Web Of Science;
Scopus, Science Direct; ERIC e LILACS. Para a organização das informações foi construída uma Matriz de
Síntese a partir da extração dos dados dos artigos por meio de um formulário previamente elaborado.
Para a análise e interpretação dos resultados, os dados foram descritos e analisados quantitativamente
e qualitativamente. Resultados: A busca resultou em 333 produções identi�cadas; sendo 133 produções
excluídas após a leitura dos títulos e resumos e 58 por duplicatas, resultando em amostra �nal de 34
artigos. Os resultados demonstram que, no ano de 2018 houve um maior número de publicações sobre
a EIP na graduação no Brasil. Todos os artigos apresentam representantes do Brasil, vinculados à
Instituições Públicas de Ensino Superior brasileiras. Os objetivos dos estudos perpassam por:
percepções, experiências e prontidão para a EIP de estudantes; iniciativas de EIP na formação; EIP e
políticas de reorientação da formação. Sobre o método dos artigos selecionados emergiram pesquisas
com natureza qualitativa, quantitativa, de métodos mistos e estudos de revisão. Em relação aos
resultados e conclusão dos estudos, quatro categorias foram trabalhadas, envolvendo: 1) a EIP e sua
relação com as políticas indutoras; 2) as experiências brasileiras de EIP; 3) a relação da EIP com
competências colaborativas; e 4) os avanços e desa�os da EIP no Brasil, considerando a intencionalidade
e sustentabilidade das ações. Conclusão: A literatura nacional aponta avanços importantes nas
iniciativas de EIP na graduação no Brasil, onde as políticas indutoras da formação e o Sistema Único de
Saúde têm papel relevante. Ainda há escassez na literatura nacional de estudos longitudinais e de
métodos mistos que avaliem mudanças de atitudes, organizacionais e na saúde das pessoas. Evidencia-
se a necessidade de avançar nas discussões sobre a intencionalidade e sustentabilidade das ações de
EIP no país.
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM ATIVIDADE

VANESSA DIAS MORETTI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: o projeto prevê o desenvolvimento de ações no âmbito da Educação Matemática
envolvendo: a aprendizagem matemática de crianças de escolas de Educação básica por meio de
abordagens metodológicas não tradicionais; a formação continuada de professores que ensinam
Matemática nos diferentes segmentos que constituem a Educação Básica. Tais ações seriam
desenvolvidas por meio de cursos, o�cinas e palestras a serem realizadas em diferentes espaços. Nos
últimos anos, por conta da Pandemia, as atividades voltadas a professores ocorreram de forma online. O
referencial teórico do projeto é a teoria histórico-cultural que compreende a Matemática como produção
humana, social e histórica situada. Neste sentido, a aprendizagem matemática é concebida como a
apropriação signi�cada de conceitos que respondem a determinadas necessidades, relacionadas às
quantidades, espaço e formas, dos sujeitos envolvidos no processo educativo. A partir dessa
compreensão teórica desenvolve-se a organização do ensino ancorado no estudo da História da
Matemática e na análise das práticas sociais. Objetivos: Proporcionar a professores que ensinam
Matemática na Educação Básica o acesso e estudo a referenciais teóricos que amparam a pesquisa em
Educação Matemática e suas implicações para a organização do ensino da Matemática; Estudo teórico
dos pressupostos da Teoria da Atividade e, em particular, do conceito de Atividade Orientadora de
Ensino por meio da análise de exemplos de AOE já desenvolvidas; Contribuir para a formação
continuada de professores que ensinam matemática focando o estudo de conceitos matemáticos
especí�cos emergentes da necessidade cotidiana desses pro�ssionais no processo de organização do
ensino; Desenvolver e apoiar a realização de atividades lúdicas voltadas para a aprendizagem da
Matemática junto a estudantes da educação básica e pública; Envolver estudantes de graduação em
atividades de extensão voltadas para a o ensino e a aprendizagem da Matemática na Educação Básica.
Desenvolvimento: Em 2021 realizamos a segunda edição da O�cina ?Álgebra nos Anos Iniciais utilizando
Jogos Digitais e Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICS)? voltada a professores que ensinam
Matemática nos anos iniciais que lecionam da Rede Municipal de Guarulhos. As atividades aconteceram
de forma online. Avaliação: Apesar dos desa�os do novo formato, o curso foi muito bem avaliado pelos
professores e as atividades realizadas demonstram que houve a aprendizagem esperada e esta
impactou a forma de organização didática dos participantes.
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EDUCAÇÃO PARA A BIODIVERSIDADE: OS CONHECIMENTOS DA BIODIVERSIDADE
DA MATA ATLÂNTICA DE ESTUDANTES DE DIADEMA (SP)

BRUNA GIMENEZ DA SILVA - DISCENTE

NELIO MARCO VINCENZO BIZZO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

É sabido que a atual situação socioambiental do Brasil e do mundo é carregada de impactos à qualidade
de vida da população no geral, bem como ao meio ambiente e à biodiversidade. Devido a isto, observa-
se a necessidade da conscientização e sensibilização acerca da importância do respeito e cuidado para
com o meio ambiente em que vivemos, a qual normalmente tem início no âmbito educacional.
Conforme indicado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (BRASIL, 2012) no
Brasil, é necessário que os currículos sejam planejados de acordo com os níveis de ensino, as idades e as
especi�cidades de cada etapa, o contexto sociocultural em que estão inseridos e os biomas e os
territórios em que as instituições escolares estão circundadas. Assim, nota-se a essencialidade de serem
desenvolvidas pesquisas que foquem nos conhecimentos que os estudantes possuem do ambiente e do
entorno em que estão inseridos, sendo a presente pesquisa destinada à análise dos conhecimentos da
Mata Atlântica de estudantes de aproximadamente 15 anos de instituições escolares estaduais do
município de Diadema. OBJETIVO: Compreender as potencialidades e as fragilidades dos estudantes de
cerca de 15 anos de idade da Educação Básica de Diadema sobre a Mata Atlântica. MATERIAIS E
MÉTODO: A metodologia escolhida é a do tipo quanti-qualitativa, uma vez que o estudo será voltado
para a descoberta, identi�cação, descrição aprofundada e geração de explicações a partir de uma
amostra não probabilística de escolas de Diadema, seguindo as recomendações de pesquisa de survey
(MAY; WILLIAMS, 2004) ao lado de uma análise documental dos contextos da biota presentes nos livros
didáticos utilizados nas instituições de ensino (DUARTE, 2002). Para isso, foram estabelecidas as
seguintes etapas para a concretização do projeto: pesquisa bibliográ�ca para o levantamento e revisão
da literatura por meio de artigos e trabalhos publicados em periódicos a plataformas como Periódico
Capes, Scielo e Scopus; levantamento de dados a respeito dos conteúdos de Biodiversidade presentes
nos livros didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio das escolas
selecionadas; aplicação de questionários aos estudantes, de modo a veri�car os seus respectivos
conhecimentos sobre o tema; análise das respostas obtidas nos questionários; considerações do que
precisa ser aprofundado após os resultados obtidos no trabalho.
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EDUCAÇÃO PAULISTA NA PRIMEIRA REPÚBLICA: INSPECTORES DE ENSINO E AS
ESCOLAS ISOLADAS

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

ADILSON EDNEI FELIPE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

O início do período republicano, o estado de São Paulo altera, signi�cativamente, o ensino, investindo na
implantação dos grupos escolares, ao mesmo tempo em que mantém as escolas isoladas e a falta de
investimentos devidos destinados à educação popular. Há, ainda, um, necessário, processo de
organização burocrática iniciado em 1893, com a produção de relatórios anuais, que receberiam a
nomenclatura de anuários estatísticos (a partir de 1901), os quais serviriam de fundamento para os
Annuários do Ensino do Estado de São Paulo que são um conjunto de levantamentos realizados com o
intuito de racionalizar e analisar de forma mais funcional a expansão e a qualidade da instrução no
estado de São Paulo, (a partir de 1907). Nestes anuários, os Inspectores de Ensino, transcrevem
levantamentos, tecem considerações sobre o funcionamento das escolas, métodos de ensino, carreira
docente, etc. Dentre estas considerações, realizam muitos apontamentos sobre as escolas isoladas,
ressaltando, principalmente, a falta de uniformidade destas escolas, os diversos problemas com
ausências de docentes e discentes, falta de higiene, entre outros. O objetivo deste artigo é realizar um
recorte, como parte de um projeto maior, analisando as ponderações favoráveis às escolas isoladas, no
sentido de justi�car suas de�ciências, apontando fatores externos às causas dos problemas
apresentados, como as observações sobre o despreparo dos docentes e a falta de suporte por parte do
poder público na instalação e funcionamento destas unidades de ensino. As fontes utilizadas no
cumprimento de tal intento, serão os Annuários do Ensino do Estado de São Paulo, entre os anos 1908 e
1910, período em que há ênfase no relatório direto dos inspetores, e demonstra, em seus discursos, a
relevância da presença das escolas isoladas na disseminação da alfabetização. As categorias de análise
utilizadas serão classe, no sentido de identi�cação entre indivíduos que compartilham elementos
comuns em sua trajetória e cotidiano, elaborado pelo historiador E. P. Thompson (2012) e discurso, no
sentido proposto pelo �lósofo Michel Foucault (, partindo da relação entre o discurso e o poder em sua
capacidade mobilizadora e detentora de signi�cação. Os resultados das análises demonstram que o
reconhecimento, por parte dos inspetores, das precariedades das escolas isoladas, que se mostram
incapazes de atender, mesmo minimamente, os requisitos de fornecimento de um ambiente e
metodologias adequados à aprendizagem dos infantes, não impede, nem o reconhecimento dos
esforços empreendidos por docentes e discentes no cumprimento cotidiano de suas atividades,
tampouco a responsabilidade do estado na promoção das devidas condições, tanto materiais quanto em
termos de carreira, formação e organização adequadas ao bom funcionamento destas unidades de
ensino. Palavras-chave: São Paulo, Escolas Isoladas, Inspectores de Ensino, Anuários.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FACILITADORA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM E
SEGURANÇA DO PACIENTE AO CLIENTE CRÍTICO

MARIA CRISTINA MAZZAIA - ORIENTADOR(A)

ASSISSA SOUZA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A efetivação do trabalho do enfermeiro por meio de um processo de trabalho estruturado,
foi estabelecida nas resoluções: 358/2009 e 429/2012, pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)
por meio do Processo de Enfermagem (PE), que trata-se de uma ferramenta para o serviço de
enfermagem, que ao longo do tempo, foi aprimorado para nortear o senso crítico do pro�ssional,
respaldando-o tanto em relação à elaboração de políticas públicas, como na quali�cação e organização
do trabalho em saúde. O PE, tem característica normativa, de forma que a linguagem utilizada durante o
atendimento seja padronizada, clara e coesa, tornando-se importante item para a solidi�cação da
representatividade do enfermeiro no cuidado em saúde. No entanto, mesmo com a exigência legal,
muitas vezes o pro�ssional de enfermagem não consegue colocar em prática as etapas do PE, nesse
contexto tem-se o paciente crítico que é atendido na unidade de terapia intensiva e que caracteriza-se
como a o setor de maior complexidade hospitalar e são necessárias diversas dimensões do cuidado,
assim como o pensamento crítico e organizativo do enfermeiro, para que se possa promover ações de
segurança do paciente. As unidades de terapia intensiva são caracterizadas por além de ser um setor de
alto custo, é imprescindível uma equipe treinada e capacitada, para que a resposta as intercorrências e a
clínica do paciente sejam tão rápidas quanto a necessidade do mesmo, assim as tecnologias utilizadas,
como o processo de enfermagem auxiliam para que o cuidado seja e�caz e a equipe seja direcionada
corretamente ao cuidado, otimizando assim a assistência e os registro de enfermagem. Uma das ações
de fortalecimento do SUS e que auxiliam a minimizar esses riscos em relação à assistência, é a educação
permanente em saúde (EPS), que em 2003 obteve destaque em âmbito nacional, com a aprovação da
resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre ?Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS:
caminhos para a educação permanente em saúde? e as estratégias ?Pólos de Educação Permanente em
Saúde - EPS?. Objetivo: ? Veri�car a avaliação de enfermeiros e gestores sobre o processo educativo
realizado e o impacto do mesmo na assistência prestada em serviço de enfermagem ao paciente crítico.
Materiais e métodos: Será realizado um estudo exploratório, descritivo, longitudinal e de natureza
qualitativa, em cinco etapas a seguir: revisão bibliográ�ca, aprovação do comitê de ética e pesquisa, pré-
teste, educação permaenente, pós-teste imediato e pós teste com 03 meses do primeiro teste. Espera-se
que os resultados encontrados possam melhorar a assistência em saúde e a prática pro�ssional do
enfermeiro e da enfermagem, estabelecendo o uso do processo de enfermagem como prática real,
resultando na qualidade e segurança do paciente.
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EDUCAÇÃO POPULAR E SISTEMATIZAÇÃO: CONSTRUINDO CAMINHOS A PARTIR DA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

RAIANE PATRICIA SEVERINO ASSUMPCAO - COORDENADOR(A)

BEATRIZ FERREIRA PONTES - DISCENTE

FABRICIO GOBETTI LEONARDI - COORDENADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Na perspectiva de contribuir com a efetivação da proposta da interdisciplinaridade e da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o projeto de extensão Cultura da Palavra e Saúde
Mental do PET Educação Popular, surgiu no segundo semestre do ano de 2017 com a proposta de
proporcionar espaços de educação, cultura e expressão aos usuários dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) de Santos/SP. O público é formado majoritariamente por pessoas que estão em
acolhimento dia e em cuidados intensivos. Esse trabalho foi desenvolvido em quatro CAPS da cidade:
CAPS Centro, Praia, Vila e Zona Noroeste. O projeto tem como objetivo promover a autonomia dos
usuários através dos círculos de cultura, de matriz freireana, fortalecendo vínculos e apostando na
construção de um cuidado coletivo e em liberdade, para o exercício da cidadania dos educandos.
Anterior a pandemia, foram realizadas o�cinas grupais semanais por meio de círculos de cultura, com
duração média de duas horas, tendo como centralidade o estímulo à leitura, a aprendizagem e
reforçamento da escrita, o compartilhamento de informações, discussão de temas considerados
importantes pelo grupo, e experimentação de distintas formas de arte, onde foi possível a construção e
partilha de saberes e estratégias para a realidade cotidiana. Nas o�cinas eram utilizados recursos como
música, poesia, vídeos informativos, �lmes, documentários, dinâmicas corporais, artesanato, pinturas,
notícias, rodas de conversa, entre outros. As extensionistas dividiam-se em quatro grupos, cada um
atuante em um serviço, e planejavam diferentes intervenções a partir da realidade de cada coletivo. Tais
intervenções eram feitas de acordo com os temas geradores trazidos pelo grupo. A descrição do
ocorrido era feita em formato de relatórios ao �nal de cada o�cina, e tinha o intuito de auxiliar a
estruturar ações futuras, trabalhando-se metodologicamente a partir do trinômio ação-re�exão-ação,
típica da práxis da Educação Popular Freiriana. Durante a pandemia, devido a impossibilidade de ir
presencialmente a campo, o grupo buscou formas de continuar na proposta discursiva de práticas e
saberes da educação popular na saúde mental de maneira remota, desenvolvendo um processo de
construção coletiva de sistematização das experiências da frente, com inspiração na obra de Oscar Jara.
Ao longo de reuniões semanais remotas houve leituras, discussões e a elaboração do documento sobre
as experiências das extensionistas no projeto, contemplando as temáticas centrais da vivência nos
serviços. A partir desse movimento percebeu-se que o próprio processo é mecanismo de aprendizado
coletivo e de produção de conhecimentos. A emergência do conteúdo vivido revela inúmeras questões e
complexidades que o grupo precisa selecionar, organizar, discutir/problematizar, analisar, agregar e, às
vezes, concluir. Pudemos, assim, entender a necessidade e importância dos momentos de
planejamento, avaliação e supervisão, além do sentido ético-político do trabalho como motores das
ações de educação popular na perspectiva freireana.
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EDUCAÇÃO, LUTA E ORGANIZAÇÃO POPULAR: O PAPEL DO CURSINHO UNEAFRO
BRASIL - NÙCLEO ROSA PARKS, NA FORMAÇÃO EMANCIPATÓRIA DA JUVENTUDE

DE SÃO MATEUS - ZONA LESTE DE SÃO PAULO

SILVIA LOPES RAIMUNDO - ORIENTADOR(A)

JOSIAS DA SILVA LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

O projeto de pesquisa ?Educação, luta e organização popular: O papel do cursinho Uneafro Brasil -
núcleo Rosa Parks, na formação emancipatória da juventude de São Mateus - Zona Leste de São Paulo? é
uma proposta que se insere no Centro de Estudos Periféricos (CEP) do Instituto das Cidades, Unifesp,
campus Zona Leste - formado por docentes, estudantes e pesquisadores, independentes ou ligados à
outras instituições de ensino superior, de diferentes áreas do conhecimento com atividades que
entrelaçam ensino, pesquisa e extensão. Com uma diversi�cada temática de pesquisas tem-se um eixo
comum a partir da compreensão de método dialético no entendimento do lugar e do mundo, como
totalidade da realidade social. Este projeto de pesquisa pretende compreender o papel dos cursinhos
populares na formação da juventude periférica, produzido em consonância com integrantes e
estudantes da UNEAFRO, Núcleo Rosa Parks, com sede localizada no bairro de São Mateus, Zona Leste
da cidade de São Paulo. A pesquisa também proporcionará uma re�exão sobre a educação, em especial
o ensino básico das escolas públicas e o acesso à universidade pública, bem como a forma-conteúdo do
território da cidade, que contempla também o movimento e o con�ito permanente dos projetos
hegemônicos e suas intencionalidades em disputa e as ações dos sujeitos envolvidos em um outro
projeto possível de cidade - mais justa. Nossos principais materiais de trabalho têm sido revisão
bibliográ�ca, pesquisa no arquivo do cursinho, entrevistas e contato direto, acompanhando as aulas
durante os �nais de semana, para entender as formas de organização do cursinho, escolha conteúdos e
discursos. Nessas atividades, registramos as experiências e observações em um caderno de campo. No
projeto, ainda em desenvolvimento, estamos na fase de levantamento de arquivo e agendamento das
entrevistas. A primeira fase da pesquisa se concentrou nos estudos teóricos e metodológicos,
especialmente acerca da educação popular, cursinhos e educação libertadora.
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EDUCAR SOBRE A DOENÇA PARA PRESERVAR A VIDA

PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS - COORDENADOR(A)

MARIO JORGE CRUZ E SILVA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

MARIO JORGE CRUZ E SILVA ? Colaborador e graduando 3º em Medicina na Escola Paulista de Medicina-
UNIFESP ? m.silva23@unifesp.br; SOLANGE ROSANIR DE LIMA - Bolsista e Extensionista do Projeto de
Extensão ?GBH: Educar a doença para preservar a vida? e graduanda 4º em Medicina na Escola Paulista
de Medicina- UNIFESP - solange.rosanir@unifesp.br; ANA CLARA MARTINS DE LIMA ? Colaboradora e
graduanda 3º em Medicina na Escola Paulista de Medicina- UNIFESP - clara.lima@unifesp.br; GEOVANA
LUIZA VIEIRA ? Colaboradora e graduanda 3º em Medicina na Escola Paulista de Medicina- UNIFESP -
geovana.vieira15@unifesp.br; NATHÁLIA KOZIKAS DA SILVA - Colaboradora e mestranda do Programa de
Pós-Graduação em Farmacologia da UNIFESP - nathalia.kozikas@unifesp.br; ALINE MORGAN ALVARENGA
- Colaboradora e especialização em farmacologia clínica pelo Faculdades Oswaldo Cruz, Doutoranda da
UNIFESP - aline.morgan@unifesp.br; PAULA FERNANDA DA SILVA FONSECA ? Colaboradora e graduada
em Biomedicina pela Universidade Guarulhos e mestre em Ciências pela FMUSP -
paulafonseca20@gmail.com; PAULO CALEB JÚNIOR DE LIMA SANTOS - Orientador e Coordenador do
Projeto de Extensão ?GBH: Educar a doença para preservar a vida?. Professor Adjunto e orientador de
mestrado e doutorado na UNIFESP- Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Farmacologia, pós-
doutorado pela FMUSP, Doutor em Ciências pela USP e coordenador do projeto GBH - Grupo Brasileiro
de Hemocromatose - paulo.caleb@unifesp.br; GRUPO BRASILEIRO DE HEMOCROMATOSE -
hemocromatose.gbhh@gmail.com Palavras-chave: Hemocromatose, Informação, Redes sociais. RESUMO
- INTRODUÇÃO: Mesmo com a alta disseminação da informação, re�exo do desenvolvimento da
tecnologia, estamos passando por um momento paradoxal na sociedade, em que o desconhecimento e
a desinformação são os protagonistas nos nossos novos canais de comunicação. Portanto, nesse
contexto o Grupo Brasileiro de Hemocromatose (GBH), um projeto de extensão da Unifesp composto
por graduandos, pós-graduandos, pacientes e pro�ssionais de saúde, buscou através de ações nas
mídias sociais propagar informações, com base cientí�ca, de fácil compreensão sobre a doença
Hemocromatose. OBJETIVO: propagar na sociedade o entendimento sobre a doença Hemocromatose. E
possui objetivo especí�co, a expansão da divulgação cientí�ca sobre a Hemocromatose na sociedade por
meio dos canais das mídias sociais e eventos cientí�cos, com a �nalidade de desenvolver e aprimorar a
prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. MATERIAL E MÉTODOS: O projeto do GBH usou como
material toda a produção cientí�ca de con�abilidade sobre a Hemocromatose e o uso de mídias digitais.
O método do projeto seguiu a linha de publicar informações, com base cientí�ca, composta por uma
linguagem simpli�cada e de fácil compreensão, explorando 4 meios de comunicação nas redes sociais -
Website, Facebook, Instagram e Youtube. Além desse exercício, foi trabalhado e quanti�cado a interação
com o público, através de questionários, comentários e dados oferecidos pelas plataformas usadas, que
disponibilizava a apuração do alcance das publicações e o número de seguidores. RESULTADOS: Foi
observado o envolvimento dos de uma parcela da população, inscrevendo-se no site e seguindo as redes
sociais do GBH. E através dos questionários aplicados, foi possível a traçar o per�l dos nossos seguidores
e quais as suas principais indagações quanto à Hemocromatose, e ainda quanti�car de maneira
qualitativa o impacto do projeto de extensão na vida dos nossos seguidores. Além disso, foi possível
também mensurar os resultados quantitativos do projeto nas redes sociais, com mais de 2 mil inscritos
no site do GBH, mais de 900 visualizações e interações com nosso conteúdo digital e mais de 700
seguidores nas redes sociais do GBH.
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EFEITO DA ADIÇÃO DE COBRE NA MICROESTRUTURA DA LIGA ALCOFEMNNI

LEANDRO SANTOS DA SILVA - CO-AUTOR(A)

RICARDO ALEXANDRE GALDINO DA SILVA - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ PAGANOTTI - CO-AUTOR(A)

MARIANE RIBAS DA CUNHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

EFEITO DA ADIÇÃO DE COBRE NA MICROESTRUTURA DA LIGA AlCoFeMnNi M. R. Cunha 1*, A. Paganotti 1,
L. S. Silva1, R. A. G. Silva 1. 1Departamento de Química, UNIFESP, Campus Diadema, SP, Brasil. *e-mail:
mariane.cunha@unifesp.br As ligas com múltiplos componentes principais ganharam grande
importância na comunidade cientí�ca desde sua descoberta por Yeh e Cantor em 2004. Em síntese, a
ideia que fundamenta as características físico-químicas destes materiais baseia-se na preparação de
ligas com quantidades equimolares de cinco ou mais componentes. Isso altera suas propriedades
termodinâmicas de tal forma que, se os efeitos entrópicos forem mais signi�cativos que os entálpicos,
uma liga monofásica e com estrutura cristalográ�ca simples pode ser produzida. Neste caso, o material
pode ser chamado de liga de alta entropia e suas propriedades, como já se sabe, podem ser
diferenciadas [1]. Este estudo teve como objetivo a análise da variação da microestrutura das ligas
AlCoFeMnNi e AlCoCuFeMnNi com o tempo de tratamento térmico e seus efeitos sobre sua resistência à
corrosão. A caracterização das ligas foi realizada utilizando-se difratometria de raios X, microscopias
óptica e eletrônica de varredura, espectroscopia por dispersão de energias de raios X, medidas de
variação da dureza com o tempo de tratamento térmico, potencial de circuito aberto e polarização
potenciodinâmica. Os resultados indicaram que as ligas são susceptíveis à modi�cação na dureza por
tratamento térmico. Inicialmente a liga AlCoCuFeMnNi apresentou uma fase BCC e com o tratamento
térmico houve a formação de uma fase FCC. Já a liga AlCoCuFeMnNi mostrou duas fases, sendo uma BCC
e outra FCC já na condição inicial, e, com tratamento térmico por 1 h a 900 oC, não houve alteração na
quantidade de fases, mas a distribuição dos átomos de cobre e ferro foi alterada. Também foi observado
que o valor inicial de dureza de ambas as ligas diminuiu após 1 h de tratamento térmico, sendo essa
queda mais expressiva para a liga com adição de cobre. Esses resultados foram atribuídos à formação
de uma solução sólida rica em ferro com o aumento do tempo. Os resultados de polarização
potenciodinâmica mostraram que a adição de cobre melhorou a resistência à corrosão da liga.
Considerando os resultados obtidos até o momento, a liga AlCoCuFeMnNi após 1 h de tratamento
térmico a 900 oC apresenta a melhor resistência à corrosão, sugerindo que deve existir uma relação
entre a microestrutura das ligas e a propriedade citada. Palavras-chave: ligas multicomponentes,
tratamento térmico, adição de cobre. Referências [1] Y.F. Ye, Q. Wang, J. Lu, C.T. Liu, Y. Yang. High-
entropy alloy: challenges and prospects, Mater. Today. 19 (2016) 349?362.
https://doi.org/10.1016/j.mattod.2015.11.026.
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EFEITO DA ATIVAÇÃO DO RECEPTOR DE ENDOCANABINÓIDE DO TIPO 2 NA
INFLAMAÇÃO HIPOTALÂMICA EM CAMUNDONGOS COM OBESIDADE INDUZIDOS

POR DIETA HIPERLIPÍDICA.

ANDRE DE SOUZA MECAWI - CO-AUTOR(A)

RODRIGO CESAR RORATO - ORIENTADOR(A)

HIGOR JOSÉ FIDELES SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

NATHALIA LOPES FERREIRA - DISCENTE

LUCILA LEICO KAGOHARA ELIAS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo desbalanço entre o consumo calórico
e o gasto de energia, que acarreta uma série de complicações incluindo o diabetes. Ainda, a obesidade
induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica (HFD) está associada ao desenvolvimento de gliose reativa
em diferentes núcleos hipotalâmicos, dentre estes o Arqueado (ARC) e Ventromedial (VMH), que
possuem importante função no controle da homeostase energética e da glicose. Estudo recentes
indicam o envolvimento do sistema endocanabinóide no desenvolvimento de síndromes metabólicas,
como diabetes e obesidade. De modo interessante, a sinalização via receptor endocanabinóide do tipo 2
(CB2) é descrita por apresentar propriedades anti-in�amatórias. Objetivo: O objetivo deste estudo foi
avaliar o efeito da ativação prolongada dos receptores CB2 sobre a glicemia e a gliose reativa no
hipotálamo de animais com obesidade induzida pelo consumo de HFD. Materiais e Métodos:
Camundongos c57/Black (n=6-8/grupo) foram alimentados com dieta controle ou HFD por 56 dias. A
seguir, os animais foram submetidos a estereotaxia para implante de uma cânula no ventrículo lateral
(coordenadas ? AP: 0.1?mm, lateral: 1.0 mm e DV: 2.6?mm a partir do bregma) acoplada a um minipump
para infusão contínua de um agonista de receptor CB2 (HU308 - 5ug/dia) ou veículo durante 14 dias. Os
animais foram distribuídos em 4 grupos (1) dieta controle veículo, (2) dieta controle HU308, (3) HFD
veículo, (4) HFD HU308. Após 10 dias de infusão contínua do agonista CB2, os animais foram submetidos
ao GTT. Ao �m do protocolo experimental (14 dias de infusão do fármaco), os animais foram perfundidos
para coleta do encéfalo para estudos de imunomarcação. Resultados: De modo interessante,
observamos redução da tolerância a glicose em animais obesos e tratados com HU308. Ainda,
observamos aumento no número de células Gfap no VMH desses animais. De maneira interessante,
observamos que o tratamento com HU308 reduziu o número de células Iba1 no ARC de animais obesos.
Conclusão: Nossos resultados indicam que a ativação prolongada de receptores CB2 no SNC reduz a
tolerância à glicose associada a um aumento no recrutamento de astrócitos no VMH em animais obesos.
Curiosamente, a ativação dos receptores CB2 reduziu a microgliose no ARC de animais obesos.
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EFEITO DA DESCONEXÃO FUNCIONAL ENTRE O HIPOCAMPO DORSAL E O CÓRTEX
PRÉ-LÍMBICO EM UM TESTE DE MEMÓRIA CONTEXTUAL.

MARIA GABRIELA MENEZES DE OLIVEIRA - ORIENTADOR(A)

GABRIELA MARIN DE SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 10 - Ciências da Saúde, Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 27/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE

MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução. O hipocampo tem papel fundamental na consolidação de memórias e no condicionamento
de medo ao contexto. Estudos veri�caram que sua porção ventral está majoritariamente relacionada ao
emocional, enquanto a dorsal ao processamento de memórias contextuais. O córtex pré-límbico
também está associado ao condicionamento contextual de medo em descontinuidade temporal e
estudos mostraram seu envolvimento quando há informação a ser armazenada por um curto intervalo
de tempo, como nas tarefas de working-memory. Objetivo. Assim, veri�caremos se manipulações
farmacológicas do hipocampo dorsal com AP5 unilateralmente em conjunto com a inativação
contralateral do PL com muscimol interferem na aquisição do condicionamento de medo contextual
(CMC) em descontinuidade temporal. Materiais e métodos. Para isso, os ratos foram divididos em três
grupos: um com lesão assimétrica (CTRA), um com lesão ipsilateral (IPSI) e outro envolvendo cirurgia
sham (SHAM). Então, eles estão sendo submetidos a um protocolo de condicionamento de medo
contextual com descontinuidade temporal. Resultados. Os resultados estão previstos para julho/agosto
de 2022.
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EFEITO DA ELETROPORAÇÃO EM DIFERENTES ISOLADOS DE ACANTHAMOEBA SPP.

LARISSA FAGUNDES PINTO - CO-AUTOR(A)

DENISE DE FREITAS - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
OFTALMOLOGIA CLÍNICA E GERAL

Introdução: As espécies pertencentes ao gênero Acanthamoeba spp. são onipresentes, o que sugere que
os seres humanos estão sujeitos a entrar em contato com este parasita em algum momento de suas
vidas, o que pode resultar no desenvolvimento de infecções oportunistas como a ceratite por
Acanthamoeba (CA). A Acanthamoeba apresenta em seu ciclo de vida dois estágios morfológicos bem
característicos: os trofozoítos e os cistos, sendo esta última considerada a forma de croni�cação e não
responsiva ao tratamento da doença. Em razão do aumento no número de casos de CA nos últimos anos
e as terapias atuais disponíveis durarem em média 6 meses a um ano, estuda-se a possibilidade de
empregar um tratamento eletrocêutico (eletroporação) em associação com os fármacos amebicidas, o
Isotionato de Propamidina (Brolene®) e Polihexametil Biguanida (PHMB). Essa técnica consiste na
desestabilização temporária da membrana/parede dos trofozoítos e cistos de Acanthamoeba,
possibilitando, o aumento da permeabilização das drogas, visando a eliminação dessas formas em
período de tempo menor. Objetivo: Investigar se a associação da eletroporação com os fármacos
amebicidas (Brolene® e PHMB) serão capazes de inviabilizar cistos e trofozoítos de diferentes isolados
de Acanthamoeba spp. in vitro. Materiais e Métodos: Neste estudo serão utilizadas duas cepas de
Acanthamoeba spp. padronizadas: [1.] CDC:V062 e [2.] ATCC® 30461TM, ambas pertencentes à espécie
Acanthamoeba polyphaga e obtidas de um raspado de córnea de casos de CA nos Estados Unidos. Os
trofozoítos e cistos serão contabilizados em Câmara de Neubauer, ajusta-se a concentração para obter
um inóculo inicial de 100.000 amebas/mL em água destilada. Os cistos e trofozoítos serão expostos a um
campo elétrico com uma intensidade variando de 400-1.500 V. O modelo in vitro está dividido nos
seguintes grupos: [1.] controle (sem tratamento e sem eletroporação); [2.] eletroporação sem
tratamento; [3.] tratamento com PHMB sem eletroporação, [4.] tratamento com PHMB mais
eletroporação; [5.] tratamento com Brolene® sem eletroporação, [6.] tratamento com Brolene® mais
eletroporação; [7.] tratamento com PHMB Brolene® sem eletroporação, [8.] tratamento com PHMB
Brolene® com eletroporação. A viabilidade desses isolados será analisada por dois métodos: [1.] Trypan
Blue 0,4% e [2.] kit de apoptose Annexin V FITC PI, considerando que amebas coradas serão
consideradas inviáveis e amebas não coradas viáveis. Resultados: Em execução. Conclusão: Em
execução.
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EFEITO DA ESCULETINA EM CÉLULAS MESANGIAIS DE CAMUNDONGOS
SUBMETIDAS A MEIO DE ALTA GLICOSE

ELISA MIEKO SUEMITSU HIGA - ORIENTADOR(A)

ARTHUR VINÍCIUS TAFARELLO FARTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: NEFROLOGIA

Efeito da esculetina em células mesangiais de camundongos submetidas a meio de alta glicose Autores
do trabalho: Arthur Vinícius Tafarello Farto, aluno de iniciação cientí�ca, email: arthur.farto@unifesp.br;
Robson Souza Serralha, mestre, email: robson.serralha@unifesp.br; Ighor Luiz Azevedo Teixeira, mestre,
email: ighorazevedo@gmail.com; Prof.ª Dra. Elisa Mieko Suemitsu Higa, MD, PhD, email:
emshiga@gmail.com RESUMO Introdução: Estudos envolvendo diabetes mellitus (DM) tem sido um dos
maiores focos dos pesquisadores nos últimos anos, pela sua elevada prevalência e mortalidade no Brasil
e no mundo. Tal condição crônica é caracterizada pela hiperglicemia ? o aumento da concentração de
glicose na corrente sanguínea ?, causando diversas comorbidades como aterosclerose, retinopatia,
neuropatia e nefropatia. A �siopatologia do DM envolve diversos fatores, sendo os de maior importância
as alterações no funcionamento de enzimas e receptores de membrana, ativação de processos
in�amatórios e aumento da produção de espécies reativas do oxigênio (ROS). A esculetina é um derivado
cumarino classi�cado como polifenol. De acordo com as pesquisas mais recentes, esta substância é
capaz de atuar como um potente antioxidante, melhorando o per�l lipídico e reduzindo a síntese de
citocinas pró-in�amatórias. Objetivo: Estudar o efeito da esculetina em células mesangiais de
camundongos submetidas a meio de alta glicose. Métodos: Células mesangiais imortalizadas de
camundongos (MiMC) foram cultivadas em placas de cultura com meio DMEM e nutriente F12,
suplementado com 5% de soro bovino fetal. Posteriormente, as células foram alocadas em quatro
grupos: NG (controle, D-glicose 6,7mM); MA (controle de osmolaridade, manitol 30mM); HG (alta glicose,
D-glicose 30mM); HG ESC, (alta glicose tratadas com hidrato de esculina 10, 25, 50, 100 ou 200 ?g/mL)
durante 24, 48 ou 72 horas. Nestes grupos, avaliamos a viabilidade, a proliferação celular e a capacidade
antioxidante da esculina e o seu efeito sobre o estresse oxidativo e nitrosativo. As análises estatísticas
foram realizadas no software GraphPad Prisma 6.0. Os resultados foram apresentados como média ±
EP, com signi�cância para p < 0,05. Resultados: O teste de DPPH evidenciou o efeito antioxidante da
esculetina. A produção de ROS foi maior no grupo HG, em relação ao NG, a produção de TBARS foi
menor nos grupos tratados, em relação aos grupos controle. Houve aumento da quantidade da enzima
catalase no grupo HG, em relação ao NG, e diminuição nos grupos tratados em relação aos controles;
aumento da atividade da enzima SOD e GPX nos grupos ESC. Conclusão: Nossos dados sugerem que a
esculetina diminui o estresse oxidativo, entretanto, alguns testes ainda devem ser realizados, como a
dosagem de NO e NBT Palavras-chave: Esculetina; células mesangiais em cultura; diabetes mellitus;
estresse oxidativo; estresse nitrosativo
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EFEITO DA FOSFOLIPASE A2 MIOTÓXICA SOBRE A EXPRESSÃO DE COX-2 E DO
RECEPTOR DE FOSFOLIPASE A2 EM MIOBLASTOS

VANESSA MOREIRA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FARMACOLOGIA

Introdução: A fosfolipase A2 (FLA2) isolada do veneno de serpente Crotalus durissus terri�cus é uma
FLA2 do tipo secretada (sFLA2) do grupo IIA, com potente atividade catalítica. Além de neurotoxicidade,
esta sFLA2 desencadeia efeitos de miotoxicidade. Porém, apesar dos danos causados às �bras
musculares, já foi demonstrado que o curso da regeneração do tecido é bem-sucedido, após injúria
induzida pela miotoxina. Nossos estudos já mostraram que baixas concentrações desta sFLA2 induzem
proliferação de células miogênicas, por mecanismos dependentes de prostaglandinas produzidas pela
via de ciclooxigenase-2 (COX-2), conhecida pelo papel modulador da regeneração do tecido muscular.
Contudo, os mecanismos envolvidos na modulação da via COX-2 ainda são desconhecidos e estes efeitos
podem ser consequência do modo de interação desta sFLA2 com as células miogênicas. Além de intensa
atividade catalítica, hipotetizamos que estes efeitos sejam decorrentes da modulação desta sFLA2 sobre
o receptor tipo M de sFLA2 (rFLA2), expresso no tecido muscular e pela interação com FLA2
intracelulares, já demostradas serem importantes na ativação conjunta com outras sFLA2 viperideos
para a indução de COX-2 em macrófagos. Este estudo poderá ampliar o entendimento das ações de
sFLA2s miotóxicas do grupo IIA, isoladas dos venenos da família Viperidae, sobre o reparo do tecido
muscular esquelético após injúria. Objetivo: Analisar os efeitos da atividade catalítica, da interação com
componentes de endocitose e do envolvimento da fosfolipase A2 citosólica (cFLA2) sobre a expressão de
COX-2 e rFLA2 em mioblastos na vigência de ação da sFLA2 isolada do veneno de serpente Crotalus
durissus terri�cus. Material e métodos. Mioblastos de camundongos (C2C12) foram cultivados em
DMEM-FBS 10%, a 37?C, 5%CO2, no estado proliferativo, segundo protocolos previamente padronizados.
As células foram incubadas com sFLA2 (0,2 ?M) juntamente com CNF (fator neutralizante de serpente
Crotalus) (50 µg/µL) ou CAY50102 (inibidor da cFLA2) (0,025 ?M) ou veículo (DMSO 0,1%). A sFLA2 foi
incubada 1h após o pré-tratamento dos mioblastos com dynasore (inibidor de endocitose mediada por
clatrinas) (40 ?M). As concentrações não-citotóxicas destes inibidores foram previamente avaliadas pela
atividade metabólica mitocondrial (MTT). Após 24h de incubação, as células foram coletadas para análise
da expressão proteica de COX-2 e de rFLA2 por western blotting. Os dados foram analisados por ANOVA,
seguida do teste de Tukey e considerados signi�cativos os valores p<0,05. Resultados: Os resultados
mostraram que a sFLA2 promove aumento signi�cativo da expressão de rFLA2 (p<0,05), quando
comparada aos mioblastos incubados com DMEN apenas. A incubação dos mioblastos com CNF,
CAY50102 ou dynasore reduziram (p<0,05) tanto a expressão de COX-2 (31,3%, 32,2%, 39,3%,
respectivamente), como de rFLA2 (18,1%, 16,7%, 44,5%, respectivamente), quando comparadas às
células incubadas com sFLA2 e veículo. Conclusão: A sFL2 modula positivamente a expressão do rFLA2.
Tanto a regulação da expressão da COX-2 como da rFLA2, induzidas pela sFLA2, é dependente de
mecanismos distintos como a atividade catalítica da miotoxina e de sua interação com elementos de
membrana que modulam a endocitose, sugerindo que esta sFLA2 seja internalizada para o meio
intracelular do mioblasto. Os resultados ainda evidenciam que a cFLA2 contribua para a expressão da
COX-2 e rFLA2 em associação à sFLA2.
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EFEITO DA HIDROXICLOROQUINA EM CÉLULAS MESANGIAIS ALTERANDO A
VIABILIDADE CELULAR E ATIVIDADE PROTEOLITICA DA ENZIMA CONVERSORA DE

ANGIOTENSINA
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Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: NEFROLOGIA

Introdução: O surgimento do primeiro caso do novo coronavírus (SARS-CoV-2) causador da doença
COVID-19 foi descrito em Wuhan no ano de 2019, tendo em vista sua alta transmissibilidade esse vírus
teve uma rápida disseminação por todo o mundo, uma das complicações geradas por essa doença é a
lesão renal aguda. O vírus SARS-CoV-2 possui uma proteína que se liga a um receptor da célula
hospedeira, a Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2), sendo esta interação de grande importância
para a internalização do vírus na célula. No início da pandemia pouco se sabia sobre medicações
efetivas, dessa forma a hidroxicloroquina foi amplamente indicada para o tratamento da doença e/ou
como medida pro�lática. O rim possui todo Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA), que
desempenha importante função na manutenção da homeostase do organismo e foi um órgão alvo na
COVID-19. O nefron unidade básica do rim, possui as células mesangiais (CM) presentes nos glomérulos
e imersas na matriz mesangial, que são células contráteis, sustentam os capilares glomerulares, e
sintetizam componentes do SRAA. Objetivo: Avaliar a modulação dos componentes do SRAA sob o efeito
da hidroxicloroquina que poderão alterar o comportamento da célula renal. Material e Métodos: As CM
foram tratadas com hidroxicloroquina (HCQ) em diferentes tempos e concentrações para avaliação da
atividade proteolítica da ECA. A quanti�cação de proteínas e viabilidade celular por MTT (3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il) ? 2,5- difeniltetrazolium) foi realizada por absorbância e a atividade proteolítica de ECA
por meio do ensaio �uorimétrico, utilizando como substrato o peptídeo Z-Phe-His-Leu. Resultados: Os
resultados de viabilidade celular indicaram que em concentrações de HCQ superiores à 150 µM, foi
observado uma redução de viabilidade, quando submetidas aos tempos de incubação de 4 a 48 horas.
Este teste indicou que as concentrações de tratamento e tempo adequados para as células mesangiais
são entre 50 µM e 150 µM de HCQ, nos períodos de 4h e 12h. A atividade proteolítica da ECA em relação
ao tratamento com HCQ mostra que houve um aumento signi�cativo de atividade nas concentrações de
50 µM e 150 µM, quando comparado ao grupo controle, principalmente no tratamento de 12h.
Conclusão: Parte inicial deste estudo mostra que a HCQ interfere na viabilidade da CM e aumenta a
atividade de ECA. Esta condição leva seguramente ao aumento dos níveis de angiotensina II, e
consequentemente de seus efeitos vasoconstritores e in�amatórios, o que potencializa implicações
deletérias, como a indução de lesão renal.
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EFEITO DA MANOBRA VENTILATÓRIA CONTROLADA NO DESEMPENHO MILITAR DO
TIRO MILITAR BÁSICO
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Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
ENGENHARIAS Sub-Área: BIOENGENHARIA

O teste de tiro militar básico (TMB) envolve um amplo espectro de estressores e pode desencadear
reações como aumento da frequência cardíaca e ventilatória, tremor, estresse e ansiedade. Esses efeitos
podem afetar diretamente o desempenho do indivíduo. Técnicas de relaxamento, como exercícios de
ventilação lenta, podem modular parâmetros psicológicos e melhorar o desempenho em tarefas de
atenção. OBJETIVO: Avaliar o efeito da manobra de ventilação controlada, por meio de um aplicativo
móvel, no desempenho dos militares durante o teste TMB, por meio do número de falhas no teste, �uxo
salivar, variações hemodinâmicas e modulação autonômica cardíaca, avaliadas por variabilidade da
frequência cardíaca (VFC). MÉTODOS: 53 homens, 20 ± 1 anos, estudantes do Centro de Preparação de
O�ciais da Reserva da Aeronáutica de São José dos Campos. Os voluntários foram divididos em dois
grupos: Grupo Controle (CTL) N = 28 e Grupo Experimental (EXP) N = 25. O grupo EXP realizou manobra
de ventilação controlada durante cinco minutos, executando 10 incursões resperitórias por por minuto
(10 ivpm), guiado por um aplicativo móvel, cinco minutos antes do teste TMB. O monitor Polar® V800 foi
usado para avaliar a VFC; a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) mmHg,
foram avaliadas pelo monitor de pulso OMRON HEM-6124 e a saliva (mL) foi coletada em copos
plásticos. As medições foram feitas 10 minutos antes do teste e logo após o seu término. Os dois grupos
realizaram 15 disparos em pé, 15 disparos agachados e 15 disparos deitados, utilizando a pistola Taurus
9 mm. O trabalho foi submetido e aprovado em comitê de ética da Universidade Federal de São Paulo,
conforme o CAAE 08823219.3.0000.5505. Para análise dos dados, utilizou-se média ± desvio padrão,
teste t-student e signi�cância de P < 0,05. RESULTADOS: O grupo EXP apresentou redução da modulação
simpática, relacionada às condições de estresse, em todas as posições do teste TMB, em relação ao
grupo CTL (P<0,05). Houve aumento da FC (bpm) antes e após TMB no grupo EXP quando comparado ao
grupo CTL (antes, 86 ± 11 vs 74 ± 18, P <0,05; depois, 98 ± 14 vs 87 ± 12, P <0,05). Não houve diferenças
ao comparar PAS (mmHg), PAD (mmHg) e �uxo salivar (mL) entre os grupos (P> 0,05), porém o grupo EXP
apresentou redução signi�cativa na PAD após TMB (75 ± 9 vs 71 ± 9, P <0,05). Houve sete falhas no grupo
CTL e apenas duas no grupo EXP. CONCLUSÕES: A manobra de ventilação controlada antes do teste TMB
pode ter efeito positivo no desempenho dos militares, visto que reduziu a modulação simpática e o
número de falhas no teste.
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EFEITO DA MATA EM REGENERAÇÃO SOBRE A RIQUEZA DA ARTROPODOFAUNA DE
SERRAPILHEIRA.
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Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Introdução: A serrapilheira é a camada mais super�cial do solo, formada por material orgânico
proveniente da queda das partes aéreas das plantas. Nesse ambiente, os artrópodes desempenham
papéis importantes na decomposição e na bioturbação do solo, além de apresentarem alta sensibilidade
às alterações ambientais. Sendo assim, reconhecer esses táxons auxilia no entendimento das dinâmicas
locais em que estão inseridos. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo entender a participação dos
representantes da artropodofauna da serrapilheira presente em um remanescente �orestal em
processo de regeneração, avaliando riqueza e composição dos grupos faunísticos. Materiais e Método: A
coleta foi realizada em fevereiro de 2022, período chuvoso, em um parque privado com vegetação do
tipo Floresta Ombró�la Densa (Mata Atlântica). Foram selecionados vinte pontos com distância de pelo
menos 100m entre si. Em cada ponto de coleta foram marcadas aleatoriamente quatro amostras de
0,25m2 (0,5 x 0,5 m) de serrapilheira, delimitadas por uma armação feita com canos PVC. O material
coletado foi pesado, peneirado e colocado em Extratores de Winckler, no qual �cou durante uma
semana para separação dos insetos. Posteriormente, os insetos foram triados a nível de ordem e
contados. Resultado: Foram coletados 2.138 indivíduos, correspondentes a 9 ordens de insetos e 10
táxons de outros artrópodes, como Arachinida e Crustacea. Os pontos que obtiveram maior número de
indivíduos, com 8% da abundância, foram 15 e 12, com 178 e 172 indivíduos, respectivamente. Em
contrapartida, o ponto que teve menor números de indivíduos coletados foi o 10, com 50 indivíduos
(2%). A ordem com maior abundância coletada foi Hymenoptera, com predominância da família
Formicidae (57%), seguida das ordens Isopoda (7%) e Coleoptera (6%). Discussão: Era previsto encontrar
predominância de formigas, pois o grupo é comumente observado na literatura como dominante em
diferentes ecossistemas e muitos estudos de levantamento na serrapilheira concordam com esses
dados. Essa ocorrência pode ser explicada pela presença de diferentes tipos de galhos no ambiente,
local onde esses animais nidi�cam, além do modo de vida colonial e das diferentes funções ecológicas
que desempenham, como estruturação do meio e dispersão de nutrientes. Os coleópteros também
foram encontrados em abundância e são considerados bons bioindicadores, pois apresentam alta
sensibilidade às variações ambientais. A presença desses insetos indicam boa regeneração da mata,
possibilitando o estabelecimento de nichos para as diferentes espécies de besouros. Conclusão: O
próximo passo será identi�car os indivíduos classi�cados a nível de família. Ainda, será realizada uma
segunda coleta no mês de maio, período seco. Todos esses dados serão analisados, a �m de comparar a
estrutura da artropodofauna nos dois períodos e relacionar com dados abióticos coletados para demais
análises.
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EFEITO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO AUTOGERENCIAMENTO DO DIABETES
MELLITUS
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Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Indivíduos com Diabetes Mellitus (DM) são considerados grupos de risco para a Covid-19,
pois podem desenvolver complicações sérias e �carem gravemente doentes. A Covid-19, além de
representar riscos imediatos diretos para as pessoas com diabetes, também ameaça contribuir para
piores manejos da condição devido a interrupções causadas pela pandemia, incluindo estresse e
mudanças nos cuidados de rotina, dieta e atividade física. Objetivo: avaliar os diversos impactos da
pandemia de Covid-19 no autogerenciamento de pessoas com diabetes. Materiais e Método: trata-se de
uma pesquisa online, com abordagem quantitativa do tipo survey interseccional. A população é
composta por indivíduos residentes em território brasileiro, maiores de 18 anos, de ambos os sexos,
com diagnóstico de DM tipo 1, tipo 2 ou gestacional. O recrutamento dos indivíduos foi por meio digital,
em mídias sociais. A avaliação do comportamento e estresse dos indivíduos foram por meio do
Questionário de Atividades de Autocuidado para do paciente portador de DM tipo 2 e pela Escala de
Estresse Percebido. Para análise descritiva das variáveis categóricas foram calculados a frequência e o
porcentual e para as variáveis contínuas, média. Resultados: foram coletadas 70 respostas, nas quais
52,9% dos participantes possuíam DM1, 37,1% DM2, 2,9% Diabetes Gestacional e 7,1% outros tipos. A
média de idade dos participantes foi de 40,2 anos, maioria do sexo feminino (68,6%), residentes no
estado de São Paulo (84,3%) e que utilizam o sistema privado de saúde (45,7%). Durante a aplicação do
questionário clínico e sobre hábitos de vida pode-se perceber que 54,3% das pessoas referiram aumento
de peso durante a pandemia, isso pode estar relacionado a diminuição da quantidade de exercício físico
(40%), sedentarismo (35,7%) e aumento do número de refeições, principalmente carboidratos (30%),
devido ao aumento do tempo passado no ambiente domiciliar. Como consequência foi relatado
aumento do número de episódios de hiperglicemia (41,4%), cetoacidose diabética (5,1%) e hipoglicemia
(32,9%), indicando uma di�culdade dos participantes no manejo da condição. Outro fator associado foi o
acesso dos participantes a consultas, na qual 74,3% foram atendidos presencialmente na unidade de
saúde, mais de 20% por vídeo, whatsapp e mensagens e 10% por telefone, entre outros meios. 24,3%
dos participantes relataram di�culdade em agendar consultas e mais de 16% relataram falta de
medicação e insumos o que exacerbou a di�culdade de manejar o diabetes. Conclusão: a pandemia de
Covid-19 alterou o autogerenciamento do diabetes em diversos aspectos, com alterações clínicas mas
também com alterações na saúde mental dessas pessoas devido ao isolamento social e a di�culdade de
acesso aos serviços de saúde. É de extrema importância que os sistemas de saúde do país desenvolvam
um olhar integral a pessoas com diabetes para minimizar complicações para essa população de risco.
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Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: IMUNOLOGIA

Introdução e objetivo: Diversos estudos sugerem que distúrbios de sono in�uenciam de maneira
negativa o desenvolvimento e o curso de doenças in�amatórias mediadas pelo sistema imunológico. No
entanto, ainda não esta clara a relação entre a privação de sono REM (PS) e a gravidade da hepatite
autoimune (AIH). Assim, nosso objetivo é determinar o impacto da PS na patogênese da AIH. Métodos e
resultados: Camundongos C57Bl/6 foram submetidos à SD por 24h, sendo logo em seguida inoculados
com uma dose única de Concanavalina A (ConA-14mg/kg). Após 12h, os níveis das enzimas hepáticas
Alanina aminotransferase (ALT) e Aspartato aminostransferase (AST) e de citocinas/quimiocinas pró-
in�amatórias foram analisadas no soro dos animais. Nossos resultados mostram que a inoculação de
ConA pós privação de sono aumenta a gravidade da AIH, caracterizada pelo aumento signi�cativo dos
níveis séricos de ALT e AST em comparação ao grupo mantido em sono saudável (SP). Corroborando
esses dados, observamos aumento nos níveis séricos de citocinas pró-in�amatórias (TNF?, IFN?) e da
quimiocina recrutadora de neutró�los (célula imune importante no estabelecimento da hepatite)
(CXCL1/KC) no grupo PS quando comparado ao grupo SP. Conclusão: A partir dos resultados obtidos, é
possível concluir que o estresse desencadeado pela privação aguda de sono REM leva a uma piora no
prognóstico da AIH.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

NUTRIÇÃO

Introdução: os ovos, devido a qualidade e concentração de proteínas, proporcionam características
sensoriais especí�cas a muitas preparações, mas não podem ser consumidos por indivíduos alérgicos e
veganos. Outros ingredientes podem ser substitutos de ovos, mas na elaboração de bolo de método
espumoso, poucos ingredientes simulam satisfatoriamente seu poder de aeração. A aquafaba de grão-
de-bico (Cicer arietinum, L.), líquido levemente viscoso e amarelado produzido por meio da cocção da
leguminosa, tem a capacidade de formar espuma, emulsi�car, ligar e espessar e pode ser um
ingrediente promissor nesse contexto. Objetivo: estudar o efeito da substituição do ovo pela aquafaba
de grão-de-bico nas propriedades físicas de bolo de método espumoso. Material e métodos: os
ingredientes para o preparo das formulações foram adquiridos em mercados locais na Baixada Santista,
São Paulo; para o preparo da formulação controle (FC) de bolo de método espumoso foi empregada a
receita adaptada descrita por Costa et al. (2018) com 21,5% de ovo de galinha, 32% de açúcar re�nado,
21,5% de água, 24% de farinha de trigo e 1% de fermento químico. Para de�nir a melhor quantidade de
aquafaba para o bolo sem ovos, foram inicialmente testadas seis formulações teste (FT) com aquafaba
em proporções entre 50% e 165% da quantidade dos ovos. Observou-se que a menor quantidade
proporcionava textura mais próxima à do bolo de método espumoso. Contudo, outros quatro testes
foram realizados visando otimizar o uso de açúcar e óleo nas preparações, entretanto, a melhor
palatabilidade foi obtida com a utilização da formulação controle e a substituição dos ovos por 50% de
aquafaba de grão-de-bico. Após de�nida a FT, para compará-la com a FC, foram avaliadas as seguintes
propriedades físicas: consistência da massa, peso (da massa crua e após cocção), altura, volume, volume
especí�co, umidade e densidade. Resultados: a FC apresentou valores maiores para todos os
parâmetros avaliados, exceto para a densidade. A FT, que incluiu 75g de aquafaba, o equivalente a 50%
do peso dos ovos, apresentou valores próximos aos do controle em relação a consistência da massa
medida pelo espalhamento linear (FC 6,1 ± 0,17 cm; FT 5,3 ± 0,32 cm), peso da massa antes (FC 660 g; FT
576 g) e após a cocção (FC 578 g; FT 491 g), altura (FC 4,6 cm; FT 2,87 cm), volume especí�co (FC 2,72; FT
1,93), densidade (FC 0,66g/cm³; FT 0,95 g/cm³) e umidade (FC 36,56 ± 1,60%; FT 32,11 ± 0,72%).
Formulações com quantidades superiores a 50% do peso dos ovos não apresentaram bom
desempenho, portanto, não tiveram suas características físicas avaliadas. Conclusão: as análises
realizadas permitem concluir que a FT com 50% de aquafaba de grão-de-bico pode ser um bom
substituto vegetal na formulação de bolo de método espumoso, pois permitiu a obtenção de parâmetros
físicos semelhantes. Assim, a aquafaba de grão-de-bico demostrou potencial para ser estudada como
ingrediente substituto aos ovos, e a FT que melhor simulou as propriedades exibidas pela FC será
submetida à análise sensorial nas próximas etapas da pesquisa.
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Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

EFEITO DA VASODILATAÇÃO INDUZIDA POR VIA ORAL NA HISTOPATOLOGIA DO FÍGADO DURANTE A
INFECÇÃO POR Plasmodium chabaudi Priscilla D.S. Ventura1, Daniel Vitor de Souza1, Ana Laura Pereira1,
Anna Caroline C. Aguiar1, Carolina P. F. Carvalho1, Daniel A. Ribeiro1 Marcia R. Nagaoka1, Marcos L.
Gazarini1 1. Departamento de Biociências, Universidade Federal Estado de São Paulo, Baixada Santista ?
UNIFESP, Santos, SP E-mail do correspondente: marcos.gazarini@unifesp.br INTRODUÇÃO: A
�siopatologia da malária depende da complexidade de eventos celulares e bioquímicos. A resposta à
infecção e a lesão tecidual desencadeia in�amação hepática caracterizada pelo recrutamento de células
imunes inatas e produção de citocinas pró-in�amatórias. Esse ambiente in�amatório protege o
hospedeiro, mas pode contribuir para o comprometimento do tecido hepático. Durante a infecção, o
Plasmodium participa da produção de cininas após internalizar cininogênio do hospedeiro, e o
envolvimento das cininas nas alterações teciduais e hemodinâmica do fígado infectado ainda é pouco
conhecida. A disfunção hepatocelular pode estar relacionada também com o acúmulo de heme e
espécies oxidantes no fígado, mas também pela administração de cloroquina, um antimalárico
amplamente utilizado. Nesse contexto, realizamos análise histopatológica em fígados de camundongos
infectados com o Plasmodium chabaudi tratados com cloroquina (CQ), captopril (CP, inibidor da ECA I)
ou losartan (LT, bloqueador do receptor AT1) e combinações (CQ CP, CQ LT, CQ CP LT e LT CP).
MÉTODOS: Camundongos adultos Balb/c foram infectados e tratados com CQ (20 mg/kg/dia), CP (45
mg/kg/dia) ou LT (10 mg/kg/dia) e combinações, por gavagem. Em cortes de fígado (4 µm) corados com
HE, as alterações histopatológicas semiquantitativas foram avaliadas usando microscópio de luz
AxioImager A2 (Zeiss) com câmera AxioCam MRc em aumento de 200x e 400x. A análise metanuclear foi
realizada pela contagem de hepatócitos binucleados, picnose, cariorrex e cariolise no total de 2000
hepatócitos. A análise histológica considerando a presença de in�ltrados leucocitários, congestão
sinusoidal e necrose foi realizada em duplo-cego. RESULTADOS: Os fígados de animais tratados com os
vasodilatadores estudados, associados ou não à cloroquina, apresentaram aumento na frequência de
hepatócitos binucleados, com cariólise e picnose. Foi observada redução de in�ltrados leucocitários e
congestão sinusoidal nos grupos com cloroquina (CQ, CQ CP, CQ LT e CQ CP LT). Houve redução nas
áreas de necrose nos grupos tratados com captopril ou losartan (CP, LT) mas observamos acentuação
nos grupos tratados com cloroquina (CQ, CQ CP, CQ LT, CQ CP LT) CONCLUSÃO: Nossos dados sugerem
que a infecção pelo Plasmodium modi�ca e compromete o tecido hepático de camundongos infectados
e o tratamento com cloroquina, losartan ou captopril ameniza as alterações histopatológicas analisadas
(frequência de anormalidades nucleares e necrose).
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EFEITO DA VIA DE TLR4 NA RESPOSTA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM
CÉLULAS TUMORAIS DE CABEÇA E PESCOÇO
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Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOLOGIA CELULAR

EFEITO DA VIA DE TLR4 NA RESPOSTA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM CÉLULAS TUMORAIS DE
CABEÇA E PESCOÇO KAYO ALEXANDRE SOUZA DA CRUZ1, NATÁLIA MENESES ARAÚJO2, ILEANA RUBIÓ1,
RODRIGO ESAKI TAMURA1, MIRIAN GALLIOTE MORALE1. 1 Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, Brasil. 2 Programa de Pós Graduação em Biologia Química, Departamento de Ciências Biológicas,
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, Brasil. kayo.alexandre@unifesp.br
araujo.natalia@unifesp.br ileana.rubio@unifesp.br rodrigo.tamura@gmail.com morale@unifesp.br
INTRODUÇÃO: Os receptores do tipo Toll (TLR) são uma família de receptores do sistema imune inato,
atuando na homeostase do organismo, agindo contra patógenos e danos teciduais. Especi�camente, o
TLR4 possui um papel ambíguo quando ativado em neoplasias, sendo capaz de induzir a proliferação
celular, ou ainda atuar inibindo o tumor, dependendo de fatores como tipo celular ou presença de
alterações como por exemplo mutações da proteína p53. A p53 é conhecida por controlar o crescimento
e induzir à apoptose em células que apresentam algum dano no seu material genético. Mutações
somáticas no gene TP53, são observadas em grande parte dos tumores de cabeça e pescoço. Entretanto,
a aquisição dessas mutações pode variar baseado na infecção por HPV. O HPV é descrito como um fator
de risco para o desenvolvimento de tumores de cabeça e pescoço, juntamente com o alto consumo de
álcool e tabaco. Os oncogenes E6 e E7 de HPVs de alto-risco são os responsáveis pela promoção do
crescimento celular descontrolado, uma vez que atuam sobre proteínas reguladoras do ciclo celular,
incluindo a proteína p53. O câncer de cabeça e pescoço é uma denominação para um grupo de tumores
encontrados na região do trato aerodigestivo superior, como a nasofaringe, orofaringe, hipofaringe,
laringe e cavidade oral. Em 2020, os tumores de cabeça e pescoço representaram 4.2% dos casos e 4.1%
das mortes por câncer no mundo, entre os tipos de tumores, os que apresentaram mais incidência
foram: lábios e cavidade oral. A ativação de TLR4 é capaz de mediar a produção de citocinas e sua
atuação no microambiente tumoral. Entre essas citocinas, destacam-se as alarminas, que são moléculas
de sinalização de dano celular. OBJETIVOS: Analisar o efeito da ativação e inibição da via de TLR4 nas
respostas ao tratamento quimioterápico em linhagens celulares de tumores de cabeça e pescoço
apresentando diferentes status de HPV e alteração na proteína p53. MATERIAIS E MÉTODOS: Serão
utilizadas análises de proliferação celular através do método de contagem de células na presença do
inibidor (TAK242) ou agonista (LPS) de TLR4. A análise de produção de espécies reativas de oxigênio será
realizada por meio de citometria de �uxo nas linhagens tratadas previamente com cisplatina e TAK242
ou LPS. As análises de expressão de mRNA de genes envolvidos na via de TLR4, incluindo citocinas pró
ou anti-in�amatórias, serão feitas por meio da extração de RNA e realização de PCR em tempo real
nessas mesmas linhagens tratadas. Palavras chave: TLR4, câncer de cabeça e pescoço, HPV, p53,
cisplatina.
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Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: OFTALMOLOGIA CLÍNICA E GERAL

Objetivos: Veri�car se há alteração aguda da pressão intraocular (PIO) após a realização de técnicas
osteopáticas. Métodos: Foram selecionados 7 voluntários de ambos os gêneros entre 18 e 60 anos e com
pressão intraocular entre 9 e 21mmHg. Todos os voluntários foram submetidos aos 3 grupos do estudo
de forma aleatória: grupo controle (GC), grupo experimental 1 (GE1) e grupo experimental 2 (GE2). No
GC, o voluntário �cou deitado na maca por 5 minutos. No GE1, o voluntário recebeu 2 manipulações das
vértebras da região alta da cervical (C1 e C2), uma para cada lado de rotação e no GE2, o voluntário
recebeu uma manipulação indireta do gânglio esfenopalatino bilateralmente por via oral. A PIO foi
medida em ambos os olhos antes dos procedimentos e logo em seguida de cada procedimento.
Resultados: Para o olho direito, a média da PIO pré-intervenções foi de 11,429±2,44. Logo após os
procedimentos do GE1, a PIO foi para 9,714±2,289, no GE2, a PIO foi para 9,857±2,116 e no GC, a PIO foi
para 11,286±2,563. Para o olho esquerdo, a média da PIO pré-intervenções foi de 11,571±2,225. Logo
após as intervenções do GE1, a PIO foi para 9,286±1,604, no GE2, a PIO foi para 9,857±2,268 e no GC, a
PIO foi para 11±1,633. Foi utilizado o teste de ANOVA para análise inferencial dos dados. Para o olho
direito, a conclusão de que o valor médio da PIO do GC foi maior que o GE1, o p foi de 0,005; para a
conclusão de que a média da PIO do GC foi maior que o GE2, o p foi de 0,011; para a conclusão que o
valor médio da PIO do GC foi igual à média da pré-intervenção o p foi de 0,984; para a conclusão de que
a média da PIO do GE1 foi menor que a pré-intervenção, o p foi de 0,002; para a conclusão de que o
valor médio da PIO do GE2 foi menor que a pré-intervenção, o p foi de 0,005 e; para a conclusão de que
a média da PIO do GE2 foi igual ao GE, o p foi de 0,984. Para o olho esquerdo, a conclusão de que o valor
médio da PIO do GC foi maior que o GE1, o p foi de 0,001; para a conclusão de que a média da PIO do GC
foi maior que o GE2, o p foi de 0,035; para a conclusão que o valor médio da PIO do GC foi igual à média
da pré-intervenção o p foi de 0,458; para a conclusão de que a média da PIO do GE1 foi menor que a pré-
intervenção, o p foi menor que 0,001; para a conclusão de que o valor médio da PIO do GE2 foi menor
que a pré-intervenção, o p foi de 0,001 e; para a conclusão de que a média da PIO do GE2 foi igual ao GE,
o p foi de 0,458. Conclusão: As técnicas osteopáticas se mostraram e�cazes na diminuição aguda da
pressão intraocular.
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Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

A Preferência Condicionada por Lugar (PCL) induzida por drogas é um comportamento usado para
avaliar a transição de um estímulo neutro para um estímulo condicionado, que conduz a uma resposta
condicionada. Esse comportamento consiste em muitos componentes sobrepostos que podem
funcionar de forma sinérgica ou independente para orientar a preferência por lugar. A PCL induzida por
drogas fornece uma medida de motivação em relação a um ambiente associado a drogas, que é uma
etapa crítica nos comportamentos de busca pelas drogas. Embora não seja considerado um padrão ouro
para modelos comportamentais de transtorno por uso de substância, a PCL fornece uma ferramenta
valiosa que pode ser usada para entender como as drogas psicotrópicas tornam-se associadas a
contextos ambientais. Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a PCL induzida por diferentes
drogas em modelos animais, por meio de revisões sistemáticas de estudos pré-clínicos. Apesar da
abundância de artigos neste campo, divergências de resultados foram relatadas e recursos têm sido
despendidos de modo desordenado. Revisões sistemáticas e meta-análises são ferramentas adequadas
para sintetizar as evidências disponíveis, analisar a consistência dos resultados, e identi�car padrões de
resultados nos estudos disponíveis. Inicialmente, uma revisão de escopo englobando todos as drogas de
abuso disponíveis será conduzida, para mapear a literatura disponível e identi�car padrões e tendências
de publicação. Em seguida, revisão sistemáticas e meta-análises independentes para cada classe de
drogas serão conduzidas, a �m de prover conclusões mais precisas. Pesquisas bibliográ�cas serão
conduzidas nas bases de dados: Pubmed, Web of Science e Scopus para estudos pré-clínicos em animais
que avaliaram a PCL no uso de substâncias, sem restrição para o modelo, droga, data, autor, língua,
origem, entre outros. Para cada artigo selecionado será extraído os metadados para a condução da
revisão sistemática e meta-análises. Deste modo, busca-se consolidar as evidências sobre o uso do
modelo de PCL como ferramenta adequada em estudos básicos sobre transtornos sobre o uso de
substâncias. Ao veri�car quais drogas promovem melhor condicionamento, esse estudo contribuirá com
a promoção do uso ético de recursos animais em pesquisa e aumentará a aplicabilidade em estudos pré-
clínicos.
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Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Eventos adversos na infância (EAIs) ? abuso físico/sexual/psicológico, negligência, maus
tratos, doença mental parental ? conferem risco para psicopatologia, tanto para si quanto para as
próximas gerações. Exposição à EAIs também pode comprometer o neurodesenvolvimento, resultando
em alterações estruturais e funcionais, como alteração do funcionamento do eixo hipó�se-pituitária-
adrenal (HPA). Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o funcionamento do eixo HPA, através da
dosagem de cortisol salivar, e sua possível relação com os EAIs. Metodologia: O nível de cortisol salivar
foi avaliado em três momentos ? basal, pós-estresse e recuperação em uma amostra de 14 mães
expostas ou não à EAIs e seus �lhos aos três anos de idade. Um questionário sobre Traumas na Infância
(QUESI) foi aplicado às mães para categorização em grupos (casos e controles). Uma análise variância
(ANOVA) foi conduzida usando SPSS (versão 21.0; SPSS, Chicago, IL) para veri�car as diferenças entre as
médias dos valores do cortisol salivar, nos três momentos, entre os grupos. Resultados: Não observamos
nenhuma diferença signi�cativamente estatística entre os grupos (N=8/6) tanto em mães, quanto em
seus �lhos em nenhum dos três pontos observados. Dados apresentados como média dos valores das
mães ou crianças ± desvio padrão (casos/controles). Cortisol basal: Mães ? 6,38±6,97/4,52±1,76 ng/mL
(p=0,54); Crianças ? 10,87±12,07/4,43±2,55 ng/mL (p=0,23). Cortisol pós-estresse: Mães ?
5,63±8,05/3,32±1,72 ng/mL (p=0,51); Crianças ? 7,76±12,44/4,75±1,79 ng/mL (p=0,57). Cortisol de
recuperação: Mães ? 2,35±2,14/3,07±1,58 ng/mL (p=0,53); Crianças (casos/controles) ?
8,08±12,21/2,50±1,98 ng/mL (p=0,30). Conclusão: Embora não tenha sido observada diferença entre os
grupos, é possível notar níveis elevados de cortisol em mães e crianças do grupo caso, em relação ao
grupo controle. Essa ausência de diferença pode ser devido à amostra pequena (estudo piloto). Assim,
pode-se sugerir um possível efeito dos EAIs sobre os níveis de cortisol de mães e da sua prole, de forma
duradoura ao longo da vida.
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Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: INFLAMAÇÃO

Introdução: A cisplatina é um agente antineoplásico amplamente utilizado e cujo uso está relacionado
com a toxicidade cardíaca. A in�amação e estresse oxidativo são mecanismos muito comuns na
citotoxicidade provocada pela cisplatina. Neste contexto, destacamos a galectina-3 (Gal-3), uma proteína
ligante de ?-galactosídeos que regula os processos in�amatórios e oxidativos, mas seu papel em
modelos de toxicidade não está bem determinado. Objetivo: Avaliar o efeito da inibição farmacológica da
Gal-3 na toxicidade cardíaca induzida pela cisplatina em ratos. Materiais e métodos: Ratos machos
Wistar foram divididos em 4 grupos (n = 6/grupo): SHAM ? recebeu salina estéril via intraperitoneal (i.p.)
por 3 dias; CIS ? recebeu via i.p. cisplatina (10 mg/kg/dia) por 3 dias; SHAM PEC ? recebeu pectina cítrica
modi�cada (inibidor da Gal-3) via oral (100 mg/kg/dia) por 7 dias, seguida por salina estéril i.p. por 3 dias;
PEC CIS - recebeu pectina cítrica modi�cada via oral por 7 dias seguida de cisplatina por mais 3 dias.
Após 6 horas da última dose de cisplatina ou veículo, foram coletados sangue, coração e rins para
diferentes análises (CEUA nº 5338060422). Resultados: A administração de cisplatina produziu perda de
peso signi�cante dos animais no 3º dia, enquanto nos outros grupos não ocorreram alterações
signi�cantes. A quanti�cação de leucócitos totais apresentou diminuição signi�cativa de células em
ambos os grupos que receberam cisplatina (CIS e PEC CIS) em relação aos respectivos grupos controles
SHAM e SHAM PEC. A análise diferencial das populações de leucócitos evidenciou uma mudança de per�l
celular associada à administração da cisplatina, mostrando uma redução e aumento signi�cante da
proporção de linfócitos e neutró�los, respectivamente, no grupo CIS em relação ao grupo SHAM. Nos
grupos que receberam pectina não ocorreram alterações signi�cantes entre as proporções de linfócitos,
neutró�los e monócitos. As análises histológicas do coração pelos métodos de coloração hematoxilina e
eosina e tricrômio de Masson não evidenciaram alterações morfológicas nos cardiomiócitos entre as
diferentes condições experimentais. A presença de macrófagos imunomarcados por CD68 foi detectada
em todas as condições experimentais, mas sem alterações entre os grupos. O tratamento com a PEC não
alterou os níveis da proteína Gal-3 no sangue e coração, mas foi e�caz na redução nos rins do grupo
SHAM PEC em relação ao grupo SHAM. Conclusão: Os resultados preliminares demonstram que a
cisplatina causa alteração no per�l de leucócitos periféricos, mas não provoca alterações morfológicas
no coração. Futuras análises celulares e moleculares contribuirão para o melhor entendimento do efeito
da PEC nos efeitos deletérios da cisplatina no coração. Apoio Financeiro: FAPESP (Processos 2020/03565-
2; 2021/04139-0).
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EFEITO DE PEPTÍDEOS DERIVADOS DA PROTEÍNA NATURAL EcTI NA VIABILIDADE CELULAR DE
GLIOBLASTOMA E ASTRÓCITOS SAUDÁVEIS ANA BEATRIZ DA SILVA TEIXEIRA1, CAMILA RAMALHO
BONTURI2, VITÓRIA MORAIS DA ROCHA3, DANIELLA GONÇALVES DE PAULA 4, MARIA LUIZA VILELA
OLIVA 5. Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina,
Rua Três de Maio 100, 04044-020, São Paulo, SP, Brazil 1 Autora e Discente em Biomedicina/
ateixeira@unifesp.br 2 Coautora e Pós Doutaranda / camilabntr@gmail.com 3 Coautora e Graduanda em
Biomedicina / vm.rocha@unifesp.br 4 Coautora e Mestre / daniella.gpaula@gmail.com 5 Orientadora e
Professora Titular e Livre Docente da UNIFESP/ mlvoliva@unifesp.br Introdução: O termo glioblastoma se
refere aos astrocitomas com o mais alto nível de malignidade (grau IV). Comparado aos demais tipos de
câncer, a incidência do glioblastoma é baixa, contudo é a malignidade cerebral mais comum e quase
sempre letal, já que o tempo médio de sobrevida é de apenas 15 meses após o diagnóstico. Isso porque,
o tratamento padrão permanece como alternativa paliativa e não curativa, incluindo cirurgia,
radioterapia e administração do agente alquilante Temozolomida (TMZ), único quimioterápico disponível
atualmente para esse tipo de câncer. A escassez de opções terapêuticas, aliada ao desenvolvimento de
resistência a TMZ e aos debilitantes efeitos colaterais, é um fator motivador para a descoberta de
métodos alternativos ou auxiliares para o tratamento dessa patologia. Como a superexpressão de
proteases no microambiente tumoral contribui para diversos aspectos do câncer, inibidores capazes de
diminuir a atividade dessas enzimas possuem grande potencial como alternativa terapêutica. Desta
forma, os inibidores de proteases trazem resultados animadores em diversas linhagens de câncer,
incluindo o glioblastoma. Foi demonstrado por dados publicados previamente pelo grupo que o inibidor
natural EcTI (Enterolobium contortisiliquum trypsin inhibitor), foi efetivamente antitumorigênico na
linhagem estabelecida de glioblastoma, U87. Por isso, peptídeos foram sintetizados com base na
sequência primária do inibidor EcTI, para o estabelecimento da menor estrutura responsável pela função
inibitória e possibilitar a correlação da estrutura e especi�cidade de ação. Objetivo: Neste trabalho,
iniciamos os estudos para investigar as propriedades antitumorais de peptídeos derivados da proteína
natural EcTI, em células neoplásicas de glioblastoma, U87, e astrócitos saudáveis (controle). Além de
investigar se os fragmentos poderão potencializar o efeito do quimioterápico (TMZ). Materiais e
Métodos: Três peptídeos foram sintetizados a partir da estrutura do EcTI (Pep02; Pep03; Pep07). A TMZ
utilizada nos ensaios foi solubilizada em DMSO, e posteriormente diluída em meio de cultura de modo a
ser a concentração �nal de DMSO inferior a 1% (v/v). A viabilidade celular foi analisada utilizando-se o
reagente Presto Blue, reagente similar ao MTT, capaz de quanti�car células metabolicamente ativas.
Resultados: Entre os peptídeos testados isoladamente, somente os peptídeos 3 e 7 inibiram a viabilidade
das células U87 (96 h), alcançando uma inibição superior à observada no tratamento isolado com TMZ,
mesmo em concentrações inferiores ao quimioterápico. Além disso, o tratamento combinado melhorou
a e�cácia de inibição das células neoplásicas de glioblastoma. Por �m, os peptídeos isoladamente não
interferiram na viabilidade de astrócitos saudáveis, em nenhum dos períodos e concentrações avaliadas,
enquanto o quimioterápico apresentou efeito após 24, 48, 72 e 96 h. Conclusão: Estes resultados
sugerem que os peptídeos relacionados à estrutura do EcTI possuem um efeito antitumorigênico em
células de glioblastoma, assim como a proteína natural, sendo capaz de potencializar o efeito do
quimioterápico TMZ. Além de ser seletivo, ao não apresentar efeito citotóxico sobre células de astrócitos
saudáveis, e ser um fragmento peptídico, com tamanho inferior a proteína e maior possibilidade de
penetrar a barreira hematoencefálica. Esses resultados promissores incentivam a continuidade dos
estudos na busca pelo mecanismo de ação dos peptídeos. Agradecimentos: FAPESP (2017/06630-7,
2019/22243-9, 2021/13063-7), CNPq (301721/2016-5) e CAPES (Finance Code 001).
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EFEITO DE PEPTÍDEOS DERIVADOS DO INIBIDOR DE PROTEASES EcTI NA VIABILIDADE DE CÉLULAS DE
CÂNCER DE MAMA TRIPLO-NEGATIVO Vitória Morais da Rocha 1, Camila Ramalho Bonturi 2, Ana Beatriz
da Silva Teixeira 3, Maria Luiza Vilela Oliva 4 Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP Departamento
de Bioquímica Rua Três de Maio, 100 - Vila Clementino, São Paulo- SP, CEP 04044-020 1 - Autora e
Graduanda em Biomedicina - vm.rocha@unifesp.br 2 - Coautora e Pós Doutoranda -
camilabntr@gmail.com 3 - Coautora e Graduanda em Biomedicina - ateixeira@unifesp.br 4 -
Orientadora, Professora Titular e Livre Docente - mlvoliva@unifesp.br Introdução: As proteases estão
envolvidas em diversos processos patológicos, dentre eles o câncer. O câncer de mama triplo-negativo é
um subtipo que não apresenta receptores para estrogênio, progesterona, e nem expressa HER-2. Este
subtipo apresenta características clínicas mais agressivas comparado a outros subtipos, como
diagnóstico em estágio avançado, incidência precoce, maior taxa de mortalidade e maior incidência de
metástase e recidivas. Os quimioterápicos mais utilizados na clínica para o tratamento deste subtipo são
o paclitaxel (PTX) e a doxorrubicina (DOXO), contudo, causam efeitos colaterais como neuropatia e
cardiotoxicidade, respectivamente. Neste cenário, os inibidores de protease são uma opção de estudo
para propor o estabelecimento de novos alvos terapêuticos. O Enterolobium contortisiliquum Trypsin
Inhibitor (EcTI) um inibidor de protease, apresentou efeito antitumoral e anti-in�amatório no câncer de
mama triplo-negativo em estudos preliminares. Peptídeos derivados de inibidores também são fortes
candidatos à terapia por frequentemente serem seletivos para as células tumorais e induzirem resposta
imune efetiva. Objetivos: Avaliar o efeito de peptídeos sintéticos derivados da sequência do inibidor
nativo EcTI, denominados PEP 2, PEP 3 e PEP 7, isolados e em associação ao paclitaxel e a doxorrubicina,
na viabilidade das células MDA-MB-231 como possível alternativa à redução de efeitos colaterais e
tratamento para o câncer de mama triplo-negativo. Veri�car a toxicidade dos peptídeos sobre a
linhagem não tumorigênica MCF-10A (derivada de glândulas mamárias). Materiais e métodos: Os efeitos
dos peptídeos foram avaliados nas concentrações de 400, 600 e 800 µM, o PTX foi avaliado em 0,3 µM e
o DOXO em 2,5 µM. A determinação da viabilidade foi realizada por intensidade de �uorescência após
adição do reagente PrestoBlue, uma solução baseada no composto resazurina, que quando adicionada a
um ambiente reduzido tal qual o citosol de células viáveis é reduzida a resoru�na, composto vermelho e
�uorescente que é detectado e mensurado por um fotômetro. A leitura da �uorescência foi realizada em
560 nm de excitação e 590 nm de emissão. Resultados: Veri�cou-se que os peptídeos foram capazes de
reduzir a viabilidade da célula tumorigênica MDA-MB-231 em aproximadamente 50% após 72h de
tratamento. O PEP 7 apresentou os resultados mais signi�cativos, sendo capaz de reduzir a viabilidade a
partir de 48 h nas três concentrações utilizadas, porém, este efeito é parcialmente abolido após 96 h. Os
PEP 2 e PEP 7 possuem efeito comparável ao quimioterápico PTX após 72h de tratamento. Não foi
observada toxicidade após tratamento com ambos os peptídeos na célula não tumorigênica. Conclusão:
Os peptídeos avaliados são capazes de afetar a viabilidade da linhagem de câncer de mama triplo-
negativo, especialmente os peptídeos 2 e 7, que apresentam redução semelhante ao quimioterápico
utilizado na clínica, no entanto, diferente deste, não afetam as células não tumorigênicas. Estes dados
sugerem que os peptídeos podem ser seletivos para as células tumorais, tendo potencial como
tratamento alternativo com redução de efeitos colaterais. Para tanto, ensaios subsequentes devem ser
realizados a �m de elucidar o mecanismo de ação dos peptídeos. Agradecimentos: FAPESP (2017/06630-
7, 2019/22243-9, 2021/13061-4), CNPq (301721/2016-5) e CAPES (Finance Code 001).
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Introdução: Na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) tanto a intensa migração neutrofílica quanto
o remodelamento das vias aéreas são controlados inicialmente através de células epiteliais das vias
aéreas ativadas pela fumaça do cigarro que resultam em aumento da secreção de mediadores pró-
in�amatórios. Além disso, a DPOC apresenta uma disfunção da resposta imune em relação aos
receptores intracelulares para reconhecimento do vírus, que são indutores da sinalização antiviral,
principalmente via secreção de IFN-?. Por esse motivo, os indivíduos com DPOC apresentam infecção
respiratória recorrente, sendo mais suscetíveis a infecções secundárias e crises de exacerbação da
DPOC. Foi relatado que os probióticos atuam positivamente no controle da geração/liberação de
mediadores pró-in�amatórios de diferentes tipos celulares ativados por estímulos distintos. No entanto,
não se sabe se a sinalização antiviral, bem como a secreção de mediadores pró-in�amatórios em células
do epitélio brônquico humano expostas ao extrato de fumaça de cigarro (CSE) e ao vírus Sars-Cov-2
podem ser in�uenciadas pelo probiótico. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo investigar o
efeito do Lactobacillus rhamnosus (Lr) na sinalização antiviral, bem como na secreção de mediadores
pró-in�amatórios de células do epitélio brônquico humano expostas a CSE e Sars-Cov-2. Métodos: A
linhagem celular do epitélio brônquico humano (16HBE) foi cultivada, tratada com Lr (1x106 UFC),
estimulada com CSE (2,5%) e infectada com Sars-Cov-2 (MOI 0,1). A viabilidade celular foi avaliada pelo
ensaio MTT e a citotoxicidade foi medida pela atividade da lactato desidrogenase (LDH). A carga viral,
TLR3, TLR7, TLR8, MAVS, MyD88 e TRIF foram quanti�cados usando PCR em tempo real especí�co. Os
mediadores pró-in�amatórios foram medidos por um imunoensaio biométrico multiplex e a enzima
conversora de angiotensina 2 (ECA2), NF-?B, RIG-I, MAD5 e IRF3 foram medidos usando kits especí�cos
de ELISA. Resultados: Lr reduziu a carga viral, ECA2, a concentração dos mediadores pró-in�amatórios,
do NF-?B, TLR3, TLR7 e TLR8, bem como reduziu a expressão de TRIF e MyD88 em células 16HBE
expostas a CSE e Sars-Cov-2. Inversamente, RIG-I, MAD5, IRF3, IFN-y e a expressão de MAVS foram
restaurados em células 16HBE expostas a CSE e Sars-Cov-2. Conclusão: Lr restaura a resposta antiviral
associada a secreção de IFN-y e atenua a tempestade de citocinas associadas ao NF-?B, apoiando seu
papel emergente na prevenção da exacerbação da DPOC.
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Título: EFEITO DO LOSARTAN SOBRE A FUNCIONALIDADE E A PRODUÇÃO DE SUPERÓXIDO INDUZIDA
POR PALMITATO EM CÉLULAS INS1-E Palavras-chave: EROs, superóxido, glicose, palmitato, Losartan
Resumo: EFEITO DO LOSARTAN SOBRE A FUNCIONALIDADE E A PRODUÇÃO DE SUPERÓXIDO INDUZIDA
POR PALMITATO EM CÉLULAS INS1-E. Beatriz Lemos Felismino da Silva; Graduanda;
beatrizlemos1700@gmail.com; Aparecida Emiko Hirata; Orientadora; emiko.hirata@gmail.com ?
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. Introdução: E? sabido que o processo de secrec?a?o de
insulina induzido pela glicose pode ser acompanhado por aumento na gerac?a?o de espe?cies reativas
de oxige?nio (EROs). Esse aumento, pelo menos em parte, pode ser atribui?do a ac?a?o da enzima
NAD(P)H oxidase. Tem sido demonstrado que ilhotas pancrea?ticas expressam os componentes da
enzima NAD(P)H oxidase a qual participa no processo de secrec?a?o de insulina induzido pela glicose.
Muitos estudos te?m demonstrado que altas concentrac?o?es de glicose (glicotoxicidade) e a?cidos
graxos (lipotoxicidade) comprometem a funcionalidade da ce?lula pancrea?tica por mecanismos que
envolvem a produc?a?o de EROs, sugerindo que este seja talvez um dos fatores determinantes para o
desenvolvimento do diabetes. Diversos estudos cli?nicos te?m demonstrado que indivi?duos hipertensos
tratados com o inibidor do receptor da Angiotensina II (Ang II) e/ou o inibidor da Enzima Conversora de
Angiotensina (ECA) apresentam menor incide?ncia no desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)
quando comparados ao tratamento com outros agentes anti-hipertensivos. Sabe-se tambe?m que a Ang
II, atrave?s de seu receptor AT1, e? capaz de estimular a enzima NAD(P)H oxidase e que a produc?a?o de
EROs antagoniza os efeitos da insulina. Objetivo: Avaliar efeito do Losartan sobre funcionalidade e a
produc?a?o de supero?xido induzida por palmitato em ce?lulas INS1- E. Metodologia: Utilizamos a
linhagem celular INS1-E que foram incubadas à 37ºC em estufa umidi�cada com atmosfera de 5% de
CO2, o meio foi trocado duas vezes por semana e após atingirem 80% de con�uência, as células foram
plaqueadas e incubadas inicialmente com diferentes concentrações de glicose (2,8mM; 5,6mM; 11,1mM;
16,7mM). Foi avaliada a produção de superóxido utilizando o DHE (5 ?M) por citometria de �uxo
(FacsfCalibur-BD- (Becton-Dickinson, Mountain View, CA, USA) e foram avaliados 10mil eventos.
Resultado preliminar: O experimento preliminar demonstrou que, houve uma diminuição de 44%, 53% e
57% na produção de superóxido quando utilizamos as doses de 5,6mM, 11,1mM e 16,7mM
respectivamente quando comparamos a 2,8mM de glicose. Conclusão: Outros experimentos estão
sendo realizados para con�rmar os dados obtidos, no entanto, com os dados já obtidos é possível
constatar que a medida em que as concentrações de glicose aumentam, a produção de superóxido
diminui. Os próximos experimentos serão avaliados na presença de mesmas concentrações de glicose,
a?cido palmi?tico (100mM) e/ou losartan (1?M).
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Introdução: Pacientes com Fasciíte Plantar apresentam dor na região da borda medial do calcâneo
durante a marcha, muitas vezes acompanhada de medo ao realizar movimentos e catastro�zação. O
método Pilates caracterizado como um exercício global poderia atuar sobre as vias centrais da dor
crônica, permitindo a melhora da sintomatologia desses pacientes. Objetivo: Comparar o efeito do
Método Pilates com o fortalecimento dos músculos dos pés na dor, função, cinesiofobia, pensamentos
catastró�cos da dor e na percepção global de mudança em pacientes com Fasciíte Plantar na oitava
semana após a randomização. Método: Trata-se de um ensaio controlado aleatorizado, com dois braços
e avaliador cego. Participarão do estudo 124 pacientes com Fasciíte Plantar com idade entre 30 e 65
anos, os quais serão randomizados para os grupos: Grupo Pilates (n=50), os participantes serão
submetidos a exercícios globais do método; Grupo Controle (n=50), os participantes serão submetidos a
exercícios de fortalecimento para os músculos dos pés. As variáveis clínicas: dor (Escala Numérica de
Dor), função (Questionário Foot Function Index), cinesiofobia (Escala de Tampa), pensamentos
catastró�cos da dor (The Pain Catastrophizing Scale) e a percepção global de mudança (Escala de
Percepção de Efeito global) serão avaliados antes do tratamento, na oitava semana após a randomização
e nos follows up de 12ª e 24ª semanas após a randomização. As intervenções terão duração de 50-60
minutos, com frequência de duas vezes por semana em um período de oito semanas. A análise
estatística será realizada para comparar o efeito das intervenções entre os grupos (Grupo Pilates e
Grupo Controle) na oitava semana após a randomização (T1), 12ª e 24ª semanas (Follow-up) após a
randomização, utilizando o modelo linear misto. Para todos os testes será considerado o nível de
signi�cância p< 0,05. Resultados. O estudo está em fase de coleta de dados, dessa forma, apenas os
resultados parciais serão apresentados no congresso.
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EFEITO DO TEOR DE NI E DA TEMPERATURA DE CALCINAÇÃO EM CATALISADORES DE NI SUPORTADOS
EM Al2O3 PREPARADOS POR COPRECIPITAÇÃO AUTORES: LUCIA KIYOMI NODA (ORIENTADOR), MARCELO
CHAMMA (ALUNO) lucia.noda@unifesp.br, chamma@un�esp.br Palavras-chave: catalisadores de
Ni/Al2O3, coprecipitação, espectroscopia Raman, espectroscopia infravermelho. Introdução Os
catalisadores têm um papel vital em processos químicos industriais, sendo os catalisadores
heterogêneos os mais utilizados, devido às vantagens apresentadas em relação aos catalisadores
homogêneos: não provocam corrosão, são de fácil manuseio, possibilitam realização de processos
contínuos, tem alta estabilidade térmica e apresentam alta atividade e seletividade para as mais diversas
reações1-2. Com isso o componente ativo de muitos catalisadores é um metal, como Ni, Pt, Cr,
suportado, de forma a aumentar a área do metal disponível para catalisar a reação. O metal utilizado
nesta pesquisa foi o Ni suportado em Al2O3. Existem diversos métodos para a preparação de
catalisadores, como: impregnação, precipitação, sol-gel, mistura física, etc. O método utilizado neste
projeto, foi o de coprecipitação, que é mais atrativo para a preparação em grande escala, apesar de ser
mais difícil, devido à necessidade de condições mais controladas. Há dois métodos para efetuar a
coprecipitação: com pH constante e com pH variável, sendo o primeiro utilizado no trabalho aqui
apresentado. Objetivos Preparação de catalisadores de Ni suportados em Al2O3, por coprecipitação,
com pH constante, variando o teor de Ni. Variar a temperatura de calcinação para veri�car os possíveis
compostos formados. Caracterização por métodos espectroscópicos e difração de raios-X Materiais e
métodos O método de coprecipitação consistia em adicionar simultaneamente uma solução de nitrato
de níquel e de nitrato de alumínio, ambos 1,0 mol.L-1 e uma solução 2 mol.L-1 de carbonato de sódio,
sob agitação constante em um béquer, precipitando os hidróxidos de alumínio e níquel, tal que as
quantidades de níquel e alumínio fossem su�cientes para se obter um catalisador contendo 20% e 40%
em massa de níquel em Al2O3. O precipitado foi �ltrado e lavado; em seguida, foi secado em estufa a
100°C por 4h. As amostras foram calcinadas em diferentes temperaturas: 2000 C, 4000 C e 6000 C, por 3
horas. A caracterização dos catalisadores foi efetuada por técnicas espectroscópicas, como
espectroscopia de absorção no infravermelho e espectroscopia Raman e difração de raios-X. O teor de
Ni efetivamente incorporado nos catalisadores foi determinado por análise gravimétrica, Resultados e
Conclusão A partir dos espectros Raman foi possível veri�car que para a amostra com 40% de Ni forma-
se o NiO a 400°C, enquanto a 600°C parece haver formação de um aluminato de níquel. A amostra com
20% de Ni não mostrou formação de NiO. Os espectros infravermelho indicam que não houve
incorporação de carbonatos tanto nas amostras com 20%, quanto nas amostras com 40% de Ni. Os
compostos formados nas amostras de 20% ainda não foram identi�cados totalmente, sendo que nas
próximas etapas deverão ser feitas essas identi�cações. Já a difração de raio-X apresentou alguns picos
largos cuja caracterização será feita em breve. Referências 1. Mota, C. J. A. Química e Tecnologia para o
Desenvolvimento. Aplicações e Necessidades da Petrobrás à Produção de Gasolina. Química Nova, v. 18,
n. 2, p. 202-209, 1995. 2. Guisnet, M.; Gnep, N. S. Mechanism of short-chain alkane transformation over
protonic zeolites. Alkylation, disproportionation and aromatization. Applied Catalysis A: General, v. 146,
n. 1, p. 33-64, 1996. 15
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Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBIO NO ESTRESSE OXIDATIVO MIOCÁRDICO INDUZIDO POR
HIPERATIVIDADE ADRENÉRGICA EM RATOS. LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS(UNIFESP) ANDREY JORGE
SERRA (UNIFESP) E-mails: luis.dias@unifesp.br; andreyserra@gmail.com; Introdução: Na doença cardíaca
há um mecanismo de hiper ativação adrenérgica que resulta no remodelamento cardíaco, cursando com
aumento da massa miocárdica e de substituição por tecido �broso. Tais alterações estão relacionadas
com piores desfechos de morbimortalidade ao paciente. Experimentalmente, este efeito pode ser
reproduzido com uso de drogas adrenérgicas como Isoproterenol Objetivo: Avaliar se a atividade física
pode atenuar o estresse oxidativo no miocárdio de ratos submetidos a hiperatividade adrenérgica com
Isoproterenol. Metodos: Foram utilizados 68 ratos Wistars, divididos em 3 grupos Sedentário (n = 20):
ratos que permanecerão sedentários e receberão injeções subcutâneas de óleo de oliva; Sedentário ISO
(n = 24): ratos que permanecerão sedentários e receberão injeções subcutâneas de ISO diluído em óleo
de oliva; Treinado ISO (n = 24): ratos que serão submetidos a protocolo de treinamento físico e
receberão injeções subcutâneas de ISO diluído em óleo de oliva. Os animais dos grupos ISO foram
submetidos a 0,3 mg/kg de peso corporal de ISO (via s.c.; 1 vez ao dia) por oito dias consecutivos ao �nal
do período experimental. O treinamento físico foi conduzido em esteira por doze semanas (6 x semana,
60 min/dia). Ratos sedentários veículo receberam apenas óleo de oliva em período correspondente aos
demais grupos. Foram coletadas amostras miocárdio dos indivíduos e feitas dosagens dos níveis
teciduais de marcadores do estresse oxidativo como MDA; 4HNE; Atividade de enzimas SOD e CAT.
Resultados: Não foi observada diferença estatística no estresse oxidativo do tecido miocárdico entre os
grupos observados. Conclusão: Foi observado que o Isoproterenol altera a atividade de enzimas
antioxidantes, contudo não é perceptível que cause aumento do estresse oxidativo no miocárdio. Além
disso, não houve ação do exercício físico nas alterações promovidas pelo ISO. Palavras chave: Estresse
oxidativo; miocárdio; Isoproterenol; exercício.
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Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: EPIDEMIOLOGIA

A piscicultura é uma atividade econômica comum na região Amazônica no Brasil e, por serem
reservatórios de águas paradas, os tanques se tornam locais propícios para reprodução de mosquitos,
como os do gênero Anopheles, vetores da malária. Um estudo feito anteriormente por nossa equipe,
promoveu intervenções mensais com biolarvicidas nos tanques de piscicultura e, a partir disso, este
trabalho visa dar continuidade às análises dessas intervenções e veri�car através de diagnóstico
microscópico e molecular, o impacto na prevalência de infecções patentes e subpatentes e infecções
sintomáticas e assintomáticas durante a realização das intervenções. Durante as intervenções com os
biolarvicidas em Assis Brasil/AC, foram realizados três inquéritos transversais: um durante 2018 (pré-
intervenção) e dois em 2019 (ambos sob as intervenções). Durante os inquéritos, foram realizadas
análises de gota espessa por um microscopista experiente e coleta de 3.821 amostras via punção digital,
as quais foram submetidas a análise molecular (qPCR) de espécie-especí�co utilizando o protocolo do
tipo TaqMan para P. falciparum e P. vivax, tendo como alvo o gene mitocondrial citocromo b (cytb). No
primeiro inquérito, dentre o total de 1400 testados, 2,5% foram positivos na microscopia e 8,9% no
qPCR. Do total de infectados, 79,2% eram assintomáticos e 26,4% eram infecções patentes. No segundo
inquérito realizado, dentre as 1345 amostras coletadas, 0,4% apresentaram positividade por microscopia
e 9% no qPCR, sendo que 79,3% dos indivíduos infectados eram assintomáticos e 5% das infecções eram
patentes. Já o terceiro inquérito apresentou 0,2% de positivos por microscopia e 4,2% por qPCR em um
total de 1076 amostras testadas, apresentando 87,2% de infecções assintomáticas e 4,4% de infecções
patentes. Considerando os resultados acima, pode-se analisar que houve uma queda considerável no
número de casos positivos de malária na região, concluindo que a aplicação do biolarvicida é e�caz. No
entanto, foi analisado que das infecções ainda presentes, o número de casos subpatentes e de infecções
assintomáticas são em maioria nos positivos, podendo serem potenciais reservatórios infectantes aos
mosquitos, favorecendo o ciclo e a persistência da transmissão da malária na região.
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EFEITO TARDIO DO ESTRESSE TÉRMICO EM CAMUNDONGOS PRÉ-PÚBERES NA MOTILIDADE
ESPERMÁTICA SARA M. IKESAKI1, GLÁUCIA H. FERREIRA1, TAMIRIS R. F. RAIMUNDO2, ALAN A. S. SILVA2,
NOEMIA A. P. MARIANI2, ERICK J. R. SILVA2, MARCELO T. MOURA1 e FABÍOLA F. PAULA-LOPES1 1
Laboratório de Biologia Celular e do Desenvolvimento, Departamento de Ciências Biológicas,
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/Campus Diadema 2 Laboratório de Farmacologia da
Reprodução e Andrologia, Universidade Estadual Paulista ? UNESP/ Botucatu. Contato (SMI):
ikesaki@unifesp.br Palavras-chave: esperma, estresse térmico, metilação, motilidade. RESUMO O
estresse térmico é um problema multifatorial que afeta negativamente a e�ciência reprodutiva em
mamíferos. Nos machos, o estresse térmico aumenta a temperatura escrotal e testicular, causando
erros durante a espermatogênese, comprometendo a morfologia e a motilidade espermática, reduzindo
a capacidade de fertilização e induzindo alterações moleculares no gameta masculino. Embora os efeitos
deletérios do estresse térmico na fertilidade masculina já tenham sido caracterizados, pouco se sabe
sobre os efeitos do estresse térmico em animais pré-púberes e, se essas alterações podem ser carreadas
para as fases posteriores da vida. Já foi demonstrado que o sistema reprodutor masculino de animais
pré-púberes é muito suscetível a estresses ambientais pelo fato da espermatogênese e a
esteroidogênese testicular não estarem totalmente estabelecidas. Assim, o objetivo deste estudo foi
determinar se a exposição de camundongos machos pré-púberes ao estresse térmico exerce um efeito
tardio na motilidade espermática. Para tanto, camundongos Suíços foram cruzados para gerar a
progênie (geração F0). As fêmeas em lactação juntamente com os �lhotes no dia 10 pós-natal (P10)
foram alocados aleatoriamente no gabinete de estresse térmico (35°C por 12h no período claro e 21°C
por 12h no período escuro) ou controle (21°C por 24h) até o desmame no dia 21 pós-natal (P21). Após
este período, os animais foram desmamados, sexados e os machos da geração F0 foram mantidos sob
condição controle até a meia idade (12 meses) para avaliar os efeitos tardios do estresse térmico. Um
grupo de animais jovens (3-4 meses de idade) mantidos sob condição de controle (21°C por 24h) foram
utilizados como controle positivo. Os animais foram eutanasiados para a coleta da cauda do epidídimo e
os espermatozoides transferidos para placa de Petri com meio de cultura HTF. Os espermatozoides
foram submetidos a determinação da motilidade e cinemática espermática por CASA (Análise
Computadorizada de Espermatozóide; CEROS II Hamilton-Thorne) nos tempos 0 e 60 minutos.
RESULTADOS: Os animais do grupo estresse térmico com meia idade apresentaram uma tendência
(P=0,07) de redução na porcentagem de motilidade espermática e aumento da porcentagem de células
estáticas em relação ao grupo de animais adultos jovens aos 60 minutos. A hiperativação espermática foi
reduzida nos grupos controle (P=0,0334) e estresse térmico (P=0,0072) com meia idade em relação aos
adultos jovens. Quando os parâmetros de cinemática foram avaliados a VCL (velocidade curvilínea) foi
menor no grupo estresse térmico com meia idade no tempo 0 minutos (P=0,0535) e 60 minutos
(P=0,0092) em relação aos adultos jovens. De maneira similar aos 60 minutos a ALH (amplitude lateral da
cabeça) foi reduzida (P=0,0391) no grupo estresse térmico com meia idade em relação ao controle meia
idade. CONCLUSÕES: A exposição de camundongos pré-púberes ao estresse térmico não causou efeitos
tardios quando os animais foram avaliados com meia idade. No entanto, os parâmetros de motilidade e
cinemática espermática foram comprometidos em animais grupo estresse térmico com meia idade em
relação aos adultos jovens.





Página 780Página 780

EFEITOS DA ACUPRESSÃO E ACUPUNTURA NA PROGRESSÃO E DIMINUIÇÃO DA DOR
DURANTE O TRABALHO DE PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA

ROSELY ERLACH GOLDMAN - ORIENTADOR(A)

JULIA ZANATTA SALVATORE - AUTOR(A)

MARITZA RODRIGUES BORGES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7
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Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DA

MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: Ocorrem cerca de três milhões de nascimentos por ano, 98% em ambientes hospitalares,
públicos ou privados, no Brasil. O trabalho de parto é temido durante a gestação por diversos motivos,
há uma cultura de associação da dor ao sofrimento, excluindo o olhar positivo sobre ela, no processo de
nascimento. No que diz respeito ao trabalho de parto, a acupuntura e a acupressão, podem ser
utilizadas para alívio da dor e progressão, através dos pontos corporais, produzindo uma analgesia com
a liberação de endor�nas e colaborando com a melhora da progressão do trabalho de parto. Contudo os
estudos na área de práticas integrativas e complementares são escassos com relação a sua aplicação
nesse período da vida reprodutiva da mulher, dessa forma esse estudo busca contribuir para uso dessas
práticas durante o trabalho de parto, incentivando métodos e�cazes e seguros não farmacológicos, que
possam diminuir a analgesia medicamentosa e/ou o uso de uterotônicos para acelerar o tempo de
nascimento, aumentando a satisfação da mulher quanto ao seu processo de parturição. Objetivo: Avaliar
o efeito da acupressão e acupuntura como métodos de alívio não farmacológicos na dor e na diminuição
do tempo de trabalho de parto. Método: Revisão de literatura do tipo integrativa realizada nas seguintes
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Embase, Cochrane
Library, Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line, Cumulative Index to Nursing and Allied
Health Literature; SciVerse Scopus e Web of Science com o corte temporal de 2016 a 2021 e período de
coleta de dados entre dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Foram utilizados os descritores em ciências
da saúde e Medical Subject heading e com o uso da ferramenta Rayyan Systematic Review, foram
levantados sete artigos que constituíram a amostra. Resultados: O delineamento mais utilizado foi o
ensaio clínico randomizado. O método de acupressão foi o mais prevalente como intervenção. Não
houve convergência entre os pontos de acupressão, destacando-se o BP6, IG4, B32 e VB21. Para
avaliação da dor durante o trabalho de parto, quatro estudos utilizaram a Escala Visual Analógica e três a
Escala Estimativa Numérica, todos obtiveram uma diminuição da dor quando comparados a um grupo
controle. Como desfechos secundários quatro artigos avaliaram a satisfação das mulheres, e os índices
da escala de Apgar, relatando maior satisfação e nenhuma diferença signi�cativa nos índices de Apgar
quando comparado a um grupo controle, e três avaliaram a progressão do trabalho de parto,
identi�cando uma diminuição do tempo de trabalho de parto comparado ao grupo controle. Conclusão:
Evidenciou-se que a acupressão durante o trabalho de parto pode diminuir a dor, aumentando a
satisfação das parturientes, sendo seguro para a mulher e recém-nascido. Faz-se necessário novos
estudos para determinar seu efeito na progressão. Não foi possível avaliar os demais métodos de
acupuntura e sua comparação com outros métodos devido a escassez de estudos na área.
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EFEITOS DE ADIÇÃO DE INULINA E MUCILAGEM DE CHIA COMO SUBSTITUTOS DE GORDURA E OVO EM
MAIONESE LIGHT. Autores: JONATHAN MARQUES PEREIRA CANUTO1; RAYANE ALVES BATISTA2; FABIANA
PERRECHIL BONSANTO3, PATRICIA SINNECKER4. 1Bolsista PIBIC, jonathan.canuto@unifesp.br, 2Bolsista
PIBIC, rayanealvess299@gmail.com, 3pesquisadora colaboradora, fabiana.perrechil@unifesp.br,
4orientadora, psinnecker@unifesp.br INTRODUÇÃO. Nos últimos anos tem crescido o interesse na
utilização de inulina e mucilagem de chia como hidrocolóides e substitutos de gordura em alimentos
funcionais devido às suas propriedades tecnológicas e bené�cas à saúde. Nutricionalmente apresentam
um valor calórico reduzido, efeitos como �bra solúvel e como prebiótico, estimulando o crescimento
e/ou a atividade de um número seletivo de espécies da microbiota intestinal que conferem efeitos
bené�cos ao hospedeiro. Do ponto de vista tecnológico, a inulina pode ser usada como substituto de
gordura, melhorando as propriedades de textura e organolépticas, intensi�cando as propriedades
viscoelásticas de sistemas de emulsão e melhorando sua estabilidade. A mucilagem de sementes de chia
apresenta alto poder de estabilizar dispersões, com grande potencial de uso como emulsi�cante e
estabilizante natural em diversas formulações de alimentos. A redução do teor de gordura em alimentos
processados é uma das demandas atuais para buscar um padrão de alimentação mais saudável.
OBJETIVOS. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma maionese light e funcional, mais saudável
do que a tradicional, com redução no teor de gordura, valor calórico e colesterol, enriquecida com �bra
prebiótica. Inulina e mucilagem de chia foram usadas para substituir o óleo e a gema de ovo. MATERIAL
E MÉTODOS. Foram desenvolvidas seis formulações com redução parcial de óleo e gema. As amostras
foram caraterizadas em relaçao ao pH, atividade de água, cor CIE L*a*b*, propriedades reológicas
(curvas de escoamento e ensaios oscilatórios) e estabilidade física da emulsão. Os teores de valor
energético e nutrientes foram estimados a partir da composição centesimal dos ingredientes utilizados
nas formulações. RESULTADOS. CONCLUSÃO. Foi possivel obter maioneses light com redução de 28%,
50%, 60% e 80% de óleo; redução de 38% da gema e redução de 80% de óleo redução de 69% da gema
em comparação ao controle, maionese convencional (sem substituição de óleo e gema). A composição
nutricional das amostras foi mais saudável, com menor valor calórico (redução entre 36 até 74%), menor
teor de gordura (entre 37 e 79% a menos) e o colesterol reduziu de 31 a 71 %. O teor de �bras nas
formulações teste foi entre 1,5 g a 3,0 g de �bras por porção de 12 g de produto, o que representou um
diferencial em relação à maionese controle tradicional. Teores de �bras acima de 3 g/porção, pela
legislação vigente, permitem usar alegação de um produto ?Fonte de Fibras? e com alegação de
propriedade funcional com efeitos bené�cos ao funcionamento do intestino. A adição dos hidrocolóides
inulina e mucilagem de chia atribuiu boas propriedades tecnológicas e nutricionais. Palavras-chave:
maionese low-fat, substituto de gordura, inulina, chia, prebiótico
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Uma dieta hiperlipídica leva à obesidade, uma condição que gera importantes alterações no tecido
adiposo branco (TAB). As células tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo (adipose derived
Stromal Cells ? AdSC), são responsáveis por gerar novos adipócitos, expandindo o tecido adiposo.
Alterações na expressão de fatores de transcrição e de marcas epigenéticas no núcleo de AdSCs podem
ter efeitos na proliferac?a?o e na adipoge?nese dessas células afetando a expansa?o sauda?vel do TAB
(hiperpla?sica) versus expansão patolo?gica do TAB (hipertro?�ca) em indivíduos obesos. A leptina é uma
adipocina com efeitos no sistema nervoso central, que incluem a indução do gasto energético e da
saciedade. Também, tem grande relevância na ativação de células imunes e na modulação da resposta
in�amatória. Na obesidade, os aumentos no acúmulo de TAB e nos níveis de leptina são acompanhados
por resistência hipotalâmica à leptina. Sabe-se que, na obesidade, os efeitos centrais da leptina são
prejudicados, assim, seus efeitos locais podem prevalecer e contribuir para a expansão do TAB e
aumento da in�amação. Esse fenômeno tem sido considerado resistência à leptina e pode ser resultado
de de�ciências em vários níveis na via de sinalização da leptina, incluindo acesso reduzido do hormônio
ao seu receptor devido a alterações na expressão do receptor ou alterações na transdução de sinal pós-
receptor. Camundongos ob/ob de�cientes em leptina apresentam hipertro�a e hiperplasia de
adipócitos, bem como TAB aumentado e in�amação sistêmica (Zhou Zhou, et. al 2012). O TAB é um
ambiente rico em leptina, mas as ações locais da leptina sobre a adipogênese não foram completamente
investigadas. Assim, se faz necessário avaliar as contribuições da sinalização parácrina e expressão da
leptina e de seus receptores, em células mesenquimais multipotentes do TAB, objetivo do presente
projeto. Considerando que as AdSCs são células progenitoras que residem em um nicho altamente
enriquecido em leptina secretadas por adipócitos e macrófagos no TAB em obesos, hipotetizamos que a
obesidade (via ação da leptina em AdSCs), levaria a importantes alterações nas enzimas promotoras de
marcas epigenéticas, que culmina na queda da expressão de alguns genes comumente silenciados na
obesidade, especialmente aqueles relacionados à adipogênese. Para estudarmos estas alterações
avaliaremos a expressão de leptina e seu receptor por PCR em Tempo Real, em AdSCs isoladas do TAB
subcutâneo de animais controles e obesos (induzidos por dieta hiperlipídica), a �m de correlacionar os
dados com demais resultados do grupo.
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Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é a causa mais comum de demência. É uma doença
multifatorial, e sua �siopatologia envolve estresse oxidativo, neuroin�amação e apoptose, além do
acúmulo de peptídeo beta-amilóide (A?) e proteína tau hiperfosforilada, tendo, como consequência, a
neurodegeneração, dé�cits cognitivos e comportamentais. Atualmente, o desenvolvimento de novos
fármacos para o tratamento da DA é um grande desa�o, principalmente porque os fármacos atualmente
utilizados atuam somente na sintomatologia, e não impedem a progressão da doença. Nesse contexto,
extratos de plantas, como a da Eplingiella fruticosa (EF) têm mostrado efeitos anti-in�amatório e
antioxidantes, o que sugere um potencial efeito neuroprotetor. Objetivo: Avaliar o potencial
neuroprotetor do óleo essencial da folha de EF complexado com beta-ciclodextrina em um modelo
animal farmacológico da DA do tipo esporádica induzido por estreptozotocina (STZ) em ratos. Materiais e
métodos: Ratos Wistar machos (5-6 meses) receberam uma injeção de STZ (3 mg/kg, via
intracerebroventricular) no dia 1. Após 3 dias de recuperação da cirurgia estereotáxica, a EF (5 mg/kg),
Donepezil (5 mg/kg) ou água destilada foram administrados por gavagem, diariamente, durante 14 dias.
Durante o tratamento, os seguintes testes comportamentais foram realizados: discriminação olfatória,
campo aberto, reconhecimento de objeto novo, preferência à sacarose e alternância espontânea. Ao
�nal do tratamento, os animais foram eutanasiados, e seus encéfalos coletados para posterior avaliação
da expressão proteica por imunoistoquímica para A?, IL-1? e IL-10, em diferentes áreas encefálicas
(bulbo olfatório, hipocampo e córtex cerebral). Para análise dos dados, o nível de signi�cância adotado
foi de 5%. Os procedimentos descritos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da
Universidade Federal de São Paulo, sob o protocolo 5135090620. Resultados: Os resultados do nosso
estudo mostram que o tratamento com beta-EF preveniu o dé�cit da memória de reconhecimento de
objeto novo (Índice de discriminação: CTR-CTR = 0,39; CTR-EF = 0,32; STZ-CTR = 0,02 e STZ-EF = 0,34; p =
0,001 ), além de aumentar a porcentagem de alternações corretas (CTR-CTR = 25 ± 4%, CTR-EF = 26 ± 2%,
STZ-CTR = 12 ± 3% e STZ-EF = 24 ± 4%, p = 0,03), no teste de alternância espontânea. Não foram
observadas diferenças no campo aberto e nos testes de discriminação olfatória e preferência à sacarose.
Conclusão: Os resultados preliminares do estudo mostraram um efeito neuroprotetor da beta-EF na
memória de roedores submetidos ao modelo animal de DA induzido por STZ. Financiamento: FAPESP
#20/12053-5 e #20/09015-4, CAPES ? Finance Code 001 e CNPq #425694/2016-0 e #303325/2017-8.
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Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO ASSOCIADA A UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIO AERÓBIO NA DOR E
QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM FIBROMIALGIA BEATRIZ MENDES CREDIDIO
(b.credidio@unifesp.br); Co-orientadoras: PATRÍCIA GABRIELLI VASSÃO ALVES ARAKAKI
(patriciavassao@gmail.com), ANA BEATRIZ BALÃO (abeatriz.balao@uol.com.br) e PROFA.DRA. MARIANA
ARIAS AVILA VERA (m.avila@ufscar.br); Orientadora: PROFA. DRA. ANA CLAUDIA (acmr_ft@yahoo.com.br).
Introdução A �bromialgia (FM) é caracterizada pela dor muscular generalizada crônica, que acomete
principalmente mulheres. Vários estudos já demonstraram que exercícios aeróbicos se mostram efetivos
para a melhora da dor e da qualidade de vida desta população; outros estudos mostram que a
fotobiomodulação (FBM) também é efetiva neste sentido. No entanto, não há consenso na literatura a
respeito dos melhores parâmetros da FBM do tipo cluster para tratar pacientes com FM, bem como, o
uso em dosagem progressiva ao longo do tratamento. Objetivo O objetivo deste estudo foi veri�car o
efeito da associação de um protocolo de exercício aeróbio a FBM, com dosagem progressiva, no nível de
dor e na qualidade de vida relacionado a saúde de mulheres com FM. Materiais e métodos Até o
momento, 12 mulheres foram randomizadas e divididas em dois grupos: GEFA: grupo exercício e FBM
ativa (n=4), e GEFP: grupo exercício e FBM placebo (n=8). Antes da primeira sessão e após a última
sessão de tratamento foi avaliado como desfecho primário o nível de dor através da Escala Visual
Analógica (EVA), e como desfechos secundários o Questionário do Impacto de Fibromialgia Revisado
(FIQR-Br, do inglês Fibromyalgia Impact Questionnaire), qualidade de vida pelo Medical Outcomes Study
36-item Short Form Health Survey (SF-36). As intervenções tiveram duração de 12 semanas, 2 vezes por
semana com a realização do exercício aeróbio em bicicleta estacionária com progressão de carga
associado a aplicação da FBM do tipo cluster ativo (808nm, 100mW, de 20 a 40J por aplicação) ou
placebo (sem irradiação). Resultados Os resultados demonstraram que o tratamento proposto foi capaz
de melhorar signi�cativamente o nível de dor para o domínio EVA da menor dor sentida na semana
anterior, GEPA (p= 0,007) e GEFP (p= 0,002), a qualidade de vida, GEPA (p<0,0001) e GEFP (p= 0,005), e o
impacto da doença, GEPA (p=0,01) e GEFP (p= 0,003) em ambos os grupos. Ainda, o GEFP melhorou
signi�cativamente o nível de dor em movimento pela EVA (p=0,004), da qualidade de vida nos domínios
limitação por aspectos emocionais (p= 0,0002) e dor (p= 0,019). E o GEFA apresentou melhora
signi�cativa nos domínios função física (p= 0,033) e vitalidade (p=0,004). E por �m, a qualidade de vida
para o domínio limitação por aspectos emocionais foi signi�cativamente maior para o GEFP (p<0,0001),
sendo que o GEFP apresentou valor superior ao GEFA. Conclusão Os dados parciais deste estudo
demonstram que um programa de treino aeróbico em bicicleta ergométrica foi capaz de promover
benefícios na dor e qualidade de vida em mulheres com FM, mas a associação da FBM com o exercício
ainda não produziu o efeito extra na maioria das variáveis analisadas. Com isso, torna-se de suma
importância a continuidade do estudo para conclusões mais de�nitivas.
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Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: NEFROLOGIA

Introdução: Em março de 2020, a OMS declarou situação de pandemia para a COVID-19, uma doença
causada pelo vírus SARS-CoV-2, o qual tem a capacidade de causar um quadro respiratório relativamente
grave, havendo uma letalidade de cerca de 2,3%, que cresce consideravelmente quanto maior for a faixa
etária considerada. O número de infectados no mundo aumenta cada vez mais e há diversos centros
buscando uma solução de tratamento, uma possibilidade de pro�laxia ou uma vacina efetiva contra a
infecção viral. Em relação ao uso de medicações imunossupressoras nefrologistas e seus pacientes
enfrentam decisões difíceis no manejo de doenças glomerulares. Há incertezas em relação ao uso, dose
e impactos sobre maior suscetibilidade à COVID-19. Justi�cativa Sendo a COVID-19 uma situação de
emergência em saúde pública global, a investigação sobre riscos versus benefícios da imunossupressão
é fundamental para oferecer evidências quanto ao manejo de pacientes que precisam fazer uso de
imunossupressores. Essas investigações podem ter impacto direto na morbidade e mortalidade da
infecção pelo SARS-CoV-2. Com o presente estudo, esperamos contribuir para a melhor compreensão de
fatores de risco e/ou proteção para a COVID-19, levando-se em consideração as medicações usadas
pelos pacientes com lúpus sistêmico e acometimento renal secundário a essa doença (nefrite lúpica) em
tratamento com imunossupressor, suas comorbidades, os hábitos e os sintomas de COVID-19 relatados.
Objetivos: primário: Determinar a frequência de infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes com nefrite
lúpica em uso regular vs. sem uso de imunossupressor; secundários: Avaliar se estar ou não em uso de
desses fármacos durante a pandemia associou-se a pior evolução do quadro de infecção pelo SARS-CoV-
2, gravidade da apresentação clínica, internação ou óbito. Metodologia: Está sendo aplicado um
questionário por meio de ligação telefônica aos pacientes portadores de nefrite lúpica do Ambulatório
de Nefrites da UNIFESP/Hospital São Paulo, colhendo informações sobre dados sociodemográ�cos,
medicações, comorbidades e sintomas apresentados durante a pandemia do COVID-19. Resultados
esperados: Com os dados obtidos neste estudo, buscaremos contribuir para esclarecer possíveis fatores
de risco e/ou proteção para a COVID-19 em pacientes com nefrite lúpica em uso dos imunossupressores,
levando-se em consideração as classes e doses das medicações imunossupressoras utilizadas, as
comorbidades e os sintomas relacionados à infecção por SARS-CoV-2 relatados, assim como relatos de
tratamento e internação decorrentes desta infecção, quando for o caso. Resultados parciais: Houve
contato telefônico com 27 pacientes, 85% eram do sexo feminino. Até o momento, 4 pacientes foram
diagnosticados com COVID-19. Apenas uma paciente necessitou de internação, sendo 15 dias na UTI, e
não estava em uso de imunossupressor.
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) é uma das enfermidades que mais acomete a população
humana. A hiperglicemia induzida durante o DM provoca severos danos ao sistema reprodutor. Os
oócitos apresentam grande propensão a desbalanços metabólicos ou danos ambientais durante a
maturação e são excelentes modelos para investigação dos efeitos da hiperglicemia. Já foi demonstrado
que concentrações de glicose acima de ~10 mM no meio de maturação in vitro ativa mecanismos de
morte celular, como a apoptose, e induz a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Sabe-se
que a autofagia atua como um mecanismo de sobrevivência em condições de estresse, entretanto,
pouco se sabe sobre os efeitos deletérios da inibição da autofagia em células germinativas expostas à
hiperglicemia. OBJETIVO: Este projeto fez uso do sistema de maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos
como modelo a �m de determinar o papel da autofagia durante a MIV de oócitos expostos à
hiperglicemia na síntese de EROs, na progressão meiótica e na indução de apoptose oocitária.
MATERIAIS E MÉTODOS: Os complexos cumulus-oócitos (CCOs) foram incubados com o inibidor da
autofagia (0 ou 10 mM 3-metiladenina ? 3-MA) em meio contendo concentrações de 5,5 (grupo controle)
ou 20 mM (grupo hiperglicêmico) de glicose durante 21 horas de MIV. Os CCOs foram desnudados após
a MIV e divididos em dois grupos. Para o primeiro experimento, parte dos oócitos foi utilizada para
determinação de células apoptóticas pelo ensaio de TUNEL e análise da progressão meiótica para
metáfase II (MII). O segundo experimento determinou os níveis de EROs nos oócitos a partir do ensaio
Cell ROX Green. RESULTADOS: No primeiro experimento, a hiperglicemia e a inibição da autofagia não
afetaram a porcentagem de oócitos positivos para apoptose. No entanto, a presença de 3-MA na MIV
reduziu a porcentagem de oócitos em MII nos grupos com 5,5 mM (P= 0,0312) e 20 mM de glicose (P=
0,01410). No segundo experimento, houve um aumento da síntese de EROs no grupo hiperglicêmico
com 3-MA em relação ao grupo hiperglicêmico sem 3-MA (P= 0,047) e ao grupo glicose �siológica sem
3MA (P= 0,0265). CONCLUSÃO: Os resultados indicaram que os oócitos foram comprometidos pela
hiperglicemia e pela inibição da autofagia por meio do aumento do estresse oxidativo, reduzindo a
maturação nuclear. É possível que esses danos celulares comprometam a competência oocitária.
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Introdução: O ambiente de unidades neonatais é gerador de efeitos estressores aos recém-nascidos
hospitalizados devido a sobrecarga de estímulos. Um dos aspectos afetados neste contexto é o sono do
neonato, que possui grande importância, já que é responsável pela produção de hormônios, maturação
do sistema nervoso e consolidação da memória. A privação do sono pode impactar no menor ganho de
peso e prejuízos ao desenvolvimento do sistema neuromotor. Para atenuar estas implicações, diversas
intervenções são estudadas; entre estas, a musicoterapia que tem demonstrado impactos positivos na
estabilidade de parâmetros �siológicos e possuir efeito calmante nos neonatos. Objetivo: identi�car na
literatura os efeitos da música com sons binaurais sobre o sono de recém-nascidos hospitalizados.
Método: revisão integrativa de artigos cientí�cos realizada nas bases de dados National Library of
Medicine (Pubmed), Scienti�c Eletronic Library Online (Scielo) e Web of Science, publicados em
português, espanhol e inglês, de 2012 a 2021, com os descritores music, music therapy, newborn, infant,
premature, intensive care unit, sleep e binaural beats, com os operadores booleanos AND e OR. Após a
leitura do título e resumo, os artigos que responderam à questão de pesquisa ?Qual o efeito da música
com sons binaurais sobre o sono de recém-nascidos hospitalizados?? foram lidos na íntegra, sendo
preenchido instrumento de coleta de dados elaborado pela pesquisadora, com título do artigo, nome do
periódico, autores, país de desenvolvimento da pesquisa, objetivos, tipo de intervenção, resultados e
conclusões. Os artigos foram categorizados de acordo com tipo de intervenção e efeito sobre o sono. Os
dados foram analisados com estatística descritiva. Resultados: Foram incluídos seis artigos que
abordaram os efeitos da musicoterapia, entretanto, sem enfoque nos sons binaurais. Estes estudos
apontaram que a musicoterapia estabiliza a saturação, a frequência respiratória e cardíaca, e pode
melhorar comportamentos alimentares e padrões de sucção, aumentar os períodos prolongados do
estado de alerta silencioso, reduzir as respostas �siológicas e comportamentais da dor, além de
apontarem evidências de efeito bené�co da música na atividade eletroencefalográ�ca de recém-
nascidos. Conclusão: Não foram identi�cados estudos que abordassem o efeito de sons binaurais no
sono de recém-nascidos, apenas o impacto positivo da musicoterapia sobre parâmetros �siológicos e
comportamentais. Com a realização deste estudo, evidenciou-se a necessidade de pesquisas que
avaliem o efeito dos sons binaurais sobre o sono e parâmetros �siológicos de recém-nascidos
hospitalizados para que protocolos de cuidados para promoção e proteção do sono e do
neurodesenvolvimento em unidades neonatais sejam propostos.
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Introdução O estado nutricional materno durante a gestação e lactação tem sido relatado como
fundamental na in�uência sobre a programação fetal. O ambiente intrauterino e pós-natal representa
um período crítico para o desenvolvimento da prole, podendo desencadear alterações epigenéticas com
consequências negativas para o metabolismo glicídico e lipídico dos conceptos. Nesse contexto, a dieta
materna pode exercer efeitos prolongados e deletérios sobre a saúde dos descendentes. Objetivo O
estudo visou analisar os efeitos da dieta materna associada a diferentes tipos de ácidos graxos e a
relação com a adiposidade, o per�l lipídico, o metabolismo da glicose e a expressão de proteínas pró-
in�amatórias nos descendentes com 21 dias de vida. Material e Métodos Foram analisadas fêmeas e
machos da linhagem Wistar divididos em cinco grupos de acordo com a dieta recebida pela mãe. Os
parâmetros bioquímicos foram determinados pelo método calorimétrico, utilizando kits comerciais e
pela equação Friedewald et al. (1972). Para avaliação da adiponectina e dos marcadores pró
in�amatórios hepáticos, utilizamos o método ELISA. Para o Teste de Tolerância Oral à Glicose (OGTT), foi
utilizado a análise de glicemia capilar. Os dados foram analisados pela ANOVA de duas vias ou ANOVA
para medidas repetida, com teste post hoc de Bonferroni. Os resultados foram expressos como média ±
erro padrão da média (EPM) e o nível de signi�cância foi de p?0.05. Resultados Não foram encontradas
diferenças signi�cativas em relação ao peso e ao ganho de peso corporal durante o período de gestação
e lactação nas matrizes. Contudo, observamos que as ratas que receberam dieta high fat ao longo de
todo o período, mantiveram menor ingestão alimentar em relação aos grupos normolipídicos,
principalmente durante a gestação e na primeira semana de lactação. Com isso, a dieta high fat resultou
em uma maior e�ciência alimentar. Em relação ao per�l sérico das matrizes após a lactação, destacamos
que as ratas alimentadas com óleo de peixe apresentaram menores níveis de colesterol total e LDL em
relação aos grupos C-C e HF-S. Na prole de 21 dias, o peso ao nascer do grupo HF-C21 se mostrou menor
em relação ao grupo HF-S21. Não identi�camos diferenças signi�cativas quanto ao comprimento e o
ganho de peso entre os grupos. Em contrapartida, o grupo HF-P21 apresentou menor adiposidade
quando comparado ao grupo HF-HF21. Os descendentes das ratas alimentadas com dieta normolipídica
a partir da gestação, apresentaram, signi�cativamente, menor valor de glicose sérica e triacilglicerol.
Complementarmente, os grupos HF-C21 e HF-P21 mostraram menores níveis de colesterol e maiores
níveis de HDL em relação ao grupo HF-HF21. Não foram identi�cadas diferenças signi�cativas de LDL,
assim como de TAG hepático. Os dados do OGTT, não identi�caram diferenças signi�cativas entre os
grupos. Conclusão A dieta materna hiperlipídica na pré-concepção e normolipídica com diferentes tipos
de ácidos graxos durante a gestação e lactação, mostrou alterações na adiposidade e no per�l sérico dos
descendentes de 21 dias. Possivelmente as alterações estão associadas a efeitos prejudiciais à saúde dos
descendentes ao longo da vida.
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Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: COVID-19

Efeitos da Pandemia do COVID-19 em Homens Adultos. Prof. Dr. Ricardo da Costa Padovani
(ricardo.padovani@unifesp.br), Maria Júlia Leite (m.leite11@unifesp.br), Carol Uehbe
(c.uehbe@unifesp.br) e Carolina Yumi Cascão Yoshikawa (carolina.yumi@unifesp.br). A prática do
exercício físico, o manejo da emoção e um bom comportamento alimentar podem auxiliar diretamente
no aumento da qualidade de vida dos indivíduos, como já foi amplamente evidenciado na literatura.
Entretanto, a pandemia do vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), contribuiu para a modi�cação desses aspectos
devido às restrições impostas para o controle da disseminação do vírus, como a quarentena e o
isolamento social, especialmente para os homens. Dessa forma, a rotina desse grupo teve uma mudança
radical. Visando a importância da prática da atividade física, do bem-estar emocional e da alimentação
saudável e os possíveis impactos da pandemia na vida dos homens, a pesquisa compreendeu e analisou
os efeitos causados por esse evento atípico que se vivenciou. Objetivo: Compreender os efeitos físicos,
psicológicos e nutricionais na rotina de homens adultos. Materiais e Método: Participaram do estudo 5
homens, acima de 18 anos de idade, com diferentes níveis de escolaridade. Foram realizadas entrevistas
em profundidade com os participantes, mediante um roteiro de questões pré-estabelecidas. As
entrevistas foram gravadas e transcritas em seguida. Os dados foram analisados a partir da análise de
conteúdo. Resultados: A partir da análise das entrevistas, foram elencadas quatro categorias: 1)
Apreensão, angústia e ansiedade; 2) Di�culdade na prática de exercício físico; 3) Alimentação como
conforto emocional e 4) Relações interpessoais modi�cadas. Essas categorias abarcam os principais
efeitos em decorrência da pandemia como o medo de algo inesperado, a falta de motivação para
praticar exercícios físicos, a comida como válvula de escape e, ainda, as di�culdade do convívio excessivo
ou a falta dele com familiares e amigos.
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Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Já foi demonstrado que a privação materna neonatal (PM9) e o isolamento social juvenil (IND) podem
acarretar prejuízos neurobiológicos e comportamentais a longo prazo. Portanto, esse estudo analisou os
efeitos da PM9, associada ou não ao isolamento social pós-desmame, sobre a preferência por estímulos
sociais e sobre a ativação neuronal do circuito mesocorticolímbico, através da versão social do teste de
condicionamento de preferência ao lugar (sCPP) e de imuno-histoquímica para a proteína Fos em ratos
adolescentes. Fêmeas submetidas à PM9 tiveram aumento na atividade locomotora durante a
exploração inicial da arena do sCPP. Já os machos IND tiveram menor tempo de imobilidade no teste do
sCPP. Isso demonstra um resultado sexo-dependente em que fêmeas, frente a situações de novidade,
apresentam mais hiperatividade no aparato do sCPP. Essa diferença entre sexos também apareceu no
tempo de permanência nos compartimentos na fase de teste comparada à habituação, em que houve
aumento da permanência no compartimento pareado com interação social em todos os grupos de
ambos os sexos, especialmente em fêmeas IND, demonstrando que o isolamento pode ser necessário
para motivar os animais a interagir socialmente. O isolamento social também foi responsável pelo
aumento na frequência de todos os comportamentos sociais avaliados durante a fase de
condicionamento do sCPP. Em contrapartida, nenhuma diferença signi�cativa entre grupos de machos
foi encontrada para imunopositivadade para Fos nas estruturas do circuito mesocorticolimbico
avaliadas. Sendo assim, não foi veri�cado nenhum efeito da privação materna neonatal associada ao
isolamento social juvenil na motivação por interação social ou na ativação neuronal do circuito envolvido
na codi�cação dessa motivação, embora tenha �cado evidente que os efeitos de estressores na infância
são sexo-dependentes, sendo que fêmeas aparentam ser mais sensíveis do que machos em relação à
privação materna, ressaltando a importância de se envolver mais análises separadas por sexo nos
estudos.
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Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
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Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA
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DO BEM-ESTAR

Introdução: Áreas contaminadas são um desa�o em nossa sociedade. Dentre as formas de remediá-las
estão a biorremediação, baseada na remoção de contaminantes por processos biológicos, e a
remediação térmica, que mobiliza ou remove contaminantes por meio do aquecimento do solo. A
in�uência da remediação térmica sobre a microbiota do solo ainda é pouco conhecida em ambientes
tropicais e esse conhecimento auxilia o planejamento de estratégias de remediação para o
gerenciamento de áreas contaminadas. Objetivo: Comparar a estrutura da comunidade microbiana de
amostras de solo contaminadas com hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), aquecidas a 60 e
100oC, simulando faixas de baixa temperatura do gradiente da remediação térmica, com impacto
esperado sobre a microbiota, mas antes de sua inativação completa. Materiais e Métodos: Microcosmos
de 30g de solo foram aquecidos por 1h nas temperaturas teste e incubados a 30oC. Microcosmos em
triplicata, sacri�cados logo após o aquecimento e ao longo de 55 dias de incubação, foram submetidos à
contagem de células viáveis (técnica da microgota) e ao sequenciamento do gene RNAr 16S (primers
515F e 806R) em plataforma Illumina MiSeq para análise da estrutura e composição da comunidade
microbiana. Análises físico-químicas também foram realizadas para avaliar os impactos do aquecimento
nas propriedades do solo. Resultados: O aquecimento não alterou as propriedades físico-químicas do
solo de forma signi�cativa. O aquecimento a 60 °C reduziu a densidade de bactérias heterotró�cas
cultiváveis, mas houve recuperação após 30 dias de incubação. O aquecimento a 100 °C inativou a
comunidade heterotró�ca viável, embora células tenham sido observadas em amostras coradas com
DAPI e tenha sido possível sequenciar amostras de DNA em dois microcosmos. No geral, o aquecimento
e o tempo de incubação não ocasionaram diferenças estatisticamente signi�cativas nos parâmetros de
diversidade alfa, mas o tempo de incubação teve um impacto signi�cativo sobre a diversidade beta das
comunidades microbianas dos microcosmos. Os principais gêneros de bactérias encontrados foram
Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia (BCP), Sphingobium, Clostridium-sensu-stricto-1 e
Escherichia-Shigella. Foi possível observar que o aquecimento a 60 °C reduziu a abundância relativa de
gêneros como Sphingobium e houve uma tendência de dominância do gênero BCP após 30 dias de
incubação. Ambos os gêneros são reconhecidamente capazes de degradar HPAs, mostrando que,
mesmo com o impacto da temperatura, o solo apresenta redundância funcional e é capaz de manter
atividades degradadoras. Conclusão: O aquecimento a 100oC exerceu efeitos negativos sobre a
microbiota, mas a 60oC, ainda que a temperatura tenha impactado a diversidade, houve recuperação
das populações e seleção de gêneros com potencial igualmente degradador, indicando que a
biorremediação pode ser utilizada em faixas de temperatura para as quais a remediação térmica não
remove ou degrada por completo os contaminantes. Assim, a remediação térmica de baixa temperatura
pode ser uma técnica possível de ser aplicada em conjunto com a biorremediação em busca de formas
de remediação mais sustentáveis economicamente e ambientalmente.
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Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: Em março de 2020, a OMS declarou situação de pandemia para a COVID-19, uma doença
causada pelo vírus SARS-CoV-2, o qual tem a capacidade de causar um quadro respiratório relativamente
grave, havendo uma letalidade de cerca de 2,3%, que cresce consideravelmente quanto maior for a faixa
etária considerada. A vacinação contra COVID-19 é considerada a melhor solução no combate à doença,
juntamente com distanciamento social e uso de mácaras. Objetivos: primário Avaliar os efeitos adversos
e capacidade de proteção da vacinação contra COVID-19 nos pacientes com nefrite lúpica com
imunossupressão vs sem imunossupressão; secundários: Avaliar se a vacinação contra COVID-19 em
pacientes com nefrite lúpica teria efeitos adversos diferentes quando comparado à população geral.
Metodologia: Aplicação de um questionário por meio de ligação telefônica aos pacientes portadores de
nefrite lúpica do Ambulatório de Nefrites da UNIFESP/Hospital São Paulo, colhendo informações sobre
dados sociodemográ�cos, medicações, comorbidades e sintomas apresentados após vacinação contra
COVID-19. Resultados esperados: Com os dados obtidos neste estudo, buscaremos contribuir para
esclarecer possíveis efeitos colaterais e fatores de protecão da vacina contra o COVID- 19 em pacientes
com nefrite lúpica, levando em consideração seu status de imunossupressão.Espera-se com base em
estudos preliminares avaliar se os pacientes vacinados apresentam maior ou menor frequência de
efeitos adversos à vacinação quando comparados à população geral._x000c_ Resultado Parcial: Houve
contato telefônico com 27 pacientes, 85% eram do sexo feminino. Até o momento, 4 pacientes foram
diagnosticados com COVID 19. Apenas um deles precisou �car internado em UTI durante 15 dias, e não
estava em uso com imunossupressor. Todos os pacientes receberam pelo menos 3 doses da vacina
contra o COVID e apenas um deles teve efeitos colaterais graves relacionados a primeira dose da vacina,
apresentando plaquetopenia grave e sendo necessária sua internação.
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Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
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A Manobra Assistida por Gravidade é usada para manipular o vetor velocidade heliocêntrico de uma
espaçonave, tanto em magnitude quanto em direção, após uma aproximação em torno de um corpo
secundário, como um planeta ou satélite natural. Esta manobra foi implementada com sucesso em
várias missões, como as Voyager 1, Voyager 2 e a BeppiColombo. No entanto, o principal controle da
manobra são as condições iniciais antes da aproximação ao planeta, como o ângulo de aproximação, a
velocidade e altitude do pericentro. Quando o controle é aplicado através de uma força propulsora,
como o empuxo, a manobra também é conhecida como Manobra Assistida por Gravidade impulsiva. As
espaçonaves hipersônicas de alta sustentação, como os Waveriders, podem ser implementadas para
aumentar os efeitos gravitacionais da manobra, e com um controle ativo podemos alterar a direção e a
magnitude das forças aerodinâmicas. No entanto, esta Manobra Aeroassistida por gravidade foi
analisada para baixas altitudes dentro das atmosferas planetárias, regiões de alta densidade atmosférica
que aumenta a transferência de calor e o risco de colisão devido à topologia planetária. Além disso, a
manobra em baixa altitude não é viável com a tecnologia atual. O Objetivo desta pesquisa é a análise de
sensibilidade para uma manobra aero-assistida por gravidade na atmosfera alta. A manobra na
atmosfera alta é analisada com variações na relação Lift-to-Drag devido ao Ângulo de Ataque entre -0,5°
e 0,5°, e na variação de 15% na densidade atmosférica, procurando quanti�car os efeitos no pericentro,
a energia orbital e o ângulo de curvatura após da aplicação da manobra. Os efeitos são analisados a
partir dos resultados obtidos das trajetórias por simulações numéricas para integrar as equações da
dinâmica do sistema. O Problema Circular Restrito de Três Corpos é selecionado para modelar os
cenários e a dinâmica da espaçonave, assumindo atmosferas isotérmicas com modelos exponenciais
para determinar a densidade, durante as aproximações em torno de Vênus e Marte. Um método de
Monte Carlo foi aplicado para simular múltiplas trajetórias considerando os efeitos das variações
aerodinâmicas e atmosféricas. Os resultados mostram uma relação inversamente proporcional entre as
variações da densidade atmosférica e as mudanças de energia, e uma relação linear com o ângulo de
curvatura da manobra. No caso das variações no Ângulo de Ataque, as relações são dispersas.
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Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
FISIOLOGIA E METABOLISMO

Aliado à reeducação alimentar, o exercício físico é uma das ferramentas mais utilizadas para obter um
balanço energético negativo, por conta de seu impacto na saúde física e mental, produzindo benefícios
na interação mente e corpo. Desse modo, o conhecimento pelo psicólogo dos mecanismos que
in�uenciam um comportamento mais ativo �sicamente e que in�uenciam, consequentemente, o gasto
energético diário, é de grande importância. A atividade física realizada de forma regular para alcançar
determinado objetivo é denominada exercício físico, enquanto movimentos realizados no dia a dia são
conhecidos como atividade física espontânea (AFE), que pode ser responsável por até 50% da energia
gasta diariamente. Em estudos anteriores, observamos que houve uma diminuição signi�cativa na AFE
após uma sessão aguda de exercício (SA) em camundongos, o que poderia comprometer o efeito do
exercício na redução de peso corporal. Sendo assim, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar o
comportamento compensatório da AFE e a expressão hipotalâmica de orexina, o principal
neuromodulador da AFE, em resposta ao exercício agudo. Métodos: Inicialmente, foi feito o experimento
da SA em diferentes volumes de corrida em esteira. Para isso, foram utilizados 7 camundongos C57BL/6
machos com 24 semanas. Foi feita uma aclimatação de 4 dias a uma esteira ergométrica, seguida pelo
teste de capacidade máxima (TCM). Com base nesse teste, calculamos 50% da velocidade máxima
atingida, que foi usada nas SA com duração de 20, 30 ou 40 minutos. As sessões ocorreram com
intervalos de 15 dias. Já para a análise dos encéfalos, foram utilizados 10 camundongos C57BL/6
machos, com 16 semanas de vida. Os animais realizaram o TCM e posteriormente metade realizou SAs
com volume de 30 minutos. Antes e após a primeira SA, os animais tiveram a sua AFE registrada por 48
horas e, dado o intervalo de 72 horas, passaram por mais uma SA, seguida de eutanásia. Os animais que
não �zeram a SA passaram pelos mesmos procedimentos pré-eutanásia que os demais. A eutanásia se
deu por meio de perfusão transcardíaca e os encéfalos �xados com paraformol. Obtivemos cortes
coronais de 30 ?m que serão tratados por imuno�uorescência para posterior análise de orexina no
hipotálamo. Resultados: No estudo de comparação dos volumes de exercício houve uma diminuição na
AFE dos animais nas primeiras 24 pós exercício, retornando aos níveis basais após as SAs de 20 e 30
minutos, enquanto que a AFE não havia retornado ao basal nas 48 horas após a SA de 40 minutos. No
entanto, a magnitude da redução não se alterou diante da manipulação dos volumes. A análise dos
tecidos encontra-se em andamento. Conclusão: Como houve uma compensação muito similar entre os 3
volumes estudados, sugere-se que um exercício de maior duração poderia apresentar melhores
resultados com relação a obtenção de um balanço energético negativo, uma vez que a compensação
não se mostra volume-dependente.
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Introdução: os maus-tratos na infância são um problema mundial de saúde pública. No Brasil, os tipos
mais comuns de trauma moderado a grave durante a infância são negligência emocional, abuso
emocional, abuso físico, negligência física e abuso sexual. Pela falta de registros e denúncias,
principalmente por medo e estigma, a incidência é subestimada, o que resulta na carência de políticas
públicas para prevenir essas adversidades e tratar as vítimas. Experiências adversas durante a infância
causam ativação recorrente e prolongada do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) ? principal sistema
neuroendócrino envolvido na resposta ao estresse ? e do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e resultam
na desregulação desta resposta. Crianças que sofreram maus-tratos apresentam concentrações basais
de cortisol mais elevadas e tal modi�cação pode ser prejudicial não apenas para o desenvolvimento
adequado da criança, mas também à saúde na idade adulta. A existência de interação recíproca entre o
eixo HPA e o eixo hipotálamo-pituitária-gônada (HPG) fundamenta a hipótese de que a exposição
prolongada ao estresse na infância pode in�uenciar negativamente a fertilidade e fecundidade na vida
adulta. Objetivo: avaliar se diferentes formas de maus-tratos infantis, incluindo abuso sexual, abuso
psicológico, abuso físico e negligência, são fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios
relacionados à fertilidade masculina e feminina, como disfunção sexual, endometriose, dor pélvica
crônica, doença in�amatória pélvica, leiomioma e infertilidade. Métodos: foi realizada uma revisão
sistemática da literatura nas bases MEDLINE (PubMed), Web of Science, PsycINFO e EMBASE buscando
por artigos em português e inglês que correlacionassem abuso na infância (abuso físico, abuso sexual,
abuso emocional e negligência) à infertilidade e distúrbios relacionados à fertilidade e fecundidade.
Todos os estudos recuperados na busca inicial foram avaliados por título e resumo, por duas
pesquisadoras, separadamente. Artigos que apresentavam palavras-chave pertinentes ao tema deste
trabalho foram selecionados para leitura completa, enquanto que artigos de revisão, editoriais, relatos
de caso e comentários não foram incluídos. Foram considerados para inclusão os estudos
observacionais que avaliaram os efeitos, diretos ou indiretos, do abuso sexual na infância sobre a
fertilidade na vida adulta. Resultados: a estratégia de busca recuperou 1221 artigos e, após a exclusão de
306 duplicatas, 915 artigos foram analisados por título e resumo, dos quais 142 foram selecionados para
leitura completa. Vinte e um artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados para a
extração de dados e para avaliação da qualidade do artigo, realizada através das escalas SIGN 50. Com
base nos critérios avaliados pelas escalas, 5 artigos foram classi�cados como sendo de Alta Qualidade e
16 como Aceitáveis. O próximo passo para completar o estudo é resumir os dados de forma descritiva.
Dessa forma, espera-se encontrar uma relação entre exposição a maus-tratos na infância e redução da
fertilidade e da fecundidade, contribuindo para o conhecimento dos efeitos tardios da exposição ao
estresse durante a infância.
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LETÍCIA DRAGONI CUSMA 1*, BEATRIZ SALLES STEFANI 1, MARINA NUNES 2, LEONARDO WENSING
FISCHER 3, SAMARA URBAN DE OLIVA 4, SANDRA MARIA MIRAGLIA 4 1* - Aluna de iniciação cientí�ca
bolsista CNPq: leticia_dragoni@hotmail.com 1- Aluna de iniciação cientí�ca voluntária:
beasallesstefani@gmail.com 2- Colaborador: marinunes@gmail.com 3 -Coorientador:
leof2192@gmail.com 4- Orientadores: oliva.samara@unifesp.br e miraglia.valdeolivas11@unifesp.br ou
miraglia.sm@gmail.com Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), depressão é
um dos principais problemas de saúde no mundo. O número de adolescentes com depressão vem
aumentando expressivamente. Em 2009, o escitalopram, inibidor seletivo de recaptação da serotonina
(ISRS), foi aprovado pelo FDA para tratamento agudo e de manutenção de transtorno depressivo maior
em pacientes adolescentes. A serotonina está envolvida na ocorrência de espermatogênese normal em
ratos sexualmente imaturos e atua como moduladora na secreção de gonadotro�nas. A próstata
apresenta altos níveis de serotonina, secretada por células neuroendócrinas locais, a qual está
correlacionada com atividades secretórias e proliferativas dos seus diversos tipos celulares e
compartimentos. A serotonina inibe a morfogênese da próstata por meio da regulação negativa da
expressão de receptores de andrógenos. A manutenção da integridade funcional e estrutural da
próstata é andrógeno-dependente, e ocorre através de interações recíprocas entre o estroma
�bromuscular e o epitélio glandular. Objetivos: Considerando a importância da serotonina em processos
�siológicos de desenvolvimento e manutenção da próstata, propôs-se investigar o impacto da terapia
com escitalopram sobre esta glândula e, se o coquetel de antioxidantes, com ômega 3 e vitamina D3,
atuaria positivamente contra um possível dano causado por este medicamento antidepressivo. Material
e Métodos: Foram utilizados 48 ratos machos, da linhagem Wistar, controles e tratados com
escitalopram (10mg/kg/dia) e/ou submetidos à terapia conjunta de vitamina D3 (200UI/Kg/dia; 3
vezes/semana) e ômega 3 (400mg/kg/dia), via gavagem, durante 35 dias consecutivos, a partir da
peripuberdade (41 dias pós-parto, dpp). Os animais foram distribuídos em 4 grupos experimentais
(n=12): Controle Sham (GS - solução �siológica 0,9% estéril, via gavagem), Escitalopram (GE),
Antioxidantes (GA) e Escitalopram com Antioxidantes (GEA). Aos 77 dpp, os animais foram submetidos à
eutanásia e tiveram o sangue colhido e as próstatas ventrais coletadas para as seguintes análises: 1)
histopatológica e biométrica; 2) estereológica, através da obtenção das densidades numéricas de
macrófagos e mastócitos no tecido prostático, utilizando-se procedimentos histoquímicos (métodos do
azul de toluidina e da reação de Perls), e das densidades de volume dos componentes prostáticos
(estroma �bromuscular e epitélio glandular, pelo método tricrômico de Masson); 3) imuno-histoquímica
das expressões do receptor de andrógeno (RA) e da proteína Ki 67, relacionada à proliferação celular.
Para estas avaliações, utilizou-se um sistema de análise de imagem. A dosagem plasmática de
testosterona dos animais foi realizada pelo método ELISA. Resultados: Animais tratados com
escitalopram apresentaram tendência de aumento do número de mastócitos no estroma �bromuscular
da próstata, porém não signi�cativo estatisticamente. Escitalopram causou redução signi�cativa do peso
corpóreo, do volume e peso prostático (absoluto e relativo) e dos níveis de testosterona plasmática.
Estes dados não diferiram estatisticamente quando se compararam os grupos GE e GEA. As análises
imuno-histoquímicas (Ki67 e receptor de andrógeno) e as avaliações das densidades numéricas de
macrófagos e das densidades de volume dos componentes prostáticos estão em andamento. Conclusão
Parcial: O escitalopram impactou negativamente nos níveis de testosterona e na biometria prostática. O
tratamento com antioxidantes não melhorou os parâmetros alterados pelo escitalopram. Possível
reação in�amatória na próstata está sendo investigada.
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Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

FARMACOLOGIA

EFEITOS DO EXTRATO E DOS COMPOSTOS ISOLADOS DE Cecropia glazioui Sneth NAS ATIVIDADES DAS
ENZIMAS CONVERSORAS DA ANGIOTENSINA (ECAs) DE MAMÍFERO E INSETO VICTORIA PERINI PEDERIVA
1, DANIELA TIEMI MYAMOTO 2, MIRTES MIDORI TANAE 3 ,ANTONIO JOSÉ LAPA 4 Laboratório de Produtos
Naturais, Depto. Farmacologia, EPM-UNIFESP 1 Orientanda e Graduanda em Biomedicina:
victoria.perini@unifesp.br, 2 Colaboradora: daniela.myamoto@unifesp.br, 3 Co-Orientadora:
m.tanae@unifesp.br, 4 Orientador: ajlapa@unifesp.br Introdução: Mosquitos transmissores de
arboviroses (dengue, zika, chikungunya, febre amarela), ou de malária e �lariose, têm apresentado
resistência progressiva aos inseticidas sintéticos clássicos de baixa toxicidade humana, como os
piretróides. A inexistência de vacinas e�cazes e de medicamentos especí�cos contra essas enfermidades
soma-se ao insucesso na pesquisa de novos inseticidas para prevenir surtos de doenças vetoriais. Nesse
sentido, os inseticidas de origem natural parecem ser promissores no controle emergencial de vetores,
principalmente se os mecanismos de ação forem diferentes daqueles que desenvolveram resistência
farmacológica. Este trabalho descreve a atividade da C. glazioui e seus constituintes químicos na
atividade enzimática da ECA1 e ECA2 em plasma de rato e homogenato de larvas de Aedes aegypti,
correlacionando a atividade inseticida com a inibição das ECAs expressas nos insetos, cujas funções
vitais são ainda desconhecidas. Objetivo: Realizar a triagem da atividade da fração butanólica (Fbut) e
dos compostos isolados da C. glazioui na atividade das ECAs 1 e 2 de mamíferos, comparativamente à
ação nas ECAs homólogas de larvas de mosquitos vetores. Métodos: As atividades enzimáticas das ECAs
foram determinadas por �uorimetria utilizando o substrato FRET (Fluorescence Resonance, Energy
Transfer) do tipo Abz-FRK(Dnp)P-OH para a ECA1, e Mca-APK(Dnp) para a ECA2. A hidrólise desses
substratos pelas ECAs dissocia o grupo apagador dos substratos que passam a emitir �uorescência. A
atividade enzimática foi determinada incubando o homogenato de larvas (ou o plasma de ratos) com as
drogas a 37ºC, registrando-se a �uorescência com excitação (?ex) a 320 nm e emissão (?em) a 420 nm
(ECA1), ou 405 nm (ECA2). O captopril (3x10-9 M) foi utilizado como inibidor padrão da ECA1 e o DX600
(10-5 M) da ECA2. As atividades Fbut e dos compostos majoritários (>1%) dela isolados (orientina,
isoorientina, isovitexina, catequina, epicatequina, procianidinas B2, B3, B5 e C1 e ácido clorogênico)
foram comparativamente avaliadas. Resultados: A velocidade de hidrólise e a intensidade de
�uorescência com a incubação do Abz-FRK(Dnp)P-OH com plasma de rato foi 3 a 5 vezes maior que a do
Mca-APK(Dnp), indicando a maior atividade ECA1. Após 15 minutos de reação, a IC50 do captopril na
hidrólise do Abz-FRK(Dnp)P-OH foi 3.8 nM, mas não inibiu a hidrólise do Mca-APK(Dnp). No mesmo
tempo, a Fbut (100 ?g/mL) inibiu 80% da hidrólise do Abz-FRK(Dnp)P-OH e 60% do Mca-APK(Dnp). O
DX600 (10-5 M) inibiu 93% do Abz-FRK(Dnp)P-OH e 48% da hidrólise do Mca-APK(Dnp). Os compostos
puros isolados da Fbut foram inativos nas enzimas plasmáticas, com exceção do ácido clorogênico (10 ?
M) que inibiu 57% da atividade da ECA1. A enzima predominante no homogenato de larvas foi a ECA2,
que foi bloqueada pelo DX600 (3x10-5 M) de 50% e pela Fbut (100 ?g/mL) de 43%. Conclusão: Estes
resultados indicam que a ECA1 predomina no plasma e a ECA2 nas larvas. A ação inibitória da Fbut e do
DX600 não foi seletiva e os compostos majoritários da Fbut não foram ativos em ECAs de mamíferos. A
atividade dos compostos em larvas está em estudo.
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EFEITOS DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA E DA LUZ PULSADA INTENSA EM
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Trabalho: Sessão: 150 - Tecnologias em Sáude-2 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
TECNOLOGIA EM SAÚDE

O projeto ?Efeitos do Laser de baixa potência e da Luz Pulsada Intensa em glândulas lacrimais de modelo
experimental da Síndrome de Sjögren? foi desenvolvido na UNIFESP, sob orientação de Dr. José Álvaro
Pereira Gomes e co-orientação de Dra. Tais Hitomi Wakamatsu, tendo como autores a mestranda
Alessandra Yoshie Takiishi e o discente Mateus Nakamune Tubone. O olho seco é um dano da superfície
ocular, caracterizada pela perda da homeostase do �lme lacrimal, acompanhado por sintomas oculares.
É um acometimento multifatorial, sendo uma das etiologias a Síndrome de Sjögren, doença auto-imune
caracterizada pela destruição das glândulas exócrinas, principalmente a lacrimal e as salivares. Estudos
recentes demonstram e�cácia do Laser de baixa potência no tratamento de xerostomia, atuando
diretamente no tecido glandular e, como o Laser é uma radiação não ionizante, não apresenta efeitos
mutagênicos. Paralelamente, estudos evidenciam sucesso no tratamento de disfunção das glândulas de
Meibomius e olho seco evaporativo em pacientes portadores de rosácea ocular com Luz pulsada intensa
(IPL). O objetivo inicial é avaliar a e�cácia e segurança da terapia a laser de baixa potência e luz pulsada
intensa em glândulas lacrimais de modelo experimental da síndrome de Sjögren. A pesquisa foi feita
com 3 grupos com camundongos da linhagem NOD.MRK que desenvolveram Síndrome de Sjögren.
Desses grupos com olho seco,1 grupo não sofreu intervenção, 1 grupo foi tratado com sessão de
irradiação de terapia à laser (infravermelho) de baixa potência com 1J, durante 10s, em 5 sessões em
dias alternados e 1 grupo foi tratado com sessão de IPL 12 J, com frequência de 15ms com uso de probe
de sa�ra circular, em 3 sessões a cada 15 dias. O modelo experimental seguiu a Declaração para uso de
animais em oftalmologia e pesquisa em visão da ARVO (Association for Research in Vision and
Ophtalmology). Foram avaliados produção aquosa de lágrimas, danos à superfície ocular em lâmpada de
fenda, histologia com imunohistoquímica das glândulas lacrimais para CD4, CD45 e caspase 3 e RT-PCR
para determinar produção de IL-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-17, TNF-alfa, IFN-alfa e MMP-9 nos camundongos
NOD tratados. Para a análise estatística dos dados, foi usado o teste ANOVA one way com teste de
Tuckey. O estudo completou a fase de coleta de dados, de modo que 18 animais foram analisados e
tiveram seus materiais biológicos coletados e houve 6 perdas. Com relação à análise estatística realizada,
obteve-se que não houve diferença estatisticamente signi�cante entre os grupos tratados e o controle
para os diferentes tratamentos realizados com relação ao grau de ceratite desenvolvido. Considerando a
produção aquosa de lágrimas no teste do fenol, observou-se aumento apenas no grupo tratado com
laser e com IPL, entretanto não houve diferença estatisticamente signi�cativa. Atualmente, aguarda-se a
avaliação histológica do material coletado. Frente a este resultado parcial, conclui-se que são necessários
mais estudos com um número maior de amostras para avaliar o benefício do laser e da luz pulsada no
tratamento de olho seco.
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Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A mudança de estilo de vida é o principal fator para a prevenção e tratamento da obesidade,
emagrecer de uma forma saudável a partir da prescrição de exercícios, ingestão alimentar e assistência
psicológica, por intervenção interpro�ssional, promove saúde em todos os âmbitos. Objetivo: Avaliar o
efeito do Programa ?Paraguaçu Mais Leve? no emagrecimento de indivíduos com obesidade. Método: A
pesquisa trata-se de um estudo quantitativo retrospectivo, que acessou o banco de dados do programa
?Paraguaçu Mais Leve? da cidade de Paraguaçu-MG para análise dos resultados alcançados com o
presente projeto. O Programa ?Paraguaçu Mais Leve? consistiu em um programa de emagrecimento
com duração de 60 dias com quatro intervenções por semana. O estudo teve uma amostra de 23
indivíduos. Avaliações antropométricas (Massa corporal, IMC, RCE e RCQ) e anamneses foram aplicadas
no início e ao �nal do programa. Hipótese: Neste sentido, o estudo tem como hipótese a seguinte
pergunta: O Programa ?Paraguaçu Mais Leve? proporcionará melhora no quadro da doença obesidade, a
partir da intervenção interpro�ssional que permitirá diminuição no IMC e na antropometria? Resultados:
Os principais resultados do estudo foram a alta diminuição na média do Perímetro de quadril (-5,63%), e
mudança de classi�cação na média do IMC dos participantes, que diferiu sua classi�cação de Obesidade
grau I (30,57 kg/m2) pré-intervenção, para Sobrepeso (29,43 kg/m2) pós-intervenção. Conclusão: O
Programa Paraguaçu Mais Leve garantiu efeitos signi�cantes no emagrecimento de indivíduos obesos, a
partir de intervenção interpro�ssional, com prescrição de exercícios físicos, e acompanhamento
nutricional e psicológico.
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SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Binaural Beats é uma ilusão auditiva causada quando dois tons de frequências semelhantes
são ouvidos por meio de som estéreo como, por exemplo, fones de ouvido, tendo suas aplicações
bené�cas em diversas áreas, tais como relaxamento físico e mental, atenção e memória e regulação de
humor. O uso dessas ondas pode ter sua aplicação no âmbito do exercício físico. Objetivo: Analisar os
efeitos do Binaural Beats e suas possíveis aplicações no âmbito esportivo e do exercício físico. Método:
Foi realizada uma revisão bibliográ�ca narrativa nas bases de dados: PubMed, Scielo, Embase e
Sportdiscus. Os descritores utilizados foram Binaural Beats, OR Binaural Beating, OR Binaural Beat
Therapy, OR Binaural auditory, OR Binaural frequency combinados com Exercise, OR Physical activity, OR
Sport, pesquisados tanto na língua inglesa quanto na portuguesa. Resultados: A busca totalizou 56
estudos cientí�cos. Destes, quatro atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos e
analisados com maior profundidade nesse trabalho. Conclusão: O uso do Binaural Beats parece poder
contribuir tanto para a melhora do desempenho, quanto para a recuperação do exercício, porém
depende do tempo de exposição, frequência utilizada e momento da intervenção.
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Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

Introdução: O efeito deletério do estresse térmico na fertilidade de mamíferos é um problema
multifatorial, afetando diversos tecidos e células de sistemas reprodutores. Em machos púberes, o
estresse térmico compromete as células testiculares e a espermatogênese, afetando negativamente a
morfologia, a motilidade e a capacidade fecundante do espermatozoide, diminuindo assim a qualidade
espermática e reprodutiva do animal. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos imediatos e/ou tardios
do estresse térmico em animais pré-púberes, um período de maior suscetibilidade a estressores.
Objetivo: este projeto visou determinar se o estresse térmico aplicado em camundongos machos pré-
púberes exerce efeitos imediatos (período pré-púbere) e tardios (período púbere) sobre os aspectos
morfo�siológicos e bioquímicos das células testiculares e de espermatozoides, bem como determinar os
efeitos tardios sobre a produção in vivo de embriões. Materiais e métodos: Para tanto, casais da
linhagem CD1-Suiço foram utilizados para obtenção das ninhadas. No 10º dia de desenvolvimento pós-
natal (DPN), as fêmeas lactantes e seus �lhotes foram aleatoriamente alojados em câmara climática sob
as condições controle (21°C durante o dia todo) e estresse térmico (35°C por 12 horas do período de luz
e 21°C por 12 h durante o período escuro) até? o 21º dia DPN. Em seguida, os animais foram mantidos
na condição controle até o dia da eutanásia. No primeiro experimento, os camundongos foram
eutanasiados nos períodos pré-púbere (21 a 25 dias DPN) e púbere (91 a 116 dias DPN) para coleta de
amostras. Os testículos foram �xados em 4% (p/v) paraformaldeído, emblocados em para�na e
processados para coloração com hematoxilina e eosina. Durante o período púbere, os espermatozoides
foram coletados do epidídimo para a avaliação das características de motilidade e cinética espermática
pela análise computadorizada de espermatozoides (CASA) e per�l bioquímico pela espectroscopia
Raman. Em um segundo experimento, os machos foram acasalados para avaliar a fertilidade sobre a
taxa de blastocistos produzidos. Resultados: A exposição de camundongos pré-púberes ao estresse
térmico aumentou a porcentagem de túbulos seminíferos com atro�a (p=0,0083), vacúolos (p=0,0062) e
corpos residuais anormais (p=0,0007) quando comparado ao controle, assim como reduziu a
porcentagem de epitélio germinativo íntegro (p= 0,0257) e de espermátides arredondadas (p=0,0062).
No período púbere, foi encontrado maior porcentagem de túbulos seminíferos com desorganização do
epitélio germinativo (p=0,0054) e corpos residuais anormais (p=0,0406) no grupo estressado quando
comparado ao controle, assim como redução na quantidade de espermatócitos (p=0,0406) no grupo
estressado. Nas análises de motilidade e cinética o grupo estressado apresentou maior motilidade
progressiva no tempo 0 minutos (p=0,026) e uma tendência na redução da hiperativação no tempo 60
minutos (p=0,0853), quando comparado ao controle. Não houve efeito do estresse térmico no peril
bioquímico espermático. No entanto, resultados iniciais indicaram que o estresse térmico durante o
período pré-púbere reduziu a fertilidade de machos pois a de taxa de blastocistos caiu de 69,23% no
grupo controle para 35,84% no grupo estressado. Conclusão: O estresse térmico em machos pré-
púberes exerceu efeitos imediatos e tardios no sistema reprodutor e na fertilidade do animal, afetando
negativamente a espermatogênese e a produção de embriões in vivo.
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Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: FARMACOLOGIA

Evidências clínicas e experimentais indicam a relação do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)
com a perda da homeostasia sistêmica e quadro de neuroin�amação, o qual encontra-se intimamente
associado a desregulação da produção e ações da alopregnanolona (ALO), um esteróide que participa na
homeostase neuro�siológica e adaptações ao estresse. Utilizando um modelo pré-clínico de isolamento
social (IS) por 30 dias que, em camundongos, mimetiza as alterações comportamentais e
neuroin�amatórias da condição clínica do TEPT, nosso grupo identi�cou um desfecho de epididimite
(in�amação do epidídimo) que ocorre em paralelo à neuroin�amação instalada nesses animais (Freitas,
2020). Neste projeto de iniciação cientí�ca, recentemente demonstramos que a massa corporal dos
camundongos adultos mantidos em IS por 2, 15 e 30 dias não foi alterada. A massa absoluta das
glândulas adrenais e do epidídimo também não foram modi�cadas, apesar da massa testicular absoluta
ter sido reduzida após 30 dias de IS. O presente trabalho foi desenvolvido para testar: a) a presença de
ALO a nível epididimário e potencial alteração da concentração tecidual desse hormônio frente a
epididimite instalada em resposta ao isolamento social, e b) a existência de um decurso temporal da
epididimite em consequência do IS de 2, 15 ou 30 dias. Foram utilizados camundongos Suíços, machos
adultos (60 dias; CEDEME, Unifesp-EPM) divididos em dois grupos experimentais: (1) Grupo Controle (GC;
4 animais/gaiola) e (2) Grupo IS (1 animal/gaiola). Após 2, 15 ou 30 dias, os animais foram perfundidos
por via transcardíaca com �xador (�uido de Davidson). Os testículos e epidídimos foram coletados e pós-
�xados no mesmo �xador. Após os processamentos para emblocamento em para�na, os cortes
histológicos foram coletados e submetidos a coloração de hematoxilina e eosina. A histopatologia
(testicular e epididimária) e estereologia (testicular) foram avaliadas a partir de análises dos cortes
teciduais por microscopia de luz (Nikon E800). Em outro grupo experimental, o plasma foi coletado para
quanti�cação da ALO, testosterona e corticosterona por ensaio de Elisa e das regiões proximal e distal
do epidídimo para estudo da concentração de ALO epididimária. Após a análise do teste de
normalidades dos dados dos grupos experimentais, a análise estatística foi realizada para análise de
outliers, teste de one-way ANOVA (avaliar parâmetros com relação tempo-efeito) e por Teste t de
Student, usando GraphPrism 9 (considerando p <0,05 como nível de signi�cância). Os dados revelaram a
ocorrência de eventos histopatológicos testiculares relacionados a processos degenerativos associados
ao epitélio (degeneração/desprendimento, vacúolo epitelial, vacúolo em células de Sertoli, célula
acidó�las e células multinucleadas), espermatogênese (espermátide retida, vacúolo celular) e morte
celular (corpos residuais apoptóticos e células na luz tubular) não diferiram entre os tecidos dos grupos
controles e mantidos em IS. Análise de estereologia, no entanto, indicou uma redução da área de luz
tubular em paralelo a um aumento da área ocupada pelo interstício e componentes vasculares em
animais isolados por 15 dias quando comparados com o grupo controle. No epidídimo, a avaliação
histopatológica evidenciou in�ltrados in�amatórios já com 2 dias de IS e que progrediram para um
fenótipo in�amatório mais signi�cativo após 15 e 30 dias de IS; nesses animais houve também aumento
do número de células claras no epitélio epididimário. O plasma de animais com 2, 15 ou 30 dias de IS
apresentaram concentrações de testosterona e ALO similares aos do grupo GC. O IS por 15 e 30 dias, no
entanto, reduziu a corticosterona plasmática quando comparado ao grupo GC. Os ensaios de Elisa de
ALO identi�caram esse hormônio na porção proximal e distal do epidídimo de animais GH, não havendo
modi�cação em tecidos nos animais mantidos por 2, 15 ou 30 dias em IS. Os resultados con�rmaram
que há um decurso temporal de epididimite em consequência do prolongamento do IS em 2, 15 ou 30
dias. Detectamos, de forma inédita, a presença de ALO no tecido epididimário, porém sem alteração ou
correlação com o status de in�amação apresentado pelo tecido no modelo de estresse de IS aqui



utilizado. Os resultados abrem perspectivas para o melhor entendimento deste hormônio na
�siopatologia desse tecido.
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Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

Introdução: a pandemia do vírus SARS-CoV-2 de�agrou uma crise sanitária mundial. Os sistemas
públicos e privados de saúde foram sobrecarregados, consequentemente, assim como os trabalhadores
que compõem esses sistemas. Os pro�ssionais de saúde sofreram impactos negativos nas dimensões
físicas e mentais, e ao enfrentarem diversos desa�os na assistência em saúde no contexto pandêmico,
passaram pelo esgotamento pro�ssional e estresse ocupacional. Antes da pandemia os pro�ssionais de
saúde já apresentavam repercussões sobre a saúde mental decorrente do contexto ocupacional o que
acentuou tais sintomas. As práticas integrativas e complementares são vistas como aliadas ao
enfrentamento de problemas de saúde e estão instituídas junto ao Sistema Único de Saúde desde 2006.
Propõe-se como intervenção nessa pesquisa a associação de dois recursos terapêuticos, a aromaterapia
e a automassagem, para a redução dos sintomas de estresse vivenciados por pro�ssionais da equipe de
Enfermagem que atuaram no Linha de Frente da Covid-19. Objetivo: avaliar a efetividade da
automassagem Do-In associada com aromaterapia com Lavanda (Lavandula angustifolia) e Gerânio
(Pelargonium graveolens) à 3%, na redução de sintomas relacionados ao estresse, ansiedade e
depressão em pro�ssionais de Enfermagem que atuaram em unidades destinadas ao tratamento de
pacientes com COVID-19. Materiais e método: ensaio clínico randomizado com dois braços (grupo
controle e grupo intervenção). Participarão pro�ssionais de Enfermagem que atuaram em unidades
destinadas ao tratamento de pacientes diagnosticados com COVID-19 na cidade de São Paulo com sinais
de níveis moderado e elevado de estresse. O recrutamento será feito por divulgação em mídias sociais.
Para cada grupo, almeja-se obter uma amostra de 30 participantes, os quais serão randomizados entre
os grupos intervenção e controle. O grupo intervenção irá receber quatro sessões de aromaterapia
associada à automassagem, conduzidas por teleatendimento. O grupo controle irá receber quatro
sessões automassagem acompanhadas por teleatendimento e sem associação com aromaterapia. A
automassagem oferecida para os grupos intervenção e controle consta de um protocolo fundamentado
na prática de automassagem Do-In, técnica da medicina oriental que equilibra os pontos meridianos ou
energéticos (CHI) do corpo. A aromaterapia tópica consiste na oferta de creme aromático na
concentração de 3%, contendo os óleos essenciais de Lavandula angustifolia e Pelargonium graveolens.
Os desfechos da pesquisa serão analisados por meio de quatro instrumentos: (1) questionário
sociodemográ�co, ocupacional e clínica; (2) Escala de Estresse Percebido (EPS-10), (3) Inventário de
Ansiedade Traço-Estado (IDATE), subescala estado e (4) Escala de Depressão do Centro de Estudos
Epidemiológicos (CES-D). Com exceção do primeiro instrumento, que será aplicado apenas no baseline
(T0), todos os demais serão aplicados em quatro momentos, baseline (T0), após a 2ª sessão (T1), após a
4ª sessão (T2), e no follow-up (T3 - sete dias após T2). Resultados esperados: caso a efetividade e a
segurança da aromaterapia associada a automassagem se con�rmem, e tão somente nessa condição,
espera-se contribuir na redução do estresse dos pro�ssionais de Enfermagem, bem como, contribuir
com a produção do conhecimento cientí�co fortalecendo a efetividade das práticas integrativas e
complementares.
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: ONCOLOGIA

Introdução: O câncer tem se tornado um dos principais problemas de saúde coletiva no mundo, tanto
pelo crescimento da incidência dos casos quanto pela mortalidade. Os tratamentos tradicionais tem se
reinventado cada vez mais em busca de manejos e terapêuticas mais humanizadas. Nesse sentido, a
maconha medicinal tem se (re)apresentado ao mundo como um potencial terapêutico que contribui
para qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Diante disso, o presente estudo pretende avaliar os
efeitos da terapêutica canábica na qualidade de vida e nos níveis de ansiedade e depressão, transtornos
mentais frequentemente associados ao diagnóstico do câncer. Desta maneira, o estudo coloca em pauta
de um lado, o direito inalienável à saúde e a uma vida mais sustentável, e de outro, atender à
necessidade de ampliação de estudos clínicos que registrem os efeitos da terapêutica canábica pela via
do auto relato em pacientes oncológicos. Objetivo: Avaliar os efeitos do uso de cannabis medicinal na
qualidade de vida e nos sintomas de depressão e de ansiedade entre pacientes oncológicos vinculados
ao associativismo canábico. Materiais e Métodos: Os critérios de inclusão dos participantes deste estudo
serão: pessoas maiores de 18 anos, que irão iniciar o tratamento com a cannabis medicinal, que sejam
recém vinculados ao associativismo canábico e que tenham recebido o diagnóstico de câncer
con�rmado. Para avaliação de qualidade de vida será utilizado o instrumento The Word Health
Organization Quality Of Life Assessement, em sua versão breve (WHOQOL-bref), o qual contem quatro
domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Será também utilizada a escala de
Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21), na versão validada para o Brasil. Tais dados serão coletados
antes do início da intervenção, 30 e 60 dias após o início desta, por meio de um formulário on-line que
será enviado aos pacientes via associações canábicas. Para testar o comportamento entre variáveis-
resposta WHOQOL-bref em relação ao Tratamento/Avaliação e variáveis-resposta Ansiedade, Estresse,
Depressão, em relação ao Grupo, Tratamento e Avaliação, será empregado o modelo de análise de
variância com medidas repetidas e o método de comparações múltiplas de Bonferroni. Para testar a
correlação entre as variáveis qualidade de vida e sintomas de depressão e/ou ansiedade será utilizado o
teste de correlação de Spearman.. Para a realização das análises estatísticas será utilizado o programa
estatístico SPSS e adotado o nível mínimo de signi�cância de 5%. Tais análises poderão avaliar a
efetividade da cannabis medicinal na qualidade dos pacientes oncológicos. Após a coleta e análise dos
dados quantitativos, será realizado grupo focal com os pacientes. Essa técnica complementa e enriquece
os dados quantitativos, dando dimensão qualitativa ao estudo. Para a análise dos dados provenientes da
etapa qualitativa do estudo, será utilizada a técnica de análise de conteúdo. Espera-se que os resultados
deste estudo possam contribuir na compreensão dos efeitos da cannabis medicinal na qualidade de vida
de pacientes oncológicos.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
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DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução: As in�ltrações subacromiais são possibilidades terapêuticas existentes para as lesões de
manguito rotador, havendo inúmeras opções de substâncias que podem ser injetadas, dentre elas: os
corticosteroides, a proloterapia (glicose hipertônica), o plasma rico em plaquetas (PRP) e o ácido
hialurônico. A substância mais tradicionalmente utilizada é o corticosteróide, contudo, há preocupações
quanto a seus efeitos adversos de degeneração do tendão. Como uma alternativa a isso, o uso de ácido
hialurônico vem sendo descrito, o qual já é amplamente utilizado para osteoartrose do ombro, mas
ainda é pouco estudado em relação ao seu uso para as lesões do manguito rotador. Objetivo: O intuito
desta revisão sistemática e metanálise é analisar a efetividade do ácido hialurônico nas in�ltrações
subacromiais para tratamento de tendinopatias e de lesões parciais do manguito rotador, e será
considerado como desfecho primário o ganho de função e a redução da dor. Método: O trabalho foi
iniciado em junho de 2021, seguindo o Manual Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenção,
sendo relatadas em conformidade com a declaração ?Preferred Reporting Items for Systematic Review
and Meta-Analyses? (PRISMA). Está sendo feita uma pesquisa detalhada nas bases de dados
MEDLINE/PubMed, EMBASE, Cochrane Library e LILACS, além de serem consideradas as publicações
relevantes da literatura cinzenta. A análise e a seleção de informações tem se dado por dois autores
independentes. O desenho do estudo não conta com restrição quanto ao idioma e ao ano de publicação,
sendo considerados estudos randomizados e quasi-randomizados, realizados em humanos. A população
analisada é de adultos, com mais de 18 anos, que tenham lesão parcial do manguito rotador ou
tendinopatia, sem histórico de outras patologias ou cirurgias no ombro. Para a intervenção, tem-se a
análise das in�ltrações subacromiais com ácido hialurônico comparado com o controle/placebo. O
desfecho primário estudado será a melhora da dor do ombro após a in�ltração, mensurada por meio da
Escala Visual Analógica (EVA), e a melhora na função do ombro, segundo escores padronizados. Esses
resultados serão analisados em curto, médio e longo prazo, sendo eles, respectivamente, até 5 semanas,
entre 6 a 12 semanas e mais de 12 semanas. O desfecho secundário será a segurança do ácido
hialurônico, considerando as complicações registradas, que serão separadas em menores, as quais não
necessitaram de hospitalização, e as maiores, que precisaram. Além disso, serão avaliados os desfechos
imagiológicos pós in�ltração. O viés e a qualidade dos estudos serão veri�cadas usando a ferramenta de
avaliação de viés de risco, fornecida pela Colaboração Cochrane. E, as análises estatísticas serão
realizadas usando o Review Manager (RevMan web - Cochrane review). Resultados prévios: após a busca
primária nas bases de dados, foram selecionados cinco estudos para compor a revisão sistemática e a
metanálise, somando 514 pacientes, dos quais 178 receberam a intervenção. Esses estudos foram
realizados na Holanda, no Irã, na Coreia e na China. Tendo que, efeitos adversos foram relatados apenas
em um dos estudos, sendo todos eles fracos.
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EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SANTO
ANTÔNIO DO AMPARO-MG DIULIAN APARECIDA DE REZENDE Doutoranda No Programa Interdisciplinar
Em Ciências Da Saúde-UNIFESP diulianrezende@yahoo.com.br; PROF. DR. IMPÉRIO LOMBARDI JUNIOR
Departamento De Ciências Do Movimento Humano-UNIFESP imperiolombardi@gmail.com Introdução: O
Envelhecimento biológico é um complexo processo multifatorial. No século XXI, o envelhecimento
aumentará as demandas sociais e econômicas em todo o mundo, acredita-se que essa população
aumente cada vez mais em proporções exponenciais. No entanto, apesar de na maioria das vezes serem
ignorados, os idosos deveriam ser considerados essenciais para a estrutura das sociedades. Este
aumento exponencial de idosos promove signi�cativo impacto socioeconômico nos sistemas de saúde,
portanto é fundamental que esse segmento da população permaneça saudável e independente pelo
maior tempo possível A importância do exercício físico para a saúde, autonomia e qualidade de vida de
um indivíduo é fundamental, há a necessidade de incentivar um padrão de vida ativo entre a população
de forma geral, especialmente entre o público idoso, cuja prevalência de inatividade física é alta e que,
somada à incidência de doenças crônicas nesse grupo, pode levar a um declínio funcional de especial
relevância. A preocupação da Saúde Pública com a alta prevalência de pessoas que não atingem os
níveis recomendados de práticas de exercícios físicos no mundo e no Brasil tem encorajado o
planejamento, a implantação e a avaliação de intervenções que incentivem a prática regular, sendo a
atenção primária em saúde um campo promissor para o desenvolvimento de ações de promoção ao
combate a inatividade física. Considerando-se os diferentes signi�cados à ideia de saúde, a importância
do exercício físico, crescimento da população idosa e as diferentes concepções a respeito dos fatores
que interferem na dinâmica saúde/doença, temos a proposta de um estudo qualitativo, de caráter
exploratório, visando identi�car a efetividade do programa de exercício físico no Sistema Único de Saúde
(SUS). Objetivo: Avaliar a auto percepção do estado de saúde dos usuários das Unidades Básicas de
Saúde integrantes de programa de exercício físico realizado pelo SUS e a percepção dos demais
pro�ssionais de saúde das equipes em relação a intervenção e os integrantes do programa na cidade de
Santo Antônio do Amparo ? MG. Materiais e Método: Estudo de corte transversal com abordagem
qualitativa utilizando se de entrevistas. A abordagem qualitativa é um método cujos dados utilizam a
linguagem natural dos sujeitos e busca entender o contexto e/ou ponto de vista do ator social, que não
exclui a análise quantitativa. Pouco se tem investigado sobre a percepção da população idosa a respeito
de tais intervenções, desvelando os modos de sentir, pensar e agir dos sujeitos envolvidos. Acredita-se
que tais informações possam fornecer subsídios como resultados que contribuam com programas de
exercícios físicos, lazer, recreação e esporte para idosos na medida em que se proponham a analisar os
discursos deles e captar suas impressões, sugestões e preferências. Palavras-chaves: Exercício Físico;
Envelhecimento; SUS.
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Introdução: Na última década observou-se um contínuo crescimento no número de startups no mercado
brasileiro e da sua representatividade na economia nacional e sociedade. Atualmente o Brasil encontra-
se em décima posição do ranking mundial de startups consideradas "unicórnios". Aliado a esse
crescimento, recentemente temos também o Marco Legal das Startups (Lei Complementar n. 182/2021)
sancionado em 2021, a�rmando a importância da inovação para a sociedade. Apesar das projeções
signi�cativas, as startups possuem uma taxa de insucesso de cerca de 90% segundo alguns estudos.
Estima-se que cerca de 56% da taxa de insucesso deriva-se de problemas relacionados à demanda de
mercado, sendo 34% diretamente relacionado ao Market Fit. O Market Fit pode ser entendido como o
ajuste de um produto ou serviço as demandas do mercado. Alguns pesquisadores consideram esse fator
como uma das principais premissas para o sucesso do empreendimento. Propomos nessa pesquisa que
o Market Fit está intimamente ligado com as abordagens de causação e efetuação no empreendimento.
Isto é, na causação os empreendedores se concentrem em um objetivo pré-de�nido procurando os
meios e formas para atingir esse objetivo. Na efetuação empreendedores utilizam os meios disponíveis
para realizar um ou mais objetivos que não foram necessariamente pré-de�nidos. Desse modo o Market
�t, isto é, o ajuste do produto ou serviço as demandas do mercado estão relacionadas em como os
empreendedores exploram e�cientemente tanto a causação quando a efetuação. Objetivos: Estabelecer
um mapa espacial como parte de um constructo a partir de um estudo de caso de uma startup de base
tecnológica. Nesse mapa serão explorados os aspectos de causação e efetuação relacionados ao Market
Fit da startup, buscando explorar as seguintes premissas: Premissa 1. Mercado Inicial de
operacionalização micro utilizar-se de efetuação como base inicial da análise de Market Fit. Premissa 2.
Mercado Inicial de operacionalização Macro utilizar-se de causação como base inicial da análise de
Market Fit. Premissa 3. Mercado Convencional de operacionalização micro utilizar de efetuação como
base inicial da análise Market Fit. Premissa 4. Mercado Convencional de operacionalização macro utilizar
de causação como base inicial da análise Market Fit. Materiais e Método: Realização de uma pesquisa
exploratória da literatura acadêmica especializada, relatórios técnicos, banco de dados abertos entre
outras fontes de dados. Na sequência será realizado um estudo de caso de uma start up oriunda da
pesquisa acadêmica para veri�car o grau de efetuação e causação diante do Market Fit. Para o estudo de
caso será estabelecido um estudo aprofundado de um sistema limitado (startup), desenvolver e realizar
perguntas sobre os aspectos de causação e efetuação do Market Fit da empresa, coleta de múltiplas
formas de dados para desenvolver um entendimento aprofundado sobre o fato, descrição detalhada e
análise das premissas propostas inicialmente estabelecendo o caso dentro de um contexto presente na
literatura acadêmica, traçar as interpretações, isto é, elucidando os aspectos instrumentais e intrínsecos.
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EFICÁCIA DA ACUPUNTURA NO ENFRENTAMENTO DA DEPRESSÃO E DO ABUSO DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ADRIANA MARCASSA TUCCI - ORIENTADOR(A)

LEANDRO CARDOZO BATISTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Devido ao baixo número de estudos publicados na literatura internacional sobre protocolos
alternativos à intervenção farmacológica e psicoterapêutica para o enfrentamento de sintomas de
depressão e esses associados ao uso de substâncias psicoativas. Em estudo piloto realizado
anteriormente, foi apontada a e�cácia de um protocolo composto por múltiplas técnicas alternativas
(meditação mindfulness, reiki, acupuntura e auriculoterapia) para o tratamento desses sintomas. O
objetivo do estudo atual é avaliar a e�cácia da técnica única de acupuntura no tratamento dos sintomas
depressivos, bem como nos problemas decorrentes do consumo de substâncias psicoativas. Material e
método: trata-se de um estudo clínico experimental, simples-cego, randomizado e controlado, no qual a
técnica será aplicada durante oito encontros no grupo experimental (GE); o Grupo Controle (GC)
receberá sham acupuntura. Foi realizado o cálculo amostral. A amostra será composta por no mínimo
oito participantes em cada um dos grupos experimental e controle entre aqueles que preencham critério
para a presença de sintomas depressão. O mesmo ocorrerá para participantes que preencham critério
para depressão e transtorno por uso de substâncias (TUS) comórbido. Os critérios de inclusão para
todos os grupos de estudo serão: participantes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que apresentem
depressão em nível moderado, avaliados por meio do instrumento Depression Anxiety and Stress Scale
(DASS-21); não estar em uso de medicamentos para tratar sintomas de depressão ou ansiedade ou
outros medicamentos para tratar o uso de álcool ou outras drogas; não estar em tratamento psicológico;
não estar realizando nenhuma outra prática alternativa, como: reiki, acupuntura, meditação, ioga,
homeopatia, entre outros. Os critérios de inclusão para participar do grupo com TUS comórbido à
depressão serão apresentar padrão de consumo de álcool de risco, avaliado por meio do Alcohol Use
Disorders Identi�cation Test (AUDIT) ou problema moderado no consumo de outras drogas, avaliado
pelo Drug Abuse Screening Test (DAST-10). Os participantes serão avaliados nos momentos de pré-
intervenção, pós-intervenção e acompanhamento após um mês do término da intervenção. A
amostragem será por conveniência. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o número: 57751816.0.0000.5505. No momento,
está sendo realizada a coleta de dados. Espera-se que até a realização do evento seja possível
apresentar resultados preliminares do estudo.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DE PICS (SISTEMAS MÉDICOS COMPLETOS) NO SUPORTE A
PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: RESULTADOS PRELIMINARES

DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

CLAUDIO ARNALDO LEN - ORIENTADOR(A)

JOÃO ROBERTO BISSOTO - DISCENTE

SIMONE BRASIL DE OLIVEIRA IGLESIAS - COORIENTADOR(A)

FLÁVIA HELOÍSA DOS SANTOS - COORIENTADOR(A)

ALINE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: PRÁTICAS INTEGRATIVAS

Cenário: Os cuidados paliativos são entendidos como a proteção do paciente aos incômodos provocados
pelos sintomas da doença limitante e sem perspectiva de cura e/ou pelo tratamento desta e seu
emprego tem sido cada vez mais amplamente discutido. De modo semelhante, observamos a atuação
da medicina integrativa, como um re�exo da insatisfação à medicina tradicional ocidental. Essas duas
áreas vêm integrando-se, tendo em comum o benefício do paciente baseados em conceitos de cuidado
holístico e multidimensional. Porém, devido à escassez de evidências cientí�cas e pouco padrão para
treinamento de pro�ssionais de práticas integrativas com crianças, associado ao estranhamento e
preconceito de algumas vertentes da medicina, o uso dessas técnicas ainda é restrito. Objetivos: Este
estudo objetiva identi�car o escopo de práticas integrativas, complementares e alternativas no tocante
aos Sistemas Médicos Completos (são estes Medicina Tradicional Chinesa, Homeopatia, Antroposo�a,
Naturopatia, Medicina Ayurveda) utilizadas em Pediatria e mensurar a segurança e e�cácia no uso em
cuidados paliativos pediátricos quanto ao controle de sintomas e promoção de qualidade de vida.
Materiais e Método: Trata-se de uma revisão sistemática utilizando os descritores: ?palliative medicine?, ?
palliative care?, ?complementary therapies?, ?complementary medicine?, ?alternative therapies?, ?
chinese traditional medicine?, ?homeopathic?, ?ayurveda?, "anthroposophic medicine?, ?naturopathic?, ?
pediatrics?, ?child?, ?childhood?, ?adolescent? nas principais bases de dados (Embase, Cochrane,
Medline/PubMed, Scopus, Scholar Google, Lilacs, Scielo). Foram incluídos trabalhos que abordaram
crianças e adolescentes diagnosticadas com doenças englobadas nos grupos de indicação de cuidados
paliativos e que �zeram uso de PICS e Sistemas Médicos Completos. Foram analisados estudos
publicados entre janeiro de 2000 até agosto de 2021 e em todos os idiomas. O trabalho foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob parecer 5575290720 e registrado junto ao banco de
dados PROSPERO sob número 198399. Resultados: Foram levantados 2104 artigos, após remoção de
duplicatas (291) e pela leitura do título e disponibilidade dos textos (1106) restaram 707 artigos para
avaliação do resumo para inclusão na análise. Esta etapa feita por dois avaliadores independentes que
selecionaram 47 artigos para leitura completa de texto, dos quais 4 foram excluídos por não tratarem de
doenças com indicação de cuidados paliativos. A maioria dos estudos tinha metodologia observacional e
transversal, avaliando de modo geral o uso de práticas integrativas, a intenção do uso, benefícios e
relatos de eventos adversos. Cerca de 60% dos estudos foram realizados com crianças com câncer,
seguido de afecções neurológicas e abordavam uso geral de PICS, mas também isoladamente algum dos
Sistemas Médicos Completos, porém não foram identi�cados estudos abordando Naturopatia. Esta
revisão encontra-se em andamento, não sendo possível no momento publicar conclusões à respeito do
uso. Conclusão: Apesar dos avanços em pesquisas envolvendo os Sistemas Médicos Completos e
Medicina Integrativa ainda há muitos entraves na realização de estudos clínicos com estes pacientes, por
se tratar de uma medicina complexa e individualizada, sendo difícil padronizar tratamentos para grande
número de crianças, di�culdade de encontrar placebos apropriados e garantir uma abordagem
uniforme. Além disso, na Pediatria existe a peculiaridade de estarem envolvidos aspectos únicos do
desenvolvimento físico, neuropsicomotor e social.
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EGRESSOS DE CURSOS DE LICENCIATURAS E INSERÇÃO PROFISSIONAL NA
DOCÊNCIA EM TERRITÓRIOS DE ALTA VULNERABILIDADE

MAGALI APARECIDA SILVESTRE - COORDENADOR(A)

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - COORDENADOR(A)

AMANDA MARTINS AMARO - DISCENTE

ALCIONE ZANIBONI CORRAL - PARTICIPANTE EXTERNO

ZILDA BORGES DA SILVA - PARTICIPANTE EXTERNO

ADALBERTO DIRÉ ADÃO - DISCENTE

JULIANA DE OLIVEIRA TORRES - DISCENTE

MARA LUCIA DA SILVA RIBEIRO - PARTICIPANTE EXTERNO

SHEILLA ANDRE CARLOS DA SILVA - DISCENTE

ROBINSON JACINTHO DE SOUZA - DISCENTE

WILDIANE SOUSA BRAGA - DISCENTE

VANESSA LIDIANE DOMICIANO BEZERRA - DISCENTE

ALESSANDRA BRAGA SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO DOCENTE

A pesquisa tem como intenção identi�car como se caracteriza a inserção pro�ssional de professores que
atuam nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas localizadas em território de alta
vulnerabilidade. Dispõe-se a responder a seguinte pergunta: Como egressos de cursos de licenciaturas
enfrentam a inserção pro�ssional na docência em escolas públicas situadas em territórios de alta
vulnerabilidade social? A investigação ainda está em andamento e foi organizada em duas partes, sendo
que apresentaremos apenas a primeira parte do relatório (2019-2022) que teve como objetivos:
(i)realizar estado da arte sobre o tema inserção pro�ssional de professores; (ii) reunir informações da
região, descrevendo suas características quanto aos sistemas educacionais, dados sócio econômicos e
índices de vulnerabilidade; (iii) identi�car características do professor que trabalha na região do Alto
Tietê/Cabeceiras (vi) identi�car professores que se encontram no início da carreira e inserção
pro�ssional e, aspectos que caracterizam o seu preparo para a iniciação na pro�ssão em regiões de alta
vulnerabilidade. Os referenciais teóricos metodológicos baseiam-se nas discussões dos autores:
Huberman (2000); Sacristan (1999a); Imbernón (2011): Marcelo Garcia (1999); Contreras (2012); Roldão
(2007); Zeichner (2014); André (1983); Curado (2017); Romanowisk (2016); Gariglio (2021); Oliveira (2010).
A pesquisa ainda está em andamento e nessa fase �nalizamos a construção do estado da arte e o
mapeamento dos municípios. Estamos em processo de apreciação no CEP (Comitê de Ética em Pesquisa)
para iniciar o contato com as secretarias municipais de educação e aplicar os questionários para
identi�car os professores iniciantes e darmos andamento ao relatório da pesquisa. Compreendemos até
o momento, com as interpretações acerca do estado da questão, que as pesquisas com professores em
inserção pro�ssional ainda são dispersas, poucas tratam a inserção pro�ssional de professores dos anos
iniciais e a questão da inserção em territórios de alta vulnerabilidade não foi associada a nenhum
estudo.
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EGRESSOS(AS) NEGROS(AS) DE LICENCIATURAS NA EFLCH: EXPERIÊNCIAS EM
ESCOLAS PRIVADAS

MARIA ANGELICA PEDRA MINHOTO - ORIENTADOR(A)

TALITA SOUZA DELFINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO, GÊNERO, ETNIA E RACIALIZAÇÃO

Esta pesquisa de iniciação cientí�ca é resultado de questões levantadas a partir de uma primeira
iniciação cientí�ca intitulada ?A Inserção Pro�ssional dos Egressos Negros de Licenciaturas da EFLCH?.
Buscou-se responder às seguintes questões: há diferença na inserção pro�ssional de professores
negros(as) egressos(as) da EFLCH quando se inserem em escolas particulares em relação aos(ás)
inseridos(as) em escolas públicas? Os(as) egressos(as) que se inseriram em escolas particulares
passaram por desa�os de inclusão racial? A hipótese levantada foi que há diferenças no exercício da
docência em escolas públicas e privadas e que na sociedade brasileira ocorrem desa�os de inclusão
racial. O estudo teve natureza quantitativa e qualitativa e teve duas fontes de informações:
levantamento de dados dos(as) egressos(as) negros(as) dos cursos de licenciaturas da EFLCH por meio
do Observatório de Educação Superior da EFLCH e entrevista semiestruturada com uma egressa negra
que trabalhou em escola privada. Os resultados indicaram que em esfera privada, o silenciamento em
relação aos debates raciais é ainda mais intenso que no ensino público e que a ocorrência de desa�os de
inclusão racial ocorrem. Contudo, a ascensão social, a partir da passagem desses professores pela
universidade pública, pode ser considerada por eles(as) para além de uma questão econômica, como
uma questão de importância política e social.
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ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS ADAPTADAS COM
MATERIAIS DE BAIXO CUSTO

SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO - ORIENTADOR(A)

GABRIEL FERREIRA ROCHA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: No ensino de química é possível pautar a importância das atividades experimentais
investigativas por meio de pesquisadores que a�rmam que elas são um recurso pedagógico importante
que ajuda na construção de conceitos e também por meio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
que apresenta a habilidade EM13CNT301 que mostra um conjunto de habilidades necessárias para o
aluno que só podem ser alcançadas por meio de atividades experimentais investigativas, como a
elaboração de hipóteses e construção, avaliação e justi�cação de conclusões. Contudo, quando se
observa os dados apresentados pelo censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2019 observa-se que apenas 9% das instituições de
ensino básico do Brasil possuem laboratórios de ciências, e apenas 2% das instituições localizadas em
zonas rurais apresentam laboratórios de ciências, percebe-se então que poucos estudantes tem acesso
as atividades experimentais durante sua passagem pela escola. Objetivo: o presente trabalho tem por
objetivo propor roteiros e vídeos de atividades experimentais investigativas adaptadas, com materiais de
baixo custo, de modo que seja possível a democratização do ensino de química por meio dessas
atividades. Materiais e Método: Para a formulação de roteiros e vídeos das atividades experimentais
investigativas foi feito inicialmente uma busca na BNCC sobre temas da química no ensino fundamental
II e médio, e foram encontrados dois conteúdos: o primeiro é a separação de sistemas heterogêneos e o
segundo a chuva ácida, em seguida foi realizada uma busca, na literatura da área de ensino de química,
por experimentos relacionados com os temas escolhidos. Após essa busca procurou-se elaborar roteiros
das atividades experimentais investigativas adaptando os materiais de alto custo e as técnicas usadas de
modo que não seja perdida a qualidade das atividades, e também a produção de vídeos contendo a
questão problema, a montagem do experimento, a possível resolução e explicação, e algumas dicas para
a execução da atividade, e por �m também será feita uma discussão sobre o grau de liberdade
intelectual de cada uma das atividades experimentais com base na tabela proposta por Pella em 1969
que traz os graus de liberdade intelectual que os professores podem proporcionar aos estudantes. Estes
variam de I até V, o grau I que é o menor é onde o aluno apenas coleta dados e o professor faz todo o
resto, enquanto o V é onde o estudante é responsável por todo o trabalho desde o desenvolvimento da
questão problema até a coleta de dados e a formulação da conclusão. Conclusão: espera-se com esse
material auxiliar os professores, que não disponham de laboratório em suas escolas, a proporem
atividades experimentais investigativas em suas aulas.
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ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO ACESSÍVEL PARA PLATAFORMA DIGITAL TEIA
(TECENDO REDES, EDIFICANDO SONHOS, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE)

ELIANA CHAVES FERRETTI - ORIENTADOR(A)

LUANA FORONI ANDRADE - ORIENTADOR(A)

MARCELLE SETSUKO FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

INTRODUÇÃO: O Censo Brasileiro de 2010 aponta que o Brasil possui 45 milhões (23,9%) de pessoas com
algum tipo de de�ciência ? visual, auditiva, motora e mental/intelectual (Brasil, 2012). Amparados pela
Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13146/2015), deve ser garantido à pessoa com de�ciência acesso a
produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva (TA)
visando a autonomia, melhoria da mobilidade pessoal e acesso à qualidade de vida (BRASIL, 2015). As
informações quanto aos caminhos para acesso aos produtos de TA, ou ainda sua manutenção revelam
um cenário em que o acompanhamento e o custo-efetividade precisam ser melhor investigados. A
ausência de interpretação em Libras, bem como a ausência de audiodescrição de imagens em sites e na
internet são barreiras na comunicação, pois impossibilita o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação (BRASIL, 2015) o
que restringe o acesso à informação e limita a participação das pessoas com de�ciência visual e auditiva
e impacta negativamente na obtenção de produtos e informações de TA. OBJETIVO: Elaborar conteúdo
acessível para pessoas com de�ciência e disponibilizar na plataforma digital de comunicação intitulada
TeiA (Tecendo redes, edi�cando sonhos, inclusão e Acessibilidade) para aumentar o acesso à Tecnologia
Assistiva (TA). Objetivos especí�cos são deixar todo o conteúdo acessível para a pessoa com de�ciência
visual e auditiva; testar a plataforma digital de comunicação com usuários e identi�car e corrigir
barreiras de comunicação e na informação para garantir a acessibilidade do site TeiA. METODOLOGIA:
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de elaboração e teste, referente ao
desenvolvimento do conteúdo do site TeiA que será realizado através de parcerias com equipe de
tecnologia da informação, intérprete de Libras, ilustrador e 10 usuários. Será criada uma pasta na
plataforma Google Drive para armazenar o material produzido que será compartilhado com os parceiros
visando garantir a facilidade de acesso como também manter a qualidade das imagens e vídeos
produzidos. Reuniões de alinhamento serão realizadas na plataforma do Google Meets. RESULTADOS
ESPERADOS: O conteúdo do site encontra-se traduzido para Libras, bem como a de�nição das cores e o
tamanho da fonte foram de�nidos para garantir o contraste para as pessoas com de�ciência visual e
baixa visão. O projeto encontra-se na fase de desenvolvimento de protocolo de teste piloto junto a
usuários com de�ciência auditiva e visual para identi�car e eliminar as barreiras de comunicação do site
TeiA. CONCLUSÃO: Somente após a conclusão dos testes e a análise dos resultados será possível
concluir se o site é acessível ou se necessita de melhorias tanto na sua aparência, navegação e até
mesmo no seu conteúdo.
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ELABORAÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO SOBRE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS
NA PANDEMIA DE COVID 19

JULIANA DE LIMA LOPES - ORIENTADOR(A)

VINICIUS LINO DE SOUZA NETO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Introdução: A contaminação pelo SARS-CoV-2 é responsável pelo desenvolvimento da COVID-19. E, as
autoridades sanitárias têm destacado a relevância de implementação de medidas individuais para
diminuir a propagação do vírus, como lavagem das mãos, utilização de máscaras faciais e o
distanciamento social. Para que exista adesão das práticas supracitadas acredita-se que o uso de
mensagens telefônicas são ferramentas que promovem uma comunicação rápida e efetiva. A
comunicação é o alicerce entre as relações pessoais, fornece informações que podem ser convertidas
em conhecimento sobre a necessidade da mudança ou manutenção de um comportamento. Objetivo:
elaborar mensagens de texto sobre as medidas preventivas, como higienização das mãos uso de
máscaras e distanciamento social. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo metodológico que
elaborou mensagens telefonias. Para tal realizou uma revisão da literatura norteada pela respectiva
pergunta: Quais as recomendações relacionadas ao uso de máscaras, higienização das mãos e
distanciamento social frente à pandemia ocasionada pelo SARS?CoV?2? As buscas dos artigos foram
realizadas nas seguintes bases/bancos de dados: Scienti�c Eletronic Library Online (SciELO), US National
Library of Medicine/ National Institutes of Health (PUBMED), Cumulative Index to Nursing and Allied
Health Literature (CINAHL) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por
meio dos descritores de ciências da saúde e operadores booleanos A busca dos artigos foi realizada pelo
discente do curso de doutorado, que inseriu os resultados da busca na Plataforma de seleção Rayyan e a
seleção dos estudos realizou-se de maneira independente por dois revisores, caos existissem
discordância um terceiro revisor era solicitado, assim a amostra foi de 15 artigos. Resultados: Nesse
sentido, foram elaboradas mensagens curtas, compostas por textos e �guras. Assim, após a análise e
extração das informações dos artigos selecionados na revisão da literatura, elaborou-se 18 mensagens
de texto e suas respectivas imagens. As mensagens elaboradas �caram divididas da seguinte forma: três
mensagens com informações sobre a doença e a forma de transmissibilidade, quatro relacionadas à
higienização das mãos, oito quanto ao uso da máscara e três mensagens sobre o distanciamento social.
Conclusão: Acredita-se que as mensagens telefônicas elaboradas pode estimular a adesão da população
frente as práticas da higienização das mãos, o uso de mascaras e distanciamento social e assim diminuir
a cadeia de transmissibilidade do vírus.
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ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE APRAXIA DE FALA

KARIN ZAZO ORTIZ - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ MAURER COSTA - DISCENTE

CLÁUDIA REGINA BRESCANCINI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: A apraxia de fala adquirida é caracterizada como um dé�cit no planejamento motor da fala,
que frequentemente acompanha quadros de afasia após uma lesão cerebral. As variáveis que
interferem no planejamento motor como frequência e estrutura das sílabas, probabilidade fonotática,
posição da sílaba tônica, frequência e extensão das palavras, precisam ser controladas e podem ser úteis
para a identi�cação do transtorno. Não existe protocolo para avaliação da apraxia adquirida de fala para
falantes do português com estímulos que contemplem tais variáveis. Objetivo: Elaborar um protocolo de
avaliação do planejamento motor da fala com estímulos fonologicamente balanceados para o português
brasileiro que contemple as variáveis necessárias para este diagnóstico. Materiais e método: Para a
elaboração do protocolo foram seguidas duas etapas: Na primeira etapa, foram construídas listas de
palavras tendo sido consideradas palavras de conteúdo, especi�camente, substantivos e adjetivos e
sendo excluídos substantivos próprios, verbos �exionados ou no in�nitivo, palavras funcionais, palavras
com contexto para epêntese, palavras cujo signi�cado fosse especializado. Nesta etapa, o critério
principal para a construção das listas foram os padrões silábicos e acentuais. Foram consideradas
palavras que contemplassem os padrões silábicos da língua portuguesa, do canônico CV ao mais
complexo CCVCC, com alternância acentual. A estrutura de palavras mais comuns, a saber, CV.CV e
CV.CV.CV, foram contempladas em todas as posições acentuais. Do levantamento realizado na Etapa 1,
procedeu-se à seleção dos vocábulos que, de fato, compuseram a primeira versão do protocolo. Esta
etapa foi necessária dado o número excessivo de vocábulos, o que inviabilizaria sua aplicação. Além do
critério referente à complexidade do padrão silábico, a seleção do vocábulo nesta etapa contou também
com o critério referente à frequência da palavra na língua portuguesa, que tomou como referência o
número de ocorrências veri�cado no Corpus Brasileiro (PUC-SP), através da ferramenta Linguateca.
Desse modo, selecionaram-se duas palavras com a mesma estrutura silábica e controlando-se a variável
frequência da palavra. Resultados: Na primeira etapa foram levantados 266 vocábulos. A partir da
análise dos vocábulos, foram criadas duas listas correspondentes, uma para a tarefa de leitura em voz
alta e outra para a tarefa de repetição, ambas fundamentais na avaliação da apraxia de fala. Além das
tarefas de repetição e leitura em voz alta com vocábulos controlados quanto às variáveis descritas,
foram acrescidas as tarefas as diadococinesias /pa/, /ta/, /ca/ e /pa ta ca/. Nessa etapa também foi
gerada a folha para marcação das respostas, intitulada ?Folha de Registro? que conta com os dados de
identi�cação do participante, lista dos estímulos e espaço para a marcação da emissão correta ou não, e
tempo de produção da fala, consideradas as variáveis complexidade articulatória e frequência da palavra
na língua. Conclusão: O protocolo desenvolvido contém tarefas consideradas padrão para a avaliação da
apraxia de fala pela literatura internacional, o que torna esse instrumento importante para o diagnóstico
desse distúrbio em falantes do português brasileiro.
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ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ENSINO CONTEXTUALIZADO: CAFÉ: DA
PLANTA À XÍCARA

SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO - ORIENTADOR(A)

ADRIANA RIGOBELLO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ENSINO CONTEXTUALIZADO: CAFÉ: DA PLANTA À XÍCARA SIMONE
DE ASSIS MARTORANO ? ORIENTADOR (A) ADRIANA RIGOBELLO ? DISCENTE Tipo de Trabalho: ORAL
VIDEO POSTER Campus: DIADEMA Tipo: MESTRADO Área: EDUCAÇÃO Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA
Introdução: A química orgânica é considerada por muitos estudantes, principalmente do ensino
superior, como uma área muito difícil da química isto porque seu ensino normalmente se baseia na
memorização de fórmulas e funções orgânicas, onde raramente este conteúdo está relacionado ao
cotidiano desses estudantes. Este projeto de mestrado, portanto, tem como objetivo elaborar uma
sequência didática onde os conceitos de química orgânica serão apresentados de maneira
contextualizada a partir do tema Café: da planta à xícara, já que esta bebida é muito conhecida e
consumida por milhares de pessoas no Brasil. Acreditamos assim que o ensino deste tema
proporcionará um entendimento mais signi�cativo e interessante dos conceitos da química orgânica aos
alunos.
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ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM MANUAL SOBRE O CUIDADO COM O DIABETES
MELLITUS TIPO 1 PARA PAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ODETE DE OLIVEIRA MONTEIRO - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA RODRIGUES SIQUEIRA - DISCENTE

REBECCA ORTIZ LA BANCA BARBER - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A educação em saúde é a chave no tratamento do diabetes tipo 1 (DM1), doença crônica
prevalente na infância. Por isso, pais e cuidadores devem ser incluídos no processo educativo, que
abrange o uso de diversas estratégias, dentre elas, o uso de cartilhas e manuais impressos. Entretanto,
existe um pequeno número de publicações cientí�cas disponíveis cujo foco é apresentar um material
impresso para educar pais e cuidadores de crianças e jovens com DM1. Objetivo: Elaborar e validar um
manual de educação em diabetes para pais de crianças e adolescentes com DM1. Materiais e métodos:
Estudo metodológico, realizado em duas etapas: criação da primeira versão do manual; e validação do
manual por comitê de especialistas. A primeira versão do manual foi criada a partir de uma revisão de
escopo sobre os materiais e programas educativos existentes sobre o ensino dos cuidados com o DM1.
Médicos, enfermeiros e especialistas em educação das cinco regiões brasileiras, que discriminarem em
seu currículo a atuação na área da educação em diabetes ou estudos de materiais educativos serão
convidados a compor um comitê de especialistas que avaliará o conteúdo, linguagem e organização do
manual. A validade de conteúdo será calculada por meio do Content Validity Ratio (CVR). Resultados e
conclusões: A revisão ocorreu nas bases de dados PubMed, CINAHL, Web of Science e LILACS em junho
de 2020. Foram excluídos estudos que não abordavam ensino de pais ou cuidadores separados das
crianças/adolescentes; que não disponibilizavam a cartilha na íntegra gratuitamente; cartilhas de
educação em diabetes tipo 2; estudos publicados antes de 1993 ou em francês, alemão e japonês. Dos
2109 estudos triados pela plataforma Rayyan, 7 manuais foram incluídos. A maioria eram internacionais,
elaborados por pro�ssionais da saúde de diversas especialidades e abordavam a educação dos 7
comportamentos para o autocuidado em diabetes O conteúdo da primeira versão do manual foi
estruturada de acordo com os achados da revisão. Dois designers elaboraram a parte grá�ca. No
momento, este projeto encontra-se em fase de recrutamento do comite de especialistas para
cumprimento da validação de conteúdo.
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ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE COMPRESSÕES TORÁCICAS EM
POSIÇÃO DE PRONA

JULIANA DE LIMA LOPES - ORIENTADOR(A)

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - CO-AUTOR(A)

CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO - COORIENTADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - CO-AUTOR(A)

RUI CARLOS NEGRÃO BAPTISTA - CO-AUTOR(A)

ELAINE PEIXOTO VIEIRA CAVALCANTE - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A ressuscitação cardiopulmonar em posição de prona tornou-se desa�adora durante a
pandemia causada pelo SARS-CoV-2, uma vez que os pro�ssionais desconheciam a técnica, tornando-se
necessário o treinamento da ressuscitação cardiopulmonar nesta posição. O treinamento desta
habilidade pode ser realizado com o auxílio de vídeo autoinstrucional. Objetivo: Elaborar e validar um
vídeo autoinstrucional para habilidade de compressões torácicas em posição de prona. Materiais e
Método: Trata-se de um estudo metodológico, realizado no período de maio a julho de 2020. O processo
de elaboração e validação do vídeo ocorreu em quatro fases: I) elaboração do roteiro do vídeo do tipo
storyboard; II) validação do roteiro do vídeo por especialistas; III) gravação do vídeo; IV) re�namento do
vídeo por especialistas. Para validação do roteiro e do vídeo, foi realizado um grupo focal, com 6
especialistas, após assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, em um encontro via Zoom®
durante três horas e através de um instrumento disponibilizado via Google Forms® que continha cinco
questões relacionadas as etapas contidas no vídeo e uma escala Likert de três pontos, sendo utilizado o
Coe�ciente de Validade de Conteúdo de cada um dos itens do cenário. Resultados: O roteiro foi
elaborado com base na literatura atual, contendo sete tópicos, sendo re�nado e validado pelos
especialistas. O vídeo foi gravado e editado, sendo submetido para avaliação dos especialistas, que
realizaram sugestões em dois itens (CVC: 0,8), desta forma, o vídeo foi novamente editado e reavaliado
pelos especialistas, sendo validada versão �nal do vídeo (CVC 1,0), tendo como resultado um vídeo
autoinstrucional com o passo a passo para realização das compressões torácicas em posição de prona,
com 7 minutos de duração, sendo que 2 minutos são para realização de compressão contínua com a
técnica veja enquanto pratique. Conclusão: O roteiro e o vídeo foram desenvolvidos e validados pelos
especialistas, tornando-se mais uma ferramenta de ensino para técnica de compressão torácica em
posição de prona.
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EMBALAGEM ATIVA ANTIFÚNGICA PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PÃO DE
FORMA FATIADO

ANNA CECILIA VENTURINI - ORIENTADOR(A)

CRISTIANA MARIA PEDROSO YOSHIDA - ORIENTADOR(A)

KARINA MATIAS VARGAS DE SOUZA - DISCENTE

JULIA GUIRÃO FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PIBITI Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: ALIMENTO

FUNCIONAL/BIOMATERIAL

EMBALAGEM ATIVA ANTIFÚNGICA PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PÃO DE FORMA FATIADO. Autores:
JULIA GUIRÃO FERREIRA1; KARINA MATIAS VARGAS DE SOUZA2; CRISTIANA MARIA PEDROSO YOSHIDA3;
ANNA CECILIA VENTURINI4. 1Bolsista PIBIT: julia.guirao@unifesp.br; 2discente:
karina.matias13@unifesp.br; 3pesquisadora colaboradora: cristiana.yoshida@unifesp.br; 4orientadora:
anna.venturini@unifesp.br. A busca do consumidor por alimentos com apelo à sustentabilidade e ao
bem-estar tem impulsionado as indústrias de pani�cação na diversi�cação de produtos integrais, com a
introdução de grãos e farinhas especiais. O objetivo principal deste projeto será desenvolver uma
bandeja celulósica revestida com �lme antifúngico de quitosana, incorporado com óleo essencial de
capim-limão, para compor o sistema de embalagem para pão de forma fatiado integral. A quitosana é
um biopolímero natural de origem renovável proveniente da desacetilação da quitina de crustáceos, ela
vem sendo muito estudada na área farmacêutica devido suas vantagens, tanto por sua capacidade de
formar �lmes �exíveis e resistentes, quanto pela sua ação antimicrobiana e biocompatibilidade.
Ademais, o óleo essencial de capim-limão tem em sua composição �avonoides que são compostos
naturais com atividade antioxidante e antifúngica. Além disso, a literatura mostra que a presença de
compostos fenólicos melhora as propriedades mecânicas e de barreira dos �lmes de quitosana. Análises
do sistema ativo �lme-papel cartão que serão realizadas para sua caracterização: homogeneidade de
revestimento; gramatura; espessura; permeabilidade à gordura; Cobb Test e microscopia eletrônica de
varredura. Os resultados preliminares mostraram diferenças signi�cativas nas amostras com
revestimento, para homogeneidade e capacidade de absorção de água, enquanto que para outras
análises, como gramatura e espessura, não houve diferenças signi�cativas, o que pode estar relacionado
com a quantidade de solução utilizada nos revestimentos. O sistema de embalagem ativo proposto
neste trabalho pode ser uma alternativa promissora para a substituição de conservantes sintéticos
(ácido propiônico, ácido sórbico e seus sais), conhecidos como ?antimofo? utilizados para retardar a
deterioração fúngica em pães de forma industrializados. Além de explorar o potencial da reutilização de
resíduos industriais e incentivar o mercado sustentável.
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EMERGÊNCIAS CLÍNICAS EM GESTANTES: REVISÃO DE LITERATURA

CYNTHIA SALMAGI COUTINHO - ORIENTADOR(A)

LEILA CRISTINA DA SILVA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Título: EMERGÊNCIAS CLÍNICAS EM GESTANTES: REVISÃO DE LITERATURA Autora do trabalho: LEILA
CRISTINA DA SILVA ? leilacristinaa98@gmail.com Orientadora: CYNTHIA SALMAGI COUTINHO ?
cynthiascoutinho@gmail.com Introdução: As gestantes possuem particularidades importantes em
comparação com qualquer outro público, visto uma alta alteração �siológica generalizada, que embora
esperada pela sua condição atual, acaba impactando de diversas maneiras a sua clínica. Devido a isso, o
atendimento emergencial ás gestantes em prontos socorros de centros de saúde em todo o mundo,
colocam toda a equipe multipro�ssional em situação desa�adora, visto a falta de conhecimento e
experiência para com essas mulheres, di�cultando dessa forma, a e�ciência do manejo e até mesmo
modi�cando os seus desfechos que poderiam e deveriam ser positivos. Objetivo: evidenciar além das
principais alterações �siológicas esperadas, as especi�cidades de um atendimento emergencial no que
tange as gestantes, a �m de aperfeiçoar os serviços prestados pelos ouvintes e leitores. Método: Revisão
de literatura com busca nas bases de dados Up ToDate, Pubmed, Scielo, CAPES, Lilacs e Publicações da
Federação Mundial de Sociedades de Anestesiologistas e da Diretrizes de 2020 da American Heart
Association (AHA). Resultados: Foram encontrados 16 artigos e atualizações de Sociedades e Associações
relevantes para a revisão. Conclusão: É de extrema importância à relevância deste trabalho, isto para
que haja: compreensão das particularidades esperadas nas gestantes, estratégias de capacitação
contínua para aprendizagem constante no assunto, tanto em universidades de graduação quanto em
nível de especializações, desenvoltura de protocolos claros para oferecer uma primeira resposta rápida
em Unidades de Pronto Atendimento, trabalho multidisciplinar com diversas especialidades, além de
trabalhar o processamento de todas as questões emocionais e sociais que podem surgir.
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ENERGIA NUCLEAR: UM ESTUDO DOCUMENTAL

WAGNER MARCELO POMMER - ORIENTADOR(A)

EDUARDO FERREIRA CAETANO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA
TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

O principal objetivo desse trabalho será descobrir o que revelam as dissertações e teses brasileiras no
período de 2011 a 2021 sobre o tema 'energia nuclear' com relação a disciplina de Física no Ensino
Médio. Esse estudo se enquadra na ação de levantar quais são as fundamentações didático-pedagógica
e cientí�ca propostas pelas monogra�as. Veri�cou - se as possibilidades da inserção da Física Moderna e
Contemporânea no ensino básico. Assim, estaremos imbuídos em descrever, analisar e identi�car
possíveis articulações entre a temática da energia nuclear e seus princípios fundamentais com as
possibilidades de adaptação para o ensino de Física no Ensino Médio. Como pressupostos básicos
estaremos veri�cando como os currículos prescritos - os Parâmetros Curriculares Nacionais e Base
Nacional Comum Curricular, descritos em Brasil (1997) e Brasil (2017) - situam tal tema. Consideramos
que o estudo pode contribuir com um dos suportes para subsidiar os professores nos futuros
planejamentos didáticos diante da temática da inserção didático-pedagógica da Energia Nuclear no
Ensino Médio. Com base nessas premissas acreditamos poder contribuir para a catalogação do que tem
sido feito na temática da energia nuclear quanto a inserção de um assunto expressivo e atual, o que
favorece a divulgação cientí�ca, a formação cientí�ca dos alunos, e, por �m, preparar cidadãos críticos
que entendam a importância sobre essa tecnologia para o desenvolvimento de um país.
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ENFERMEIRO(A)S NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
PREVALÊNCIA DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

LAURA CAMARA LIMA - ORIENTADOR(A)

LAYS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: COVID-19

INTRODUÇÃO: A pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) modi�cou a vida das pessoas,
principalmente no que se refere aos pro�ssionais de saúde que trabalham no combate a esse vírus. No
Brasil, as controvérsias em relação à gestão sanitária, a falta de manutenção de equipamentos e
�scalização adequados em relação aos protocolos sanitários de segurança �zeram com que o país
atingisse um número exorbitante de vítimas fatais, além de estender o tempo de pandemia em
comparação a outros países; fatos que tiveram repercussões na saúde física e mental dos pro�ssionais
da saúde. Ao que se refere especi�camente a atuação dos enfermeiros, pode-se a�rmar que eles são
essenciais no combate ao COVID-19, sendo que suas funções diferenciam-se de acordo com o
departamento no qual atuam. Dentre suas responsabilidades, está a prestação dos primeiros
atendimentos, mediação da comunicação entre médicos e pacientes, administração de medicamentos e
acompanhamento da recuperação do doente. O estabelecimento dessas funções em um ambiente
hospitalar em condições normais já é estressante por si só, porém ao se tratar de um momento
pandêmico, essa situação ganha dimensões ainda maiores. OBJETIVO: Desta forma, o presente projeto
pretende analisar e discutir qual é a prevalência do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) em
enfermeiros que atuaram no enfrentamento à pandemia do COVID-19 no município de São Paulo e
investigar quais são as variáveis que podem estar relacionadas ao trauma. Além do mais, pretende-se
veri�car se pro�ssionais que trabalham em contato direto com pacientes do COVID-19 em UTIs ou no
departamento de Urgência e Emergência têm, ou não, uma prevalência maior de TEPT em comparação
aos pro�ssionais que atuam na atenção básica e em outros setores ou departamentos. MATERIAIS E
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de corte transversal com metodologia mista (quanti-quali), na qual
a coleta de dados será operacionalizada de forma online, por meio de um único questionário
autoaplicado pelo Google Forms, com amostra de voluntários representativa de enfermeiros que
trabalham no combate à COVID-19 no município de São Paulo. Esse questionário autoaplicado foi
dividido em seis seções, sendo: Atuação Pro�ssional; Características Biológicas; Informações Pessoais;
Informações Pro�ssionais; Teste (Escala IES-R); e Fale mais sobre? O instrumento utilizado para a
realização dessa pesquisa é a Escala do Impacto do Evento - Revisada (IES-R, sigla do inglês Impact of
Events Scale-Revised) que possui origem inglesa e foi validada para no Brasil por pesquisadores da
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo em 2012 (CAIUBY et al.). RESULTADOS
PRELIMINARES: Atualmente, a pesquisa está em fase de coleta de dados e possui �nanciamento da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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ENFRENTAMENTO À COVID-19 SOB O OLHAR DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

DANILA CRISTINA PAQUIER SALA - ORIENTADOR(A)

ANDERSON DA SILVA ROSA - ORIENTADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - CO-AUTOR(A)

PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA - CO-AUTOR(A)

HARIETHA GABRIEL ROCHA - DISCENTE

AVYNNER´S ILVA E SACRAMENTO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Durante a pandemia do COVID-19 pessoas que vivem em situações de elevada
vulnerabilidade social passam por uma piora na condição de vida e de trabalho, di�cultando acesso a
recursos à proteção da vida e à garantia de direitos . Por meio da implementação de estratégias
participativas é possível proporcionar espaços dialógicos desenvolvendo ações que implicam no
acolhimento e empoderamento das pessoas. Objetivo: compreender as di�culdades e as estratégias de
superação vividas por populações vulnerabilizadas durante a pandemia da COVID 19 sob o olhar de
lideranças comunitárias. Materiais e Métodos: trata-se de uma Pesquisa Participativa Baseada na
Comunidade realizada com lideranças comunitárias que participam do conselho gestor de duas
Unidades Básicas de Saúde da região Sudeste de São Paulo. Foram realizados sete encontros por
videoconferência para aplicação da estratégia metodológica do Photovoice. Foram convidadas 12
pessoas e houve taxa de participação de 50%. Os relatos dos encontros foram analisados com base no
referencial da Análise de Conteúdo proposto por Bardin. Foram produzidas e narradas 20 fotogra�as.
Resultados: A análise preliminar de conteúdo proposto por Bardin, do material evidenciou o
entendimento de que durante a pandemia houveram muitas incertezas sobre a doença e as formas de
prevenção. O descaso com a saúde da população e o agravamento das condições de vida gerou
indignação com as autoridades públicas. Por outro lado, ações individuais e coletivas de resistência e de
solidariedade na comunidade, foram modos de superação. Conclusão: o photovoice foi estratégia
sensível para acolher e expressar situações vivenciadas por populações vulnerabilizadas que vivem em
regiões periféricas da cidade de São Paulo. Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP), processo nº2021/10633-7.
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ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOB A
PERSPECTIVA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

DANILA CRISTINA PAQUIER SALA - ORIENTADOR(A)

ANDERSON DA SILVA ROSA - COORIENTADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - CO-AUTOR(A)

PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA - CO-AUTOR(A)

HARIETHA GABRIEL ROCHA - AUTOR(A)

AVYNNER´S ILVA E SACRAMENTO - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM

SAÚDE

Introdução: A pandemia de COVID-19 ocasionou um desa�o sem precedentes a toda a sociedade. A
exigência de respostas rápidas e complexas do sistemas de saúde, em todos os seus componentes,
levou a uma reorganização de serviços de Atenção Primária (APS). O enfrentamento à pandemia e a
manutenção da oferta regular das ações na APS gerou desgastes na produção do cuidado decorrente da
descon�guração de políticas públicas, da proteção trabalhista e do esfacelamento físico, mental e
emocional de trabalhadores de saúde. Objetivo: Conhecer as di�culdades e as estratégias de superação
vividas na APS durante a pandemia da COVID 19 sob a perspectiva da equipe de enfermagem. Método:
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa realizada com a equipe de enfermagem em duas
Unidades Básicas de Saúde da região Sudeste de São Paulo. Foram realizadas 10 entrevistas, sendo
quatro com enfermeiros, três com técnicos de enfermagem e três com agentes comunitários de saúde.
As entrevistas foram analisadas com base no referencial da Análise de Conteúdo proposto por Bardin.
Resultados preliminares: A pré-análise e a exploração preliminar do material possibilitou o
entendimento de algumas vivências pelos pro�ssionais da equipe de enfermagem e revelou que o
esgotamento físico, emocional e o adoecimento dos pro�ssionais, bem como a desorganização dos
processos de trabalho, o dé�cit de recursos físicos e de pessoas para o trabalho nas unidades, foram
desa�os enfrentados durante o período pandêmico. Como potencialidades foram identi�cadas a
mudança de postura dos pro�ssionais em meio ao enfrentamento da doença e a ressigni�cação dos
papéis sociais do pro�ssional da APS. Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP), processo nº2021/10633-7.
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ENLACE DE AMOR: AÇÕES DE PROMOÇÃO DE CUIDADO DA DÍADE MÃE-BEBÊ NO
CONTEXTO DA INTERRUPÇÃO DA AMAMENTAÇÃO EM FUNÇÃO DE HIV/AIDS

FERNANDA BEATRIZ MENDES DA SILVA - DISCENTE

KARINA FRANCO ZIHLMANN - COORDENADOR(A)

MARIANA ARISSA SHIMIZU - DISCENTE

KARINA PICCIN ZANNI - COORDENADOR(A)

IAN PABLO DE OLIVEIRA - DISCENTE

MARIA LUISA SOUZA BEZERRA - DISCENTE

NAYARA MAXIMIANO DA SILVA - DISCENTE

JULIA OGASHAWARA - DISCENTE

ISABELE ARAUJO DA FONSECA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
DOENÇAS INFECCIOSAS

Introdução: A experiência no trabalho com pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) evidencia a
importância do desenvolvimento de ações de prevenção e promoção em saúde, mais especi�camente
com mulheres e sua prole. Diante da indicação médica para não amamentar como ação necessária para
impedir a transmissão vertical do HIV/Aids, tal família ? especialmente a gestante/puérpera - pode ser
alvo de pressões diversas que podem interferir, inclusive, na relação e no vínculo com o bebê. Objetivo:
apresentar o projeto de Extensão ?Enlace de amor? a ser desenvolvido em um serviço multipro�ssional
de atendimento a PVHA e que acompanha mães e seus bebês expostos ao HIV/Aids, vinculado à
Coordenadoria de Controle de Doenças Infectocontagiosas da Secretaria de Saúde do Município de
Santos ? São Paulo (CCDI ? SMS - Santos). Método: realizar ações de extensão na forma de o�cinas com
estratégias diversas para fomentar o vínculo da díade mãe-bebê e o autocuidado materno, como, por
exemplo, roda de conversa, uso de sling, ofurô para bebês e massagem Shantala para bebês. Os
extensionistas são capacitados para conduzir as o�cinas e orientar as estratégias propostas. Cada o�cina
tem a proposta da participação de, no mínimo, um par mãe/bebê e, no máximo três pares mãe/bebê,
considerando o contexto da Pandemia de Covid-19. Resultados (situação atual): o projeto foi aprovado
no �nal de 2021, sob código Proex número19894. Atualmente está em processo de estruturação, não
tendo sido ainda implantado, embora as tratativas institucionais estejam organizadas e encaminhadas
de modo a permitir a construção de uma agenda de realização das o�cinas efetivamente a partir de
julho de 2022. Nesse ínterim, o grupo de extensionistas - que envolvem estudantes do curso de
Psicologia e Terapia Ocupacional - tem sido selecionado e capacitados sobre os conceitos e temáticas
envolvidos nesse projeto. Os insumos necessários para a aplicação das o�cinas estão sendo adquiridos e
preparados para uso. Como o projeto não conta com �nanciamento, há a proposta de uma busca de
captação de recursos para ampliação das ações previstas. Considerações �nais: Pretende-se construir
um trabalho contínuo junto ao serviço especializado de saúde, de modo a oferecer uma ação de cuidado
integral que consideramos relevante em Saúde Pública. Além disso pretende-se contribuir com a
formação dos extensionistas participantes, levando-os a uma construção de conhecimento teórico-
prático embasado e crítico sobre o cuidado integral em saúde voltado para PVHA. Por �m, entende-se
como fundamental divulgar e publicizar as ações realizadas no âmbito do projeto ?Enlace de amor? por
meio de apresentações em congressos da área e publicação em periódicos cientí�cos e de divulgação
geral dando visibilidade a este trabalho voltado a uma população de grande vulnerabilidade.
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ENSINO DE CIÊNCIAS BASEADO NA REALIDADE LOCAL: INTERAÇÕES COM O
CONTEXTO AMBIENTAL E SOCIOCULTURAL EM ESPAÇOS ESCOLARES

FLAMINIO DE OLIVEIRA RANGEL - ORIENTADOR(A)

LUCAS MUNHOZ CABRAL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: A educação baseada na realidade local é uma concepção de ensino que possibilita o
desenvolvimento de motivação, identi�cação e atribuição de valor aos saberes escolares. Para o Ensino
de Ciências, acredita-se que o reconhecimento desta realidade promove aproximação dos interesses e
vivências dos estudantes com o espaço que lhes cerca, além de conferir contextualização aos
conhecimentos cientí�cos. Neste aspecto, frente aos diversos impactos ambientais decorrentes da ação
humana sobre a natureza, o ensino atento ao desdobramento desse problema na situação social,
cultural e histórica em que os alunos se inserem apresenta grande potencial de transformar o
pensamento que distancia sociedade de natureza, levando a uma visão mais atenta e crítica do mundo.
Objetivo: investigação, a partir de estudo exploratório, da inserção do elemento da realidade local em
projetos pedagógicos e planos curriculares de escolas do município de Diadema, Estado de São Paulo,
nos aspectos ligados ao meio ambiente, sociedade e cultura, buscando-se identi�car e avaliar as
distintas concepções e propostas ligadas ao princípio da localidade, bem como suas interações com o
ensino de ciências. Materiais e métodos: será realizada uma pesquisa exploratória, tendo em conta a
possibilidade de maior proximidade com o problema. No que se refere à metodologia, busca-se
desenvolver uma estratégia de aspecto qualitativo, mesclando estudo de campo, em vista ao
entendimento dos contextos e dos sujeitos de pesquisa, com análise documental de currículos e
projetos pedagógicos de espaços escolares, no qual será avaliada como as propostas destas instituições
dialoga com a conjuntura dos discentes e das comunidades que lhes cercam. Resultados e conclusões:
espera-se categorizar as diferentes interações das escolas com a realidade local dos discentes, em
especial nos seus aspectos ambientais e socioculturais, identi�cando as distintas concepções e
estratégias associadas aos planos pedagógicos e escolares, buscando-se entender de quais formas tais
potenciais são inseridos no processo de ensino e de aprendizagem.
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ENSINO DE FÍSICA E MÚSICA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA INTERDISCIPLINAR

LUIZ FELIPE FARIAS MOTA - DISCENTE

VITOR AMORIM - CO-AUTOR(A)

RUI MANOEL DE BASTOS VIEIRA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

Este trabalho, possui aplicabilidade voltada para um ensino interdisciplinar, o qual integra conceitos de
física e música. A proposta deste projeto, tem como objetivo a execução de uma metodologia de ensino.
Nela, focamos ?no que ensinar", ?como ensinar? e ?por que ensinar". Em virtude da escassez desse tipo
de material, veri�camos grande relevância da abordagem de nosso tema, o qual é destinado a jovens.
Adotaremos um ensino centrado no aluno, a �m de favorecer um aprendizado ativo e signi�cativo. A
proposta de ensino sugere a utilização práticas experimentais em sala de aula, para compô-las foram
desenvolvidos os seguintes materiais didáticos: um xilofone, um piano digital acompanhado de um
conjunto de 4 teclados fabricados de papel (pintados com materiais diferentes), além de teclas ?avulsas?
constituídas de diversos materiais. Tais materiais, serão utilizados para o desenvolvimento de uma
sequência investigativa, além de servirem como suporte para investigação cientí�ca. A proposta, visa
tornar evidente o diálogo entre o estudo de ondulatória e a produção de sons no xilofone e no piano
digital.
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ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS: O QUE
DIZEM OS (AS) PROFESSORES DE GEOGRAFIA INICIANTES NA PROFISSÃO DOCENTE

DA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

SHIRLEY ROBERTA ANTONIO FIALHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

A Lei 10.639/03 é considerada, pelos Movimentos Negros brasileiros, como principal instrumento de
combate as diferentes formas de racismo presentes no campo educacional. Ensinar e aprender
Geogra�a a partir do padrão brasileiro de relações raciais é um importante campo de investigação tanto
para professores (as) quanto para pesquisadores (as), e aprender e ensinar na perspectiva das relações
étnico-raciais busca a problematização dos conhecimentos de mundo e saberes tido como ?neutros? e ?
universais?, requer dos (as) professores (as) a reformulação de questões sobre: para que se ensina
Geogra�a e porque se ensina Geogra�a. Desta forma, o trabalho tem como objetivo geral: averiguar o
que os (as) professores (as) iniciantes na pro�ssão docente de Geogra�a da rede municipal de ensino de
São Paulo dizem sobre Ensino de Geogra�a e a Educação das Relações Étnico-raciais. Já os objetivos
especí�cos são: Identi�car Como os professores concebem a escola pública na qual exercem à docência;
analisar como o professor entende o ensino de geogra�a na escola básica, no ensino fundamental;
identi�car a partir da fala dos professores (as) como eles articulam ensino de Geogra�a e a Educação das
relações étnicos-raciais em suas práticas pedagógicas. Os métodos a serem utilizados serão da pesquisa
qualitativa exploratória, explicativa, documental e bibliográ�ca, história de vida e como procedimento de
análise de dados, utilizaremos a análise de prosa, segundo André (1983). Espera-se com os resultados
desta pesquisa contribuir de forma signi�cativa para um melhor entendimento sobre a percepção de
professores (as) iniciantes na pro�ssão docente no que diz respeito ao Ensino de Geogra�a e a Educação
das Relações Étnicos-raciais.
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA INFANTIL E JUVENIL E
ALFABETIZAÇÃO: EXPERIÊNCIAS A PARTIR DO PROGRAMA DE MONITORIA

DIOGO DOS SANTOS SILVA - MONITOR

FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - DOCENTE

LARISSA IZABELLE ALVES - MONITOR

GIOVANNA DELLA PASCHOA RODRIGUES - MONITOR

JULIA CAIRES SANTANA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE LITERATURA E
LÍNGUA

O Programa de Monitoria ?Ensino de língua portuguesa, Literatura infantil e juvenil e Alfabetização? tem
como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de ensino do curso de graduação em Pedagogia
mediante a implementação de práticas de apoio, assessoramento e cooperação no campo da linguagem,
especialmente literatura e língua portuguesa. Para tanto, o projeto, vinculado a três Unidades
Curriculares da Graduação em Pedagogia ? ?Literatura infantil e juvenil? e ?Alfabetização e seus
métodos? e ?Práticas de linguagem na Educação Básica? ? centrou-se em atividades de: disponibilização
de textos teóricos e literários, auxílios com dúvidas e preparação do trabalho �nal, acompanhamento
das aulas, participação em atividades de estudo dirigido e organização de palestras sobre temas
atinentes às UCs. No desenvolvimento do projeto, a relação entre monitores, estudantes e professor
possibilitou a construção de um espaço profícuo e amplo de discussão e re�exão sobre o ensino de
língua e literatura, em especial sobre o lugar do texto literário na formação de leitores pro�cientes e
críticos. Além disso, mais do que propiciar a presença e colaboração dos monitores ao longo das aulas, o
projeto possibilitou re�exão mais profunda sobre formação de professores comprometidos com a
construção de uma sociedade mais justa e democrática e, nesse sentido, o reconhecimento da
importância da prática de leitura (também do texto literário) nesse intento.
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ENSINO DE MATEMÁTICA NO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MAR E NAS ENGENHARIAS

WILLIAM REMO PEDROSO CONTI - DOCENTE

RENATA DE FARIA BARBOSA - DOCENTE

ADRIANA BARIONI - COORDENADOR(A)

BRUNO PERRI COSTA - MONITOR

FABIO COP FERREIRA - DOCENTE

NATÁLLIA ALVES LOPES GUERRA - MONITOR

FELIPE BERTELLI - DOCENTE

LANAY NUNES BARBOSA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

O projeto "Ensino de Matemática no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e nas
Engenharias" tem como objetivo melhorar a qualidade dos cursos oferecidos pelos docentes da área de
Matemática do Eixo Ambiente Marinho, propiciando a parceria entre docentes, estudantes e monitores
no processo de ensino aprendizagem. O projeto envolve módulos dos termos iniciais do curso do
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar) como Funções de Uma Variável I,
Funções de Uma Variável II e Introdução a Geometria Analítica e Álgebra Linear, e também módulos de
termos mais avançados, tanto no curso do BICT-Mar, a exemplo de Equações Diferenciais Ordinárias e
Funções de Várias Variáveis, como dos cursos de Engenharia Ambiental e de Petróleo, como Funções de
Várias Variáveis- Avançada. Neste contexto, a atuação de monitores é um instrumento fundamental no
processo de construção do conhecimento, que no caso da área de matemática, se faz de modo vertical.
Uma formação sólida nos módulos iniciais é importante, pois deles derivam conceitos básicos que têm
re�exo sobre o aprendizado do conteúdo das unidades curriculares nos estágios mais avançados dos
cursos, tanto no Bacharelado Interdisciplinar, quanto nas Engenharias. No cenário da pandemia, tanto
docentes e estudantes quanto estudantes monitores precisaram se reinventar para vencer os novos
desa�os que se apresentaram. Em particular, os estudantes tiveram que aprimorar sua autonomia,
utilizar diferentes ferramentas que visavam auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, conciliar a
oferta de diversos módulos oferecidos em regime ADE, desenvolverem novas habilidades interagindo
em ambientes distintos, além de manter o equilíbrio e a saúde mental. Dentro deste novo contexto, os
estudantes monitores tiveram que superar todos esses desa�os que se apresentaram aos mesmos
enquanto estudantes e ainda mais, enquanto monitores tiveram que buscar novas formas de interação
e comunicação com os colegas a �m de propiciar a atenção necessária e desejada pelos mesmos. Neste
projeto tivemos 3 bolsas remuneradas que foram distribuídas. No período pandêmico, o atendimento
via Whatsapp foi o mais utilizado. Os monitores também utilizaram outras ferramentas para facilitar a
comunicação com os estudantes, como Google Meet, Facebook e Moodle. Como usual, poucos
estudantes buscaram monitoria no segundo semestre de 2021. O segundo semestre conta com a oferta
de uma única UC da área, sendo que as demais (5 Uc?s no total) são oferecidas no primeiro semestre de
cada ano, onde a demanda pelo atendimento dos monitores é maior. Percebemos uma intensa
movimentação e participação dos estudantes dos cursos mais avançados nos diversos canais de
discussão. O projeto trouxe até o momento, resultados importantes, tanto para os estudantes como
para as monitoras(es) e os docentes envolvidos. A despeito de todas as di�culdades, estamos con�antes
que os alunos alcançarão melhor aproveitamento nas uc´s cursadas e que o retorno ao ensino
presencial propiciará um melhor aproveitamento da oportunidade de monitoria. A presença dos
monitores nos vários canais de comunicação criados estabeleceu um grupo de trabalho facilitador do
processo de ensino-aprendizagem. Para os monitores, a participação no projeto contribui para que
desenvolvam e aprimorem atividades importantes para sua formação pro�ssional, como liderança,
autonomia, autocrítica, escolhas, iniciativa, trabalho em equipe, responsabilidade, adaptabilidade, além
do contato com novas ferramentas.
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ENSINO E MULTIMODALIDADE: UMA ANÁLISE DE VIDEOAULAS DE LÍNGUA DE
LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

VANDA MARIA DA SILVA ELIAS - ORIENTADOR(A)

CÁSSIA MARIANE DE LIMA PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Este trabalho realiza um estudo sobre a multimodalidade em aulas realizadas em contexto digital por
causa do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, em 2020. As videoaulas selecionadas
para este estudo destinam-se a estudantes do Ensino Fundamental ? Anos �nais; são produções do
Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) e se caracterizam pela singularidade do contexto em
que foram concebidas e pelos recursos usados em sua realização. Supondo que a multimodalidade pode
se constituir tanto como recurso didático quanto como conteúdo de ensino e aprendizagem em
videoaulas, as questões que orientam a pesquisa são: 1. Como a multimodalidade se constitui como
recurso didático em videoaulas? 2. Como a multimodalidade se constitui como um componente do
conteúdo de ensino e aprendizagem em videoaulas? Tendo em vista as perguntas de pesquisa, os
objetivos foram assim de�nidos: i. analisar a multimodalidade enquanto recurso didático em videoaulas;
ii. analisar a multimodalidade como conteúdo de ensino em videoaulas de Língua Portuguesa voltadas
para o Ensino Fundamental - Anos �nais (6º ano). O corpus, formado por um conjunto de oito videoaulas
que focalizam habilidades relacionadas ao ensino da leitura de textos multissemióticos, foi analisado
qualitativa e interpretativamente com o respaldo teórico de estudos sobre o texto em sua abordagem
sociocognitiva e interacional; estudos sobre a multimodalidade compreendida como um fenômeno de
múltiplas semioses envolvidas na comunicação e interação; e estudos sobre videoaulas em ambientes
digitais. A análise preliminar indica que, enquanto recurso didático, a multimodalidade é importante
para a exposição, divisão e destaque de informações e conteúdo das aulas, assumindo signi�cativa
função didática no processo de ensino-aprendizagem, e interferindo no grau de engajamento e
participação dos estudantes nas aulas. Como conteúdo de ensino nas videoaulas analisadas, a
multimodalidade é realçada na seleção de gêneros textuais que integram os modos verbais e visuais,
solicitando conexões entre os recursos semióticos utilizados nos processos de leitura e construção de
sentidos.
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ENSINO, ASSISTÊNCIA E PESQUISA NO PROGRAMA DE EXTENSÃO ACOLHE-ONCO

EDVANE BIRELO LOPES DE DOMENICO - COORDENADOR(A)

ELIANA CAVALARI TERAOKA - COLABORADOR(A)

KARINA FRANCO ZIHLMANN - COLABORADOR(A)

LARISSA CARVALHO SALETTI - DISCENTE

ANDREA GIOVANNA GOMES BERNARDES - DISCENTE

GRACIANA MARIA DE MORAES COUTINHO - COLABORADOR(A)

LUIZA MULLER - DISCENTE

ISABELA VICENTINI NOGUEIRA RAMOS - DISCENTE

EDUARDA MURARI MATTEUCCI TAVARES ARCANGELO - DISCENTE

ISABELLA BEATRIZ DATRINO - DISCENTE

NATALIA ALENCAR DE SALES BENEDITO - DISCENTE

MONIQUE NUNES SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
ONCOLOGIA

Introdução: Um grupo constituído por docentes, técnicos-administrativos, estudantes do Curso de
Graduação em Enfermagem e residentes do Programa de Residência Multipro�ssional em Oncologia,
mantém um programa de extensão, intitulado Acolhe-Onco, desde 2008, com os objetivos de promover
cuidado interpro�ssional, integral e centrado no paciente e família, assim como a proposição de ações
de educação para o autogerenciamento do paciente acometido pelo adoecimento pelo câncer.
Objetivos: Descrever as ações empreendidas pelo Acolhe-Onco de 2008 a 2020. Método: Descritivo,
relato de experiência. Local: Ambulatórios de Oncologia do Hospital São Paulo, Hospital Universitário II
da Universidade Federal de São Paulo, campus São Paulo, São Paulo, Brasil. Resultados: Em 12 anos de
existência, o Acolhe-Onco manteve atividades de forma ininterrupta junto aos pacientes com câncer e
seus familiares; além de reuniões mensais para discussões de casos e de temas de relevância para a
excelência do cuidado. Na perspectiva da pesquisa, foram executados 3 macroprojetos de pesquisas
vinculados a programas de pós-graduação; 26 publicações em periódicos; 37 resumos em anais de
eventos nacionais e 8 internacionais; 47 materiais didático-instrucionais; 4 premiações nacionais e 1
internacional; 2 fomentos e 3 homenagens. As atividades mais relevantes são a educação em saúde
direcionada para a construção do autogerenciamento na doença crônica, a multipro�ssionalidade
expressa no trabalho em equipe e no exercício efetivo do cuidado centrado no paciente e na família de
maneira integral. O programa tem demonstrado capacidade para, a cada novo desa�o, como na
pandemia da Covid-19, reestruturar-se para atender às demandas de pacientes, familiares e de
formação pro�ssional em diferentes níveis. Conclusão: A trajetória do Programa Acolhe-Onco traduz a
intencionalidade da extensão universitária de intervir em uma determinada realidade social de forma
colaborativa, inclusiva, continuada, retroalimentada pela avaliação de resultados e sensível aos novos
desa�os que vivencia.
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: PERSPECTIVAS ENTRE A UNIVERSIDADE E A
PERIFERIA NO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

MARCOS CEZAR DE FREITAS - COORDENADOR(A)

EDUARDA CASAL DE REY CHAVES - COLABORADOR(A)

GABRIELY BEZERRA LOURENÇO DO NASCIMENTO - DISCENTE

MAÍRA SILVA ALMEIDA - DISCENTE

RENAN RIBEIRO DE FIGUEIREDO - DISCENTE

MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES - DISCENTE

LUÍSA MAZA ABIB VILARDO - DISCENTE

PEDRO HENRIQUE ANTONIO LESSA OTSUZI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Com início em dezembro de 2018, o projeto Pimentas de Ouro tem sua trajetória marcada pela
realização de atividades com as crianças do Bairro dos Pimentas, especialmente residentes no
Residencial Esplanada, localizado em frente à UNIFESP. Através de cinemas semanais, o�cinas, excursões
ao Sesc (Ipiranga e Guarulhos), criação de uma horta comunitária e Festa Junina realizada junto aos
moradores do condomínio, nós, educadores do projeto, �rmamos profunda relação com as crianças,
famílias e demais residentes da região. Ao longo dos anos de 2019 e início de 2020 essas relações se
�rmaram, sendo a última atividade presencial o ?Trote pela Educação?, que contou com a arrecadação
de livros infantis e materiais escolares para as crianças, a partir de doação dos calouros no momento da
matrícula e primeiras semanas de aula. Com a pandemia de COVID-19, as atividades presenciais foram
interrompidas e passamos os três primeiros meses realizando arrecadação e distribuição de cestas
básicas para as famílias que necessitavam. Sendo assim, desde maio de 2020 nossas atividades foram
interrompidas com respeito às famílias do bairro e compreensão com o momento sofrido coletivamente.
Neste ano de 2022, que segue ainda em pandemia mas com a volta, mesmo com as restrições da OMS,
dos nossos corpos ocupando os espaços, percebemos a necessidade de reconexão com as crianças e
jovens do Residencial Esplanada. Através da análise e pesquisa sobre as mudanças no bairro, com
especial atenção ao crescimento das crianças e às dinâmicas de vivência e sobrevivência ocorridas na
região durante os dois anos de quarentena, pretendemos, a partir disso, realizar ações e atividades que
dialoguem com a nova realidade. Um dos pontos mais importantes que tornam o Pimentas de Ouro um
projeto de relevância entre os moradores do Residencial Esplanada, é a compreensão de como entrar e
sair dos espaços aos quais não fazemos parte, com respeito àqueles que residem e convivem
cotidianamente no local. Sendo assim, pretendemos renovar os laços com as crianças, famílias e
moradores a partir das pesquisas que apresentem as novas dinâmicas locais, considerando novas
necessidades, projetos e sonhos daqueles que vivem o Bairro dos Pimentas.
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ENTENDENDO A DINÂMICA FAMILIAR NO PERÍODO PÓS NATAL DO FILHO COM
MIELOMENINGOCELE, SUBMETIDO A CIRURGIA INTRA ÚTERO

ANTONIO FERNANDES MORON - ORIENTADOR(A)

TATIANE SANTOS NUNES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: As anomalias ou defeitos congênitos são alterações estruturais ou funcionais no
desenvolvimento embrionário e presente no nascimento e estima-se que a cada ano 8 milhões de bebês
(6 % do total de nascimento em todo o mundo) nascem com algum tipo de anomalia. O diagnóstico
precoce, assim como a conscientização das gestantes e sua família, promovem a melhoria do
atendimento pré-natal, assim como o planejamento adequado, de modo que a mesma seja
encaminhada ao serviço especializado com o intuito de oferecer tratamento o mais precoce possível,
promovendo qualidade de vida e amenizando os riscos de morbimortalidade. 1,2,3,4,5,6,7,8 9,10,11,12
Considerada um dos defeitos congênitos mais graves, a mielomeningocele é tida como a primeira
anomalia fetal não letal, para o qual não existe tratamento pós natal satisfatório, com repercussões de
morbidade signi�cativas, incluindo disfunção das extremidades inferiores como intestino, bexiga e
órgãos reprodutivos, necessitando de procedimento cirúrgico de forma cuidadosa e os riscos e
benefícios devem ser criteriosamente analisados. Estudos evidenciam melhor qualidade de vida àqueles
submetidos à intervenção cirúrgica ainda intra-útero, minimizando a exposição dos elementos neurais
expostos ao líquido amniótico, trazendo melhorias da hérnia do cerebelo posterior, melhorando a
hidrocefalia, além de contribuir de forma signi�cativa no prognóstico e amenizando os custos
econômicos globais no tratamento da doença no período pós-natal.14,15,16,17,18, 19,20,21 Importante
ressaltar que o atendimento obstétrico não se �nda com o parto, mas dando seguimento no período pós
natal, de forma, que ofereça uma assistência com foco nas necessidades diária da família, que exercerá
um papel de cuidador ao longo dos anos. 22,23,24,21,25, 21 Reconhecendo a importância do diagnóstico
precoce, assim como o tratamento adequado e oportuno do bebê com mielomeningocele, o presente
estudo teve como objetivo conhecer a dinâmica familiar no período pós natal dos bebês que foram
diagnosticados com mielomeningocele e que foram submetidos a cirurgia fetal intraútero. Metodologia:
Trata-se de um estudo piloto realizado em um Centro de Referência Especializado em Medicina Fetal no
Estado de São Paulo. Metodologia: Foi selecionada cinco pacientes, após terem aceito o convite e
assinado o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), via digital, a mesma participaram em suas
residências, respondendo ao questionário (Google Forms) e posteriormente tiveram a oportunidade de
ter um encontro virtual via telemedicina. Resultados: A maioria dos bebês tem menos de 24 meses de
vida, estão dentro do desenvolvimento habitual para a faixa etária e fazem acompanhamento com mais
de três especialistas no intervalo de uma vez por semana a seis meses por ano. Aproximadamente 80%
realizam cateterismo vesical intermitente e necessitou de algum tipo de adaptação em sua residência
após seu nascimento. A maioria das mães consideram relacionamento ótimo com o parceiro/pai da
criança, assim como parentes e amigos, mas não conseguem ter momentos de lazer próprio devido o
maior tempo de ocupação com o �lho e dar conta de seus afazeres diário. Conclusão: Enfatizamos que o
acompanhamento a longo prazo é um componente fundamental, pois não se limitará aos
esclarecimentos de dúvidas, mas servirá como um ?modelo assistencial estratégico? que irá oferecer à
mulher, melhor qualidade de vida, além de oferecer apoio, assim como direcioná-la, caso venha se
submeter a procedimentos médicos e ou cirúrgicos, conscientizá-la, quanto aos riscos inerentes ao seu
futuro reprodutivo, promover sua autonomia, além de melhor aproximação do pro�ssional com o seu
cliente/paciente. Referências Bibliográ�cas 1. Pruss-Ustun A, Wolf J, Covalán C, Bos R, Neira M.
Preventing disease through healthy enviroments. A global assessment of the burden of disease from
enviromental risks. Geneva, WHO, 2016. 2. Christianson A, Howson CP, Modell CB. March of Dimes
Global Reporto n Birth defects: The Hidden Toll of Dying and disabled children. New York, Marcho f
Dimes foundation White plains, 2006. 3. World Health Organization. Congenital anomalies. Fast sheet.
Geneva, WHO, 2016. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/congenital-
anomalies. 4. Higashi H, Barendregt JJ, Kassebaum NJ, Weiser TG, Bickler SW, Vos T. The burden of
selected congenital anomalies amenable to surgery in low and middle-income regions: Cleft lip and
palate congenital heart anomalies and neural tube defects. Arch dis child 2015;100 (3): 233-38 5. Center
for Disease Control and Prevention (CDC). Update on overall prevalence of major birth defects ? Atlanta
Georgia, 1978-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57:1-5. 6. Dolk H, Loane M, Garne E. The



prevalence of congenital anomalies in Europe. Adv Exp Med Biol. 2010:686:349-64. 7. Xu J, Murphy SL,
Kochanek KD, Bastian BA. Deaths: Final data for 2013. Natl Vital Stat Rep 2016; 6
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ENTRE A CIDADE E A ESPADA: RELAÇÕES E CONFLITOS ENTRE JUDEUS E CRISTÃOS
NA REN NIA DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA CRUZADAS (1096 ? 1157)

FABIANO FERNANDES - ORIENTADOR(A)

RAFAEL BELLO BENDL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

As relações entre cristãos e judeus, durante o período histórico chamado Idade Média europeia, foi
enquadrada por grande parte da historiogra�a pelas fricções, perseguições e violência sofridas pela
comunidade hebraica, caracterizando esta violência por sentimentos antijudaicos relativos ao
estranhamento religioso e social e, posteriormente, a formação de uma estrutura socio-política
antissemita. Considerando este pressuposto, a presente pesquisa pretende investigar como atos de
violência, praticados por judeus e cristãos, durante a Primeira e Segunda Cruzadas, foram caracterizados
por judeus e cristãos quando tais acontecimentos foram descritos em crônicas sobre as cruzadas. Nosso
corpo documental consiste em quatro crônicas judaicas, intituladas ?A Crônica de Solomon bar Simson?,
?A Crônica de Rabbi Eliezer bar Nathan?, ?Anônimo de Mogúncia?, ?Sefer Zechirá ou Livro da
Recordação?, de Efraim ben Jacob de Bonn. Quanto à documentação cristã, analisaremos o primeiro livro
do conjunto chamado ?Historia Ierosolimitana? de Alberto de Aachen e parte da crônica de Otto de
Freising, chamada ?Gesta Friderici imperatoris?. A partir do conceito de vocalidade, de Paul Zumthor e as
noções de autores como Jean-Claude Schmitt, na concepção de uma ?história antropológica?,
estudaremos o conjunto documental como obras escritas e reproduzidas oralmente. Tais narrativas são
produtos baseados em ações violentas construídas a partir de noções simbólicas, como religiosidade e
antagonismos, e socio-políticas, pela expansão da cristandade e a conquista da Terra Santa. Com isso,
compararemos os termos empregados por aqueles que escreveram ao tratarem das agressões, os
assassinatos promovidos por cristãos e o suicídio dos judeus, além de contrastar as diferenças e
similaridades entre os ataques contra judeus nas cidades alemãs e nos territórios além do continente
europeu, considerando que o mesmo ato e o mesmo vetor conceitual é entendido diferentemente
considerando o espaço em que ele é empregado, tanto de maneira simbólica quanto social.
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ENTRE HISTÓRIAS, AFETOS, CULTURAS AFRICANAS E BRASILEIRAS: A CONSTRUÇÃO
DO TRABALHO EM REDE

DEBORA GALVANI - COORDENADOR(A)

NANA IPANTUA - COLABORADOR(A)

GABRIELA SUGUI MOTA SILVA - DISCENTE

LAIS BOTO GONçALVES - COLABORADOR(A)

NáDIA SOLANGE CLEMENTE VAZ FERREIRA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

Introdução: Tempos pandêmicos. Um barco navegava longe. Era difícil vê-lo sem um olhar atento e
aberto para realmente observar, desprendendo-se de ideais e costumes ensinados desde crianças a
seguir. Partindo desse vazio que criamos em nós, pronto para ser preenchido, o convite para entrar na
embarcação era quase que instantâneo, temperado e caloroso como fufu. Seu tamanho não tinha
fronteiras, as pessoas que habitavam ali tinham em suas peles terras de África e Brasil. Seu tempo era
espiralar, de maneira que os acontecimentos não eram experienciados de forma única e linear. Fora
construído por muitas mãos com a união de in�nitos tecidos coloridos e de diversas formas e texturas.
Assim, começamos a construção da ação extensionista vinculada ao projeto ?Redes, conexões e saberes
no contexto dos recentes �uxos migratórios: o curso Pré PEC-G da UNIFESP e perspectivas de
acolhimento de imigrantes?, que promoveu a interlocução de estudantes dos cursos de Terapia
Ocupacional e Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo com pedagogas, professoras de
línguas, psicólogas, artistas e lideranças comunitárias vindas de África. Objetivo: Em diálogo com o
coletivo IADA África, desenvolver estratégias de enfrentamento a pandemia de COVID 19 e os impactos
do distanciamento social junto às estudantes universitárias, crianças/jovens em idade escolar e suas
mães vindas de África, assegurando seu acompanhamento e apoio frente aos desa�os impostos.
Materiais e Método: A ação, realizada on-line, de agosto a dezembro de 2021, com o recurso do Google
Meet e WhatsApp, traduziu o compromisso social de uma atuação composta com a comunidade e em
rede, principalmente articulada por Nádia Ferreira, coordenadora e fundadora do coletivo IADA África,
na busca de um fazer acadêmico mais integrado àqueles que já se fazem presentes na luta da garantia
de direitos da população imigrante. O trabalho foi realizado com três grupos: mulheres; jovens e
adolescentes; crianças e estudantes universitárias compostos por três frentes: vivências de formação,
construção da rede de tutores estudantes universitários e contação de histórias em perspectivas
africanas, inicialmente pensadas em conjunto por Nádia Ferreira, Profª. Dra. Débora Galvani, a assistente
social Laís Gonçalves Boto e a liderança africana Nana Ipantua, que partiram dos entendimentos e
re�exões percebidos em ações anteriores. O projeto inspirou-se na educação popular e na metodologia
do photovoice. Resultados: Avaliamos coletivamente que nossos encontros foram fundamentais, para
todas que se engajaram, ampliando espaços de formação, acolhimento e repertório. Estabelecemos um
ambiente de afeto, cuidado e por consequência produção de conhecimento, diante dos impactos da
pandemia no contexto da migração, gênero, juventudes, infâncias e interculturalidade. Conclusão: As
ações reiteraram a necessidade de aproximação da universidade à questão migratória e tudo aquilo que
a atravessa. Isto foi possível a partir do constante diálogo entre IADA África e universidade, no
reconhecimento de saberes plurais. Ademais, reforçamos a importância da extensão no processo de
construção de saberes partilhados, além de promover espaços de escuta e acolhimento de vivências,
culturas e sensibilidades.
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ENTRE IMPLICAÇÕES, RESTITUIÇÕES E EMANCIPAÇÃO: PRÁTICAS ARTÍSTICAS EM
TERRITÓRIO LADINO-AMEFRICANO

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - ORIENTADOR(A)

VICTOR HUGO DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

O trabalho aqui resumido consiste em articular três autoras negras brasileiras: Denise Ferreira da Silva,
Lélia Gonzalez e Nilma Lino Gomes e formulações trabalhadas em suas produções intelectuais, sendo
algumas dessas compreensões a de Mundo Implicado/Corpus In�nitum, a categoria de Negridade,
acumulação negativa e acumulação de expropriação em ?A Dívida Impagável? de Denise Ferreira da
Silva; a categoria político-cultural de amefricanidade e racismo por denegação na coletânea ?Por um
feminismo afro-latino-americano?, uma reunião de produções acadêmicas e discursos transcritos de
Lélia Gonzalez, organizado por Flávia Rios e Márcia Lima e, por último, as noções de tensão regulação-
emancipação do corpo negro, constituída como contribuição para a noção de regulação/emancipação
social, conhecimento-regulação, conhecimento-emancipação de Boaventura Sousa Santos e
negatividade histórica acolhida da produção intelectual de Wilson Nascimento e Joel Ru�no dos Santos,
onde Nilma Lino Gomes estabelece um diálogo fundamental para a compreensão das articulações do
Movimento Negro brasileiro diante do enfrentamento do racismo aqui praticado, ambas as categorias
presentes no livro ?O Movimento Negro Educador: saberes construídos nas lutas por emancipação? da
supracitada. A partir dessas produções de pensamento, busca-se traçar um diálogo com dois trabalhos
de arte contemporânea brasileira realizado por artistas negros: ?Brinquedo de furar moletom? (2018),
produção site-speci�c de Jaime Lauriano e a escultura ?Uma palavra que não seja esperar? (2018), de
Flávio Cerqueira. A articulação entre ambas as produções partem do interesse de privilegiar essas
práticas artísticas como fundamentais para uma produção de conhecimento sobre as experiências das
quais as corporalidades negras possuem papel central, seja na chave da emancipação, memória,
denúncia ou nos vestígios da violência articulados.
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ENTRE MOFOS E MORANGOS: A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE INDIVÍDUO EM
"MORANGOS MOFADOS" DE CAIO FERNANDO ABREU

MAURO LUIZ ROVAI - ORIENTADOR(A)

GIULIA GABRIELA BROLO SORANZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Esta pesquisa tem por objetivo central discutir como está construída a noção de indivíduo no livro de
contos do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu (1948-1996), Morangos mofados (1982). O método
privilegiado da investigação será o da análises do conteúdo da obra, destacando a noção de ?estruturas
de sentimento? (WILLIAMS, 1970) identi�cadas nos contos, de modo a compreender como temas
centrais da referida obra, como cotidiano, mundo fragmentado e Temporalidade, podem, à luz de uma
bibliogra�a orientada pelas ciências sociais, permitir-nos identi�car quais imagens de sociedade e
indivíduo são trazidas à tona nos contos, assim estabelecendo possíveis diálogos entre a literatura e as
ciências sociais. Caio Fernando Abreu, nascido no Rio Grande do Sul, em 1948, foi um escritor, além de
jornalista, que teve uma diversa publicação de textos literários: contos, romances, peças teatrais e
novelas. O formato escolhido para a análise desta pesquisa é o conto, que constitui a obra Morangos
mofados. Por mais que sua obra traga à tona temáticas como amor, homoerotismo, solidão, loucura,
trauma e morte, há algo em seus escritos que chamou atenção para construir o objeto de pesquisa que
aqui se propõe a estudar: são os temas cotidianos, a forma como uma ideia de mundo fragmentado
aparece nos contos e o tema da temporalidade, também neles presente. Nesse sentido, o objetivo
central desta pesquisa é de identi�car através de uma análise interna como está construída a noção de
indivíduo nos contos, concentrando esforços em identi�car esses traços ? cotidiano, mundo
fragmentado e temporalidade ? na obra selecionada.
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ENTRE O ENSINAR E O NÃO-APRENDER: PERSPECTIVAS ATUAIS NO ENSINO E
APRENDIZAGEM DA LIBRAS NO CONTEXTO DOS INSTITUTOS FEDERAIS

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

MARCEL DE ASSIS ROQUE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

ENTRE O ENSINAR E O NÃO-APRENDER: PERSPECTIVAS ATUAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LIBRAS
NO CONTEXTO DOS INSTITUTOS FEDERAIS MARCEL DE ASSIS ROQUE Prof. de Libras IFSP Doutorando
PPGESIA UNIFESP marcel.libras@gmail.com SUELI SALLES FIDALGO Profa. Dra. PPGESIA UNIFESP
ss�dalgo@unifesp.br RESUMO Introdução: A surdez ainda é tida pela maioria como um distúrbio
limitante ao intelecto e uma barreira ás relações sociais, esse viés clinico se contrapõe a visão
sociocultural (SKLIAR,1997) A perspectiva patológica foca na perda auditiva, classi�cando-a em leve,
moderada, severa ou profunda, rotulando o surdo como pessoa incapaz ou pouco capaz das interações
sociais em uma sociedade de cultura dominantemente ouvinte. Em um outro viés a concepção
socioantropológica, na qual os surdos são percebidos como pertencente a grupos com características
particulares, como a língua em comum, a produção culturalmente visual e com identidades própria.
Nessa concepção, o surdo faz parte de uma minoria linguística, que não se de�ne pela perda auditiva e
sim pela forma de interagir e compreender o mundo, de forma visual, construindo signi�cados e
transcendendo os estigmas socialmente imposto a estes. Para incluir de fato, se faz necessário difundir
libras. A pesquisa investiga as particularidades das aulas de Libras no IFSP - Instituto Federal de São
Paulo: metodologias, estrutura e gramática e elementos culturais e identitários dos Surdos. Indaga-se a
respeito da não-aprendizagem plena da Libras por parte dos discentes no Ensino Médio e Ensino
Superior: os possíveis bloqueios, incluindo metodologias, didáticas, aspectos emocionais e psicológicos
dos alunos, a carga horária da disciplina, se é obrigatória ou optativa e etc. Objetivo: Este trabalho almeja
identi�car as di�culdades na aprendizagem de Libras e propor ações que possam minimizar as barreiras
facilitando o aprendizado discente, sem interferir na autonomia do professor. Materiais e Método: A
pesquisa assume uma abordagem qualitativa embasada no paradigma crítico alinhado à Pesquisa Crítica
de Colaboração ? PCCol (FIDALGO, 2006). No primeiro momento, analisar-se-á o currículo de referência e
as ementas das disciplinas de Libras, observando: temas relacionados à cultura surda e temas
relacionados à estrutura da língua; Em seguida, acompanhar-se-á aula(s) de cada professor escolhido,
sobre os mesmos temas, para evidenciar as estratégias de ensino empreendidas. Comporão na análise
a) se a metodologia e a didática incorporam características culturais das línguas de sinais, b) a forma
com que é ensinada a gramática da língua, c) os exemplos acionados, d) se o professor lança mão da
língua portuguesa para ensinar Libras, e) a forma de interação com os alunos, f) as atividades propostas
para os alunos, g) ensino ou não da datilologia (soletração em Libras), h) relação aluno/professor surdo e
aluno/professor ouvinte. Num terceiro momento, buscar-se-á re�etir sobre a atuação do professor e a
aprendizagem do aluno, suas experiências pessoais, seu olhar sobre o mundo que o cerca e sobre a
educação, possibilitando traçar o per�l do pro�ssional que ensina e do discente em Libras. Isso será feito
por meio de sessões re�exivas e entrevistas individuais. Anseia-se que esta pesquisa contribua para a
melhoria no processo ensino-aprendizagem de Libras no IFSP.
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ENTRE OS SUPORTES FÍSICO E DIGITAL: IMPACTO DAS DISTINTAS FORMAS DE
ACESSO SOBRE A ANÁLISE DOCUMENTAL, O DESENVOLVER E CONSTRUÇÃO DO

PENSAMENTO HISTORIOGRÁFICO

JAIME RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

BIANCA ALVES DE SIQUEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

A presente pesquisa tem por objeto a relação do historiador com suas fontes, em especí�co, a
documentação permanente de arquivo, com enfoque na diferença entre o acesso ao suporte físico e
digital, bem como seus impactos na pesquisa histórica. Por meio da compreensão sobre a bibliogra�a
estabelecida e as metodologias da História Oral, propõe-se o estudo de teses que possuem os
documentos do Arquivo Histórico Ultramarino como fonte. Por meio de entrevistas com historiadores
que pesquisaram in loco com a documentação em suporte físico e/ou que utilizaram a digitalização
através do Projeto Resgate, incorporar informações experenciais a essa pesquisa. Permitindo, portanto,
a re�exão sobre as produções historiográ�cas e a pesquisa histórica que está sob constante in�uência
de um crescente número de digitalizações. Desta maneira, articular às áreas de História, da Arquivologia
e da Ciência da Informação.
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ENTRELAÇAMENTO DOS FATORES SOCIAIS NA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA EM SANTOS

MARIA INES BADARO MOREIRA - ORIENTADOR(A)

PAULA ANDRÉA MASSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Fruto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Programa de Volta pra Casa (PVC), instituído em 2003, é um
dos pontos de atenção das Estratégias de Desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial. O PVC
é um subsídio �nanceiro pago diretamente para as pessoas egressas de internações psiquiátricas para
viabilizar o acesso a direitos e exercício da cidadania. O objetivo deste estudo é compreender como os
fatores sociais se entrelaçam na inserção dos bene�ciários do PVC moradores de Santos. É uma
pesquisa social em saúde, com abordagem qualitativa, com inspirações etnográ�cas, que usa a
entrevista semiestruturada e a observação participante como ferramentas de coleta de dados. Foram
localizados 35 bene�ciários e 19 foram entrevistados. A idade média é 56 anos, a maioria é mulher (10);
migrante (13), se declaram pessoas pardas ou pretos (13); não escolarizada; tem renda média de um
salário-mínimo, que não gerenciam com autonomia. A maioria acessa serviço público de saúde,
transporte público e estabelecimentos comerciais e moram em imóveis alugados. A análise do
acompanhamento do cotidiano de 7 participantes, utilizando o método Hermenêutico-dialético, a luz da
perspectiva da desinstitucionalização e da interseccionalidade, mostrou que os marcadores sociais que
fazem a diferença na inserção social são raça/cor e origem. As pessoas negras e migrantes vivenciam,
com mais frequência, a perda da mãe e a evasão escolar, quando mulheres moram e trabalham em casa
de família, quando homens, �cam em situação de rua. São as/os bene�ciária/os que passaram por
internações psiquiátricas mais longas e ao voltarem para morar na cidade, possuem menor rede social.
Na cidade, a di�culdade de acesso a moradia digna e as relações predatórias dos bancos, vizinhos e
empresas com a/os bene�ciárias no uso do PVC são vivencias que sugerem a ampliação do programa de
modo a criar estratégias de proteção para a/os migrantes, negra/os e moradora/es de pensões. A �m de
diminuir sua condição de desvantagem social, sugere-se que a vivência de ter sido moradora de hospital
psiquiátrico seja um marcador social considerado na análise e priorização de recursos nas políticas e
movimentos sociais identitários e urbanos. Em busca do enfrentamento das relações de opressão, as
estratégias de descolonização do eu possam ser o eixo para a prática de um cuidado em liberdade na
cidade.
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ENTREVENDO PRÁTICAS DE USOS DA LEITURA E DA ESCRITA NA ESCOLA MODERNA
N 1: A ANÁLISE DO JORNAL ESCOLAR ?O INÍCIO?.

CLAUDIA LEMOS VOVIO - ORIENTADOR(A)

AMANDA DE MORAES VIARO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

AMANDA DE MORAES VIARO ? Discente Unifesp / Bolsista de Iniciação Cientí�ca
amanda.viaro@unifesp.br CLAUDIA LEMOS VÓVIO ? Docente Unifesp / Orientadora cl.vovio@unifesp.br
Departamento de Educação - Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas, UNIFESP INTRODUÇÃO Esta
pesquisa insere-se nos estudos sobre os usos da leitura e da escrita em um espaço-tempo especí�co, o
que, segundo a literatura, pode nos levar a compreender o valor simbólico, as funções, a produção, a
circulação e os usos que o escrito ocupa para determinados grupos e sociedades. Tem-se como objeto
de estudo três edições do jornal escolar "O Início", produzido no âmbito da Escola Moderna N.1, no
período de 1914 a 1916. A Escola Moderna N.1 foi uma das iniciativas educacionais escolares de grupos
anarquistas em São Paulo, e uma das experiências mais duradouras, permanecendo em atividade por
sete anos, de 1913 a 1919. Essas iniciativas foram respostas dos operários, de um lado, à carência de
escolas voltadas a esses grupos, e, de outro, como manifestação da identidade operária (GIGLIO,1995;
PERES,2004), que resistiam à expansão das escolas públicas o�ciais. Com um ideário referenciado em
princípios manifestados através do ensino libertário, a expressão anarquista no campo da educação,
pretendiam, por meio de sua pedagogia, despertar a consciência dos alunos e favorecer a construção de
uma sociedade com bases na justiça e na liberdade, com propostas que incluíam a produção de jornais e
periódicos, rodas de leituras comentadas, recitais e peças de teatro, o que demonstra o valor simbólico
atribuído às práticas de uso da escrita e à oralidade letrada. Trata-se de uma pesquisa documental, que
caracteriza-se pela análise do jornal, em suas três edições, adotando-se uma perspectiva discursiva e
sócio-histórica. Os procedimentos analíticos favorecem identi�car para que e para quem se dirigiam
esses textos, identi�car os temas, modos de dizer e de circulação dessas ideias, bem como as intenções
de ordem didática que circunscrevem essa produção, no interior da escola primária e aquelas de ordem
política. OBJETIVO Pretende-se analisar os usos da leitura e da escrita que constituíam as interações no
interior da Escola Moderna N.1, especi�camente a produção do jornal escolar ?O Início?. MATERIAIS E
MÉTODO Trata-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem documental (KRIPKA, 2015), que visa
compreender os usos da escrita como atividade pedagógica e política realizada pela educação
anarquista, por meio da análise de um suporte especí�co de escrita, produzido por crianças em
escolarização. Nesse caso, a análise de documentos é tomada como via para se acender a esse
fenômeno, onde e como ocorre e quem são os sujeitos participantes dessa engrenagem (JINZENJI,
GALVÃO, MELO, 2017). Essa abordagem será adotada como procedimento para a interpretação da
realidade social e produção de conhecimento no âmbito do movimento anarquista paulista. Espera-se
estabelecer um quadro descritivo sobre as práticas de leitura e escrita privilegiadas em contextos
escolares. Também é esperado compreender as potencialidades formativas das práticas de uso da
escrita, especi�camente, a produção e circulação de jornais escolares no que tange a democratização do
acesso a bens culturais. RESULTADOS E CONCLUSÃO Esta pesquisa encontra-se em andamento,
portanto ainda não apresenta resultados e/ou conclusões.
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ENVOLVIMENTO DO RECEPTOR DOPAMINÉRGICO D4 NO CONSUMO ABUSIVO DE
ÁLCOOL

FABIO CARDOSO CRUZ - CO-AUTOR(A)

ISABEL CRISTINA CESPEDES - ORIENTADOR(A)

LAÍS DA SILVA PEREIRA RUFINO - DISCENTE CO-AUTOR

PAULA CRISTINA BIANCHI - DISCENTE CO-AUTOR

MONIQUE DE SOUSA - DISCENTE CO-AUTOR

TIAGO JOSÉ CORDEIRO - DISCENTE

ARILTON MARTINS FONSECA - COORIENTADOR(A)

ALEXIA DOS ANJOS SANTOS - DISCENTE CO-AUTOR

RAFAEL CONTE - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Introdução: O sistema dopaminérgico tem um papel fundamental no mecanismo de recompensa e
reforço do encéfalo. Um importante receptor pertencente à família D2 dos receptores de dopamina é o
D4. Estudos realizados com tais receptores demonstraram que ele pode contribuir na compreensão de
transtornos neurológicos e transtornos por uso de drogas. A ausência deles em camundongos, aumenta
a sensibilidade a substância de abuso, como cocaína e etanol, no entanto diminui comportamentos de
exploração. O receptor D4 pode ser encontrado no córtex pré-frontal, amigdala, hipotálamo e nucleus
accumbens. Além disso, suas funções envolvem: cognição, controle do impulso, atenção e vigília, sono e
comportamento reprodutivo. Objetivos: Avaliar o envolvimento do receptor dopaminérgico D4 com o
comportamento de busca por novidades e por drogas, em ratos com per�l de alto consumo tratados
cronicamente com álcool. Materiais e métodos: Têm sido utilizados 40 animais, sendo grupo controle
(n=10) e grupo álcool (n=30), submetidos à ingestão oral crônica e intermitente por 45 dias de solução
alcoólica, em 20 sessões, alternando entre duas garrafas de água ou uma delas com solução alcóolica
20% água, nos dias programados, por 24 horas. No grupo álcool serão formados subgrupos classi�cados
com base no consumo de álcool em alta ou baixa preferência. O teste do campo aberto será utilizado
para avaliar a atividade locomotora. O teste da novidade a objeto será utilizado para análise da busca
por novidade. E a análise imunohistoquímica será utilizada para estudo da condição funcional da
amígdala, hipotálamo, nucleus accumbens e córtex pré-frontal por meio da proteína DeltaFosB e do
envolvimento do receptor D4 por imunohistoquímica para este receptor. Resultados: Esperamos obter
dados mais concretos sobre o papel do receptor dopaminérgico D4 no desenvolvimento do alto
consumo crônico de álcool, em áreas envolvidas com o comportamento motivacional como o nucleus
accumbens, o hipotálamo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Assim, possibilitar o desenvolvimento de
estratégias terapêuticas voltadas à �siologia do receptor D4 que sejam mais e�cazes que as estratégias
hoje disponíveis.
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ENVOLVIMENTO PARENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: VALIDAÇÃO DA VERSÃO
ADAPTADA PARA PAIS DO QUESTIONÁRIO QEPJI

THIAGO DA SILVA GUSMÃO CARDOSO - ORIENTADOR(A)

JORLANE DA SILVA REIS - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Nos trabalhos acadêmicos sobre o envolvimento dos pais durante a primeira infância dos
�lhos, há um foco nas práticas educativas parentais, sendo apontadas como relevantes para o
desenvolvimento físico e emocional da criança, contudo, há ainda poucos estudos abordando os efeitos
do envolvimento parental no contexto escolar. Objetivo: Como não há no Brasil instrumentos validados
para mensurar o envolvimento parental sob o âmbito escolar, o foco deste estudo foi validar para o
contexto brasileiro a versão adaptada do Questionário QEPJI (Questionário de Envolvimento Parental no
Jardim-de-Infância), coletando evidências de validade dos escores e a adequação dos seus fatores.
Materiais e Método: Aplicou-se coleta on-line via formulário Google, contendo roteiro sociodemográ�co
e psicossocial, o QEPJI e a Escala de Crenças Parentais e Práticas de Cuidado (E-CPPC) na primeira
infância, preliminarmente a uma amostra de 158 pais de crianças de 0 a 5 anos de idade, matriculadas
em escolas de educação infantil no Brasil. Resultados: Analisou-se a validade convergente entre o QEPJI e
a E-CPPC e investigou-se a in�uência de fatores sociodemográ�cos sobre o envolvimento parental.
Conclusão: Os resultados parciais apontam para a adequação da amostra e para a consistência nas
evidências de validade externa do tipo convergente entre os instrumentos pesquisados.
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EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE ISOLADOS CLÍNICOS DE ACINETOBACTER SPP.
OBTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIADEMA, SP

LUCIENE ANDRADE DA ROCHA MINARINI - ORIENTADOR(A)

CAROLINA MUNIZ DA SILVA - DISCENTE

REBECA LOBATO ALVES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
DOENÇAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, fenótipos de resistência aos carbapenêmicos, antibióticos
considerados como último recurso terapêutico em infecção por microrganismo multirresistente, vêm
sendo detectados com maior frequência em ambientes hospitalares, principalmente entre bactérias não
fermentadoras da glicose. Houve um considerável aumento do número de resistência aos
carbapenêmicos em todo o mundo entre Acinetobacter, considerado um importante e prevalente
patógeno em unidades de terapia intensiva. OBJETIVOS: Caracterizar isolados clínicos de Acinetobacter
spp. (n=53) obtidos no Laboratório Central de Diadema no período de maio a dezembro de 2019.
MATERIAL E MÉTODOS: Inicialmente, os isolados foram identi�cados por metodologia automatizada e,
posteriormente, tiveram a identi�cação con�rmada por MALDI-TOF. O per�l de sensibilidade aos
antimicrobianos clinicamente importantes foi determinado por ágar diluição, sendo que, para colistina e
polimixina B foi utilizada a microdiluição em caldo. Por �m, a presença de genes de resistência aos
carbapenêmicos, colistina e quinolonas foi avaliada por PCR. RESULTADOS: No período do estudo, foram
identi�cados 52 isolados de Acinetobacter baumannii e um de Acinetobacter pitti, os quais foram
recuperados de amostras de secreções (n=23; 43,4%), hemocultura (n=13; 24,5%), urocultura (n=9; 17%)
e ponta de cateter (n=8; 15,1%), provenientes de pacientes atendidos no Hospital Municipal de Diadema
(n=45; 84,9%), Centro de Especialidades (n=3; 5,6%), Unidades Básicas de Saúde (n=3; 5,6%) e Pronto-
socorro Municipal (n=2; 3,7%). De acordo com os resultados do Teste de Sensibilidade aos
Antimicrobianos, foi observado que 86,7% e 84,9% dos isolados apresentaram resistência ao imipenem e
meropenem, respectivamente. Doze isolados apresentaram resistência à colistina. Para cipro�oxacino,
cefepime, ampicilina-sulbactam e gentamicina, os percentuais de resistência foram de 84,9%, 83%,
43,3% e 24,5%, respectivamente. De todos os isolados, 5 demonstraram sensibilidade a todos os
antimicrobianos testados. Com exceção do A. pitti, todos os isolados apresentaram o gene blaOXA-51.
Em relação aos genes adquiridos, 32 isolados apresentaram o gene blaOXA-23 e 17 o gene blaOXA-24.
Além disso, ambos os genes foram observados em três isolados. Não houve ampli�cação para genes
codi�cadores de metalo e serina ?-lactamases. Genes codi�cadores de ?-lactamases de espectro
estendido (ESBL), incluindo aqueles relacionados a resistência a quinolona e colistina, não foram
detectados. CONCLUSÃO: Um número relevante de A. baumannii resistente aos carbapenêmicos foi
encontrado causando infecções respiratórias, de corrente sanguínea, feridas e infecções do trato
urinário no período do estudo em Diadema. O principal mecanismo de resistência evidenciado nos
isolados foi a produção de oxacilinases. Baseado nisso, ressalta-se a importância de se realizar contínuo
rastreamento dos mecanismos de resistência em Acinetobacter spp isolados no município, uma espécie
bacteriana considerada prioritária para busca de novos alvos antimicrobianos.
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EPISTEMOLOGIAS DECOLONIAIS NA PRODUÇÃO LITERÁRIA INFANTIL E JUVENIL -
(1990-2020)

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

LUCILENE REZENDE ALCANFOR - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Apesar das novas políticas a�rmativas das relações étnico-raciais no Brasil trazerem para o campo da
educação os temas da História da África e das Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas, referendadas pelas
Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, na nossa sociedade os conhecimentos a respeito dessas culturas ainda
permanecem, em certa medida, marginalizados ou estigmatizados. Partindo dessa problemática, esta
pesquisa tem como objetivo mapear a produção literária infantil e juvenil de editoras brasileiras,
impulsionada pelas inovações curriculares e epistêmicas emergentes do contexto das respectivas leis, de
modo a perceber as mudanças ocorridas na recente produção editorial dos anos de 1990 até os dias
atuais, que se articulam com as políticas a�rmativas de valorização e inserção da história das culturas
africanas, afro-brasileiras e indígenas no currículo escolar. O tema se justi�ca pela importância dessa
produção literária recente, como um valioso manancial de pesquisa para observarmos, por meio da
perspectiva de uma pedagogia decolonial, crítica e antirracista, um pluralismo epistêmico que reconheça
e a�rme a existência de outras culturas, sujeitos e representações sociais que podem contribuir
enormemente para o alargamento da percepção e da análise das nossas experiências históricas, sociais
e políticas. O material que compõe o corpus documental compreende obras dos acervos pesquisados
que coadunam com a perspectiva epistemológica a ser investigada, tendo como base o método
historiográ�co. Deste modo, busca-se estudar essa produção como um objeto histórico a ser explorado
em sua materialidade, analisando essas fontes como produtos culturais que guardam as marcas de sua
produção e circulação. Ao ser interrogada, essa literatura pode nos revelar as condições de produção, as
intenções dos sujeitos que as produziram, sobre como este representa para si mesmo a relação entre
aquilo que diz e o real. Por conseguinte, podemos observar a representação e o protagonismo de
sujeitos e culturas africanas, afrodescendentes e indígenas na produção editorial brasileira, de modo a
discutir o direito à história e a visibilidade epistêmica desses atores sociais e culturas estigmatizadas,
negadas e subalternizadas no processo histórico da modernidade. A relevância dessa investigação
possibilita-nos analisar e compreender aspectos das razões históricas e ideológicas dos preconceitos,
bem como o embate político e epistêmico pela sua superação. Portanto, o tema das culturas africanas,
afro-brasileiras e indígenas na literatura infantil e juvenil não pode mais permanecer divorciado de uma
perspectiva decolonial, que reconheça as múltiplas identidades obscurecidas por uma identidade
nacional pretensamente homogênea e exclusiva. O desa�o de questionar os regimes de verdade da
epistemologia ocidental, implica numa aposta imprescindível de ressigni�cação crítica do lugar de
enunciação epistêmico. Mais do que captar sentidos e signi�cados próprio dessas culturas, precisamos
reconhecer suas vozes. Nesse sentido, a viragem epistêmica decolonial implica num reordenamento da
geopolítica do conhecimento em duas direções: a crítica da subalternização na perspectiva dos
conhecimentos invisibilizados e a emergência de um pensamento liminar como uma nova modalidade
epistemológica, constituída com base nas experiências e categorias suprimidas pelo ocidentalismo e
pelo eurocentrismo.
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EPMAC - CULTURA E ARTE DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA ESCOLA PAULISTA DE
MEDICINA

MARIANA CABRAL SCHVEITZER - COORDENADOR(A)

FERNANDA DA ROCHA FERNANDES - COLABORADOR(A)

IVALDO DA SILVA - COLABORADOR(A)

RODRIGO SOCIO ROMANI - COLABORADOR(A)

FERNANDA SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

As mudanças na sociedade, especialmente em tempos de pandemia, demandaram atividades para
promover o bem-estar e a qualidade de vida para os estudantes, professores e comunidade em geral. O
objetivo da EPMAC - Cultura e Arte da Câmera de Extensão da Escola Paulista de Medicina é promover
saúde por meio da cultura e arte. A fotogra�a, o teatro, o �lme, o documentário, a música, o poema, a
literatura podem ser ferramentas de autocuidado e autoconhecimento. A proposta desse projeto é
reunir pesquisadores, estudantes, artistas, escritores, fotógrafos e desenvolver projetos e atividades
para promover cultura e arte para a comunidade Unifesp e a sociedade. Metodologia: Por meio das
redes sociais realizamos atividades como exposição virtual, divulgação de artistas independentes,
discussão de obras literárias, �lmes e documentários. Além de retorno às atividades presenciais pós-
pandemia. Toda a comunidade Unifesp pode enviar seus trabalhos artísticos culturais para serem
divulgados pelo projeto no email: artecultura.epm@unifesp.br e também podem se cadastrar no Banco
de Talentos em Arte da EPMAC. Resultados: Participação nos eventos promovidos, como a visita à Bienal
no �nal de 2021, engajamento nas atividades em redes sociais, divulgação do projeto e participação dos
alunos, professores, pesquisadores, estudantes, artistas, escritores, fotógrafos, comunidade Unifesp e a
sociedade. A humanização do cuidado convida a olhar o outro com cuidado e atenção e para isso
precisamos desenvolver outras formas de olhar e sentir o humano, com respeito às diferenças,
acolhimento, escuta ativa. A cultura e a arte podem ajudar a desenvolver essas habilidades e promover
bem-estar e qualidade de vida.
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EQUILÍBRIO EM APOIO UNIPODAL E A MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO EM
MULHERES JOVENS

TANIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SCUDELLER - CO-AUTOR(A)

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - ORIENTADOR(A)

MARIA TERESA PACE DO AMARAL - CO-AUTOR(A)

EMILIE MÓDOLO BISPO - DISCENTE

VITÓRIA HERREIRO - DISCENTE

RACHEL DOS SANTOS PEREIRA - DISCENTE

KATHLEEN RODRIGUES DA SILVA - DISCENTE

HUBERTO BARBOSA NICOLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: O equilíbrio postural na posição unipodal tem grande importância na funcionalidade do ser
humano, pois é usada, por exemplo, para executar a fase de apoio simples durante a marcha com a
oscilação dos deslocamentos dos membros inferiores. No processo de envelhecimento, normalmente
acontece o declínio do equilíbrio, que pode provocar quedas. Além disso, alterações na função miccional,
como a incontinência urinária, têm sido relacionadas a prejuízo ainda maior no equilíbrio. Porém, ainda
não é clara a relação entre a função da musculatura do assoalho pélvico com o equilíbrio postural.
Objetivo: Investigar se o equilíbrio unipodal pode ser in�uenciado pela função da musculatura do
assoalho pélvico em mulheres jovens. Método: Trata-se de estudo transversal em andamento, com 110
voluntárias entre 19 e 30 anos com vida sexual ativa, sem afecções que prejudiquem a funcionalidade do
assoalho pélvico e/ou equilíbrio. Os testes foram realizados em apenas um dia, sendo divididos em três
momentos: questionário clínico e uroginecológico, avaliação da consciência e força da musculatura do
assoalho pélvico (MAP) e o teste de equilíbrio. A consciência da contração da MAP foi classi�cada em boa
(realizada isoladamente), regular (realizada associada a outro grupo muscular) ou ruim (não realiza a
contração), e a força muscular foi classi�cada de acordo com a escala Oxford (de 0 a 5). Posteriormente,
com o perineômetro da marca Peritron, foram realizadas três repetições de contrações de MAP,
calculando-se a média no �nal. Para a avaliação do equilíbrio, foi usada a plataforma de força (EMG
Systems), com as voluntárias em posição unipodal, realizado 3 vezes de 30 segundos, com 30 segundos
de descanso entre as tentativas. Ao �nal, calculou-se a média. Resultados Parciais: Amostra de 110
mulheres (22,84±3,07 anos de idade), com IMC de 23,45±4,38 Kg/m2, sendo maioria (70%) praticante de
atividade física e 26,4% com incontinência urinária. Referente à consciência da contração de MAP, 35,2%
foi regular, sendo, 45,9% com associação à inspiração, e 10,8% com contração de glúteos. A força de
MAP foi de 3,27±0,87 de acordo com a Escala de Oxford e a média do perineômetro foi de 35,30±17,05
cmH2O, com sustentação de 4,57±2,89 segundos. Em relação ao equilíbrio as médias foram: amplitude
ântero-posterior 3,45 ±1,08 cm, amplitude médio lateral 2,87±1,06 cm, área de centro de pressão
12,27±35,63 cm2, frequência ântero-posterior 3,96±2,11 Hz e frequência médio lateral 5,03±2,63 Hz. No
teste Mann-Whitney houve relação entre a boa consciência perineal e a média da frequência ântero-
posterior (p=0,027). No teste de coe�ciente de correlação de Spearman houve correlação fraca negativa
entre Oxford e a média da amplitude ântero-posterior (p=0,014; coe�ciente -0,25) e, Oxford e média da
área (p=0,009; coe�ciente -0,26). Conclusão: Até o momento foi possível observar que mulheres jovens
que apresentam boa consciência e força da contração de MAP têm menor oscilação postural,
favorecendo o equilíbrio.
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EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA CONCILIAÇÃO
NECESSÁRIA ENTRE O BIOLÓGICO E O SOCIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO

INCLUSIVA

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

EDIVALDO FÉLIX GONÇALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

No município pesquisado, a cidade de Osasco localizada na região metropolitana da grande São Paulo ?
entre os anos de 2005 e 2016 ? com a extinção das classes especiais (2006) e as mudanças nas escolas
especiais (2007 a 2010), os(as) alunos(as) com de�ciência foram transferidos(as) para as classes comuns
das escolas públicas da rede municipal. Entretanto, para serem atendidos(as) nas salas de recursos e,
posteriormente, terem direito à segunda matrícula no atendimento educacional especializado (AEE),
os(as) alunos(as) com de�ciência necessitavam apresentar um diagnóstico clínico. O problema da
pesquisa está em compreender a funcionalidade do apoio/assessoria da equipe multipro�ssional aos(as)
professores(às) no desenvolvimento do ensino-aprendizagem ? ao adotarem o modelo biopsicossocial
na educação especial na perspectiva da educação inclusiva (antes da Lei Brasileira de Inclusão/Lei
13146/2015), no encaminhamento dos(as) alunos(as) com di�culdades acentuadas de aprendizagem
(DAA) para o AEE ? proporcionando o mesmo atendimento a que os(as) alunos(as) com de�ciência
intelectual (DI) tinham direito. O objetivo desta pesquisa é, portanto, veri�car se o apoio/assessoria da
equipe multipro�ssional foi de alguma forma, signi�cativo, na elaboração dos instrumentais pedagógicos
(Fichas de Caracterização do Aluno e Termo de Hipótese de De�ciência), utilizados pelos(as)
professores(as) do AEE e professores(as) regentes da classe comum (RCC) e, assim, demonstrar se esses
instrumentos foram pertinentes na mediação da aprendizagem com os(as) alunos(as) com DI e
alunos(as) com DAA. Esse estudo apoiou-se na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky ? principalmente
nos estudos em Defectologia e de autores que discutem a inclusão/exclusão escolar ? e analisou a
prática de uma equipe multipro�ssional na conciliação entre a in�uência da hereditariedade (produto da
evolução biológica) e do meio social (produto do desenvolvimento histórico) na aprendizagem dos(as)
alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA. A pesquisa iniciou-se com a aplicação de questionário
semiestruturado a grupo de dezessete pro�ssionais, tanto da equipe multipro�ssional quanto de
professores do AEE/RCC e um gestor escolar. As análises foram produzidas pelo cotejamento do que
disseram esses pro�ssionais da educação, em relação aos fatores sócio-histórico-culturais incorporados
na mediação da aprendizagem. Os resultados mostraram que o apoio/assessoria da equipe
multipro�ssional junto aos(às) professores(as) do AEE/RCC ? no que se refere ao debate entre o modelo
biológico, social e psicossocial ? colaborou na ampliação das possibilidades de aprendizagem e fomentou
as discussões sobre a necessidade de uma aproximação entre os(as) pro�ssionais da educação e da
saúde, levando em consideração a vivência dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA no
desenvolvimento da aprendizagem.
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ESCAPE ROOM SOBRE DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PATRICIA BOVER DRAGANOV - ORIENTADOR(A)

NATASHA VARJAO VOLPáTI - DISCENTE

THAINARA ADRIELLI BEZERRA LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Introdução: A pandemia da COVID-19 caracterizou-se pela maior interrupção do processo de ensino-
aprendizagem da história e, para minimizar esse evento, o ensino remoto emergencial ganhou
protagonismo e tornou-se a estratégia para retomada e continuidade das aulas. Assim, às Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs) passaram a ser cada vez mais utilizadas, associadas às
metodologias ativas (MA). A trilha de aprendizagem é uma MA e um recurso digital que possibilita a
inserção de diversas atividades de aprendizado, de diferentes maneiras, como o escape room, que
utiliza de jogos e competição entre equipes que devem "escapar" das salas por meio da solução dos
desa�os impostos. O uso desses recursos associados a temas complexos, como o de dimensionamento
do quadro de pro�ssionais de enfermagem?, parece ser uma opção interessante por combinar uma MA
inovadora com um assunto polêmico e fundamental para a qualidade e segurança dos serviços de
enfermagem e saúde. Objetivo: Relatar a experiência da aplicação do escape room como metodologia de
ensino-aprendizagem de dimensionamento do quadro de pro�ssionais de enfermagem. Relato de
experiência: Trata-se de um relato de experiência da aplicação de uma trilha de aprendizagem no
formato de escape room como metodologia de ensino-aprendizagem, com a temática dimensionamento
do quadro de pro�ssionais de enfermagem, realizado por duas alunas na disciplina de Estratégias de
Ensino em Administração em Enfermagem, no PPG - EPE/UNIFESP, sob orientação de uma das
professoras, no formato de ensino remoto emergencial. Foi estruturado em seis salas temáticas e 21
seções, sendo que cada sala era uma etapa do cálculo de dimensionamento, respectivamente: Conceito
de dimensionamento e sistema de classi�cação de pacientes; Taxa de ocupação; Total de horas de
enfermagem; Constante de Marinho; Quantitativo de pessoal; Quantitativo por categoria. Além das
quatro opções de respostas em cada sala, ofertou-se a opção denominada ?Dica? e, também a "Sala de
reforço'', caso optasse pela alternativa incorreta. A estratégia foi implementada em novembro de 2021,
as regras e orientações foram lidas e as dúvidas sanadas. Foi encaminhado o link para acessar o escape
room e a turma dividida em quatro grupos. Todos conseguiram acessar a trilha após decifrar um enigma
com palavras chave sobre o tema, assim, puderam ter acesso ao primeiro passo do dimensionamento. A
cada passo assinalado a opção correta, o grupo era direcionado ao próximo. Após os trinta minutos
estipulados para a sua realização, os quatro grupos informaram não ter concluído, sendo acrescidos
mais quinze minutos. Destaca-se que todos os grupos em algum momento foram direcionados para a ?
Sala de reforço? e �zeram uso do recurso de ?Dica?. Dos quatro grupos participantes, dois conseguiram
escapar, concluindo com êxito a trilha. Considerações �nais: Na perspectiva do ensino e aprendizagem,
tanto para a formação quanto para a educação permanente de enfermeiros, considera-se que essa
estratégia pode ser aplicada com sucesso desde que o público alvo detenha conhecimento prévio da
temática, seja preparado para o exercício por meio de uma dinâmica de aquecimento e para as
peculiaridades da estratégia por meio de orientações e regras do jogo.
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ESCOLA DA COLUNA PARA PACIENTES COM LOMBALGIA

IMPERIO LOMBARDI JUNIOR - COORDENADOR(A)

MAYLA FERNANDES - DISCENTE

MAYARA CACCIA RODRIGUES - DISCENTE

RACHEL DOS SANTOS PEREIRA - DISCENTE

ANA CAROLINE CARBONE FURNI - DISCENTE

JULIANA DA SILVA BUENO - DISCENTE

GIOVANNA LIMA LOTERIO - DISCENTE

EMILLY DO PRADO PRESTES MUNHOZ - DISCENTE

LUANA MATSUMOTO SANTOS - DISCENTE

JULIA VILLA LOURENÇO FRANCO - DISCENTE

INGRID ALESSANDRA DE CARVALHO SEBASTIÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

A Escola da Coluna surgiu, inicialmente, em 1969, na Suíça, e consistia em um método de treinamento
postural a �m de prevenir a dor e instruir os pacientes com lombalgia. Ao se inspirarem nesse modelo,
docentes do curso de Fisioterapia criaram o projeto de Extensão Escola da Coluna, em 2010, na
Universidade Federal de São Paulo. Ele tem por objetivo informar a comunidade os principais aspectos
relacionados à dor lombar, fornecer orientações posturais e exercícios terapêuticos, e explicar como
questões psicológicas, nutricionais e sociais podem in�uenciar na lombalgia. Para isso, conta com
discentes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia
Ocupacional. O projeto atua com ciclos de pacientes, sendo, no geral, 9 voluntários por grupo. O público-
alvo do projeto são pacientes que tenham lombalgia, os quais são recrutados a partir de chamadas
públicas nas redes sociais e na Universidade Aberta para Pessoas Idosas. São realizados sete encontros,
uma vez por semana, com duração de, aproximadamente, uma hora e meia. Desde 2020, devido a
pandemia, o projeto vem ocorrendo de maneira online por meio da ferramenta Google Meet, que
possibilita encontros à distância com os pacientes. O instagram, criado no mesmo ano, continua sendo
usado pelos extensionistas, com a �nalidade de disseminar informações de saúde e da Escola da Coluna
para a população em geral, além de servir como uma forma de aprendizado para o grupo. No período
pré-pandemia, entre 2016 e 2019, observaram-se mudanças estatisticamente signi�cantes na qualidade
de vida e funcionalidade dos participantes pelo questionário SF-36, melhora no quadro geral dos
voluntários após-intervenção de acordo com a comparação de resultados da Medida Canadense de
Desempenho Ocupacional (desempenho p=0,001 e satisfação p=0,003) e do Roland Morris (p=0,001).
Nos anos em que o projeto ocorreu de maneira remota, ou seja, de 2020 até o início de 2022, essa
melhora signi�cativa ainda pôde ser observada no quadro geral dos pacientes pós-intervenção de
acordo com a comparação dos resultados da Medida Canadense de Desempenho Ocupacional, SF-12 e
Roland Morris. Além disso, nesse período foram adicionados os questionários de Escala Tampa para
Cinesiofobia e a Escala de Estresse Percebido, que também demonstraram bons resultados. Os
resultados positivos permitem estabelecer a e�cácia do programa de Escola da Coluna para pacientes
com lombalgia na Universidade Federal de São Paulo, contribuindo assim de maneira e�caz e incisiva no
bem estar da população geral, além de permitir um ambiente de conhecimento e experiência para os
estudantes participantes.
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ESCOLA DE FÉ E POLÍTICA/ ESCOLA DE CIDADANIA DO BELÉM

TIARAJU PABLO D ANDREA - COORDENADOR(A)

GABRIELA CARRASCO COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Autores: GABRIELA CARRASCO COSTA, discente, gabriela.carrasco@unifesp.br Resumo O presente
trabalho apresenta as atividades de extensão desenvolvidas por meio de uma bolsa na ?Escola de Fé e
Política/Escola da Cidadania do Belém?. As atividades tiveram início no mês de fevereiro de 2022 e se
estenderá até dezembro do mesmo ano. A Escola de Fé e Política Waldemar Rossi (EFPWR), criada em
parceria com a Pastoral Fé e Política, oferece um curso anual voltado à cidadania, à democracia e aos
princípios da fé cristã com a política. O curso é online e aberto a cidadãos de diversos lugares do Brasil.
O curso é composto por dois módulos: no primeiro semestre o módulo se intitula ?Desigualdades,
Estado e construção da democracia?. No segundo semestre o módulo se intitula ?Participação popular e
eleições: ferramentas de transformação das realidades periféricas?. Com intuito de colaborar com a
EFPWR, o trabalho da bolsista está sendo elaborado de acordo com as tarefas concernentes ao
aprendizado sobre fé e política. Algumas das atividades executadas são: utilização de plataformas para a
produção de cards; apresentação das sistematizações das aulas; auxílio aos estudantes, e; computar as
listas de presenças. À medida em que a bolsa continue a relação dos princípios da fé cristã com a política
se tornará mais concreta para o aprendizado.
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ESCOLA DE SORRISOS

ZSUZSANNA ILONA KATALIN DE JARMY-DI BELLA - COORDENADOR(A)

MILA TORII CORREA LEITE - COORDENADOR(A)

DÉBORA ALÍCIA ROSA REZENDE - DISCENTE

NICOLE MIYUKI FUTEMA - DISCENTE

BRUNO KENZO SILVA NAKURA - DISCENTE

LIGIA MARIA PAIVA DE LIMA - DISCENTE

MARINA CARDOSO SMITH EBERLEIN - COORDENADOR(A)

ADENILSON MEDEIROS TEIXEIRA - COLABORADOR(A)

CHRISTYANNE GARCIA PAES DE BUENO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

INTRODUÇÃO: O Projeto Escola de Sorrisos busca capacitar alunos através das o�cinas de clowns e
contadores de história, visando o cuidado à saúde mental dos participantes, ressigni�car o ambiente
hospitalar e promover a formação de um pro�ssional de saúde humanizado e empático, capaz de atuar
em diferentes contextos. A presença de clowns e contadores de história trazem novas perspectivas para
a ansiedade presenciada no hospital por pacientes e pro�ssionais da saúde. Eles permitem o acesso à
dimensão da imaginação e da criatividade com dinâmicas lúdicas e de contação de história,
possibilitando outras formas de lidar com o processo de adoecimento ao transpor a realidade.
OBJETIVO: Formação de pro�ssionais da saúde humanizados através de um processo de
autoconhecimento e desenvolvimento da arte da escuta. Atuação como clown e contador de histórias
nos ambientes hospitalares e na comunidade EPM/UNIFESP. MATERIAIS E MÉTODOS: Durante o período
de pandemia, foram utilizadas plataformas online (Zoom, Google Meets e transmissões pelo Youtube)
para as aulas remotas, com duração de 2-3h, e eventos realizados pelo projeto. Neste ano, as atividades
serão retomadas presencialmente com aulas dadas por um professor voluntário de cada vertente. Os
encontros da o�cina de clown serão semanais e presenciais e a o�cina de contação de história
acontecerá quinzenalmente no formato híbrido. Atuações em alguns cenários hospitalares e na
comunidade, seguindo todas as regras de segurança e proteção da UNIFESP, serão realizadas assim que
houver permissão da comissão de retorno seguro. São realizadas, quinzenalmente, reuniões com a
psicóloga e a professora responsável pelo projeto para acompanhar todo o processo para ressigni�car
as situações vivenciadas. RESULTADO: A pandemia do COVID 19 prejudicou as atividades práticas deste
projeto. Algumas atividades online foram propostas para que os alunos pudessem colocar em prática os
aprendizados das capacitações. Na recepção de calouros em 2021, os participantes do projeto preparam
histórias e jogos para receber virtualmente os calouros de medicina da turma 89. O ?I Sarau de Sorrisos?
realizado em dezembro de 2021, contou com a participação dos alunos e professores de clown e
contação de história e proporcionou a integração entre os alunos junto com professores responsáveis e
convidados, assim como a exposição das habilidades aprimoradas durante os cursos. O II Encontro de
Sorrisos, com a participação de palestrantes experientes na arte do clown além dos professores
voluntários, acontecerá no mês de abril e uma nova turma será formada para o reinício das o�cinas de
clown e de contação de história/mediação de leituras. CONCLUSÕES: Até o presente momento, o projeto
Escola de Sorrisos tem cumprido o objetivo proposto, trazendo pro�ssionais voluntários nas áreas de
clown e contação de histórias, ministrando aulas semanalmente ou quinzenalmente, proporcionando
atuações e ressigni�cando a atuação médica. O projeto possibilitou também o acolhimento psicológico
para os alunos da graduação de medicina durante o período de pandemia.
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ESCOLA DO MOVIMENTO

ROGERIO CRUZ DE OLIVEIRA - TUTOR

DANIELA FERREIRA RIBEIRINHO - PETIANO

VINICIUS RODRIGUES MARQUES - PETIANO

ANA BEATRIZ PUCCI - PETIANO

GABRIELA SOARES TOGUCHI - PETIANO

JEFFERSON MOREIRA ALVINO - PETIANO

FERNANDA DE JESUS RODRIGUES DA COSTA - PETIANO

THÁRCILLA GEOVANA DE CARVALHO DOS SANTOS - PETIANO

JONATHAN DE SOUZA OLIVEIRA ROCHA - PETIANO

ISABELA VITORIA INACIO CARDOSO - PETIANO

JOÃO VICTOR DE SOUZA BORGES DOS SANTOS - PETIANO

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PET Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

Introdução: O movimentar-se humano, na perspectiva da educação das pessoas, consiste no objeto de
estudo e intervenção do campo da Educação Física. Nessa perspectiva, as práticas corporais se traduzem
em conhecimentos privilegiados de aproximação dessa área acadêmica com a população, da
universidade com a comunidade, justi�cando assim a pertinência do projeto de extensão, o qual é
vinculado às ações do Programa de Educação Tutorial Educação Física (PET-EF). Objetivo: Promover a
vivência de práticas corporais para a comunidade interna e externa da Unifesp com vistas à promoção
da saúde em interface com a educação, esporte e lazer; Promover a vivência de práticas corporais para
alunos/as de escolas públicas de ensino fundamental e médio do mesmo território do ISS-UNIFESP-BS na
perspectiva da promoção da saúde em interface com a educação, esporte e lazer. Método: Atividades
semanais das mais diversas práticas corporais ofertadas por meio de o�cinas pelos/as petianos/as e
orientadas pelo tutor; Formação de turmas a partir de modalidades ofertadas uma ou duas vezes por
semana com duração de 1 hora para cada turma, a serem desenvolvidos nos espaços próprios da
universidade, espaços locados pela instituição, espaços públicos da cidade e/ou nas próprias escolas
públicas. Caso as atividades necessitarem ser desenvolvidas de forma remota em razão da pandemia de
Covid-19, serão desenvolvidos encontros síncronos de até 30 minutos (duas vezes por semana) ou
gravação de conteúdo e disponibilização por meio das redes/mídias sociais. Resultados: Espera-se que
haja fortalecimento dos laços entre universidade e comunidade, autonomia e emancipação das pessoas
participantes frentes às demandas contemporâneas do estilo de vida ativo. Conclusão: Acredita-se que a
oferta de o�cinas de práticas corporais constitua um importante espaço formativo para os/as estudantes
petianos/as do PET-EF, que estarão engajados na ação sob a supervisão do tutor, bem como de ampliar
o acesso às práticas corporais daqueles/as que frequentam o espaço da universidade.
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ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

MARCELO ZAMBON DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

MARIANA DE SENE PIERRI CARVALHO - DISCENTE

HAIANE STEFANE MARTINS BERGGREN - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Introdução: A pandemia provocou consequências no âmbito educacional, pois em virtude das medidas
preventivas para o controle da pandemia ocorreu o fechamento imediato das escolas que ocasionou na
necessidade da adoção emergencial do ensino remoto. Deste modo, as atividades escolares foram
reorganizadas para que o ano letivo não fosse totalmente prejudicado. Houve um processo urgente de
adaptações e inovações escolares, no qual professores e familiares, compartilharam mais
responsabilidades e expectativas sobre o ensino dos alunos, repercutindo também na inclusão de
alunos com de�ciências devido à especi�cidade de suas necessidades no processo de ensino
aprendizagem. Objetivo: O presente estudo tem o objetivo de caracterizar o processo de escolarização
de crianças com de�ciência do ponto vista de pais e professores e elaborar um material de orientação
sobre o processo de escolarização de crianças com de�ciência. Material e Método: Para a obtenção dos
dados, até o momento há 25 pais de crianças com de�ciência da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental I responderam um questionário via Google Forms sobre a escolarização de seus �lhos em
tempos de pandemia. Resultados prévios: Os pais mencionaram que seus �lhos não possuem auxiliar de
vida escolar ou acompanhante escolar, muitas escolas públicas não possuem sala de apoio e
acompanhamento a inclusão (SAAI) ou sala de atendimento especializado (SAE). A maioria dos �lhos não
tiveram aulas remotas durante a pandemia, algumas escolas enviaram atividades de desenhos para casa
e outras não mandaram nenhum material. Segundo a visão dos pais, não houve aproveitamento das
aulas online. Além disso, a maioria dos alunos não sabiam ler e escrever antes da pandemia e não
conseguiram aprender durante a pandemia. Relataram que seus �lhos não possuem noção sobre
escrita, pois sequer reconhecem as letras do próprio nome.
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ESCOLARIZAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NO
BRASIL: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA (1894-1902).

WIARA ROSA RIOS ALCANTARA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O objetivo deste trabalho é abordar, sob uma perspectiva histórica, a institucionalização do ensino de
ciências naturais em São Paulo, entre os anos 1894 e 1902. No ano de 1894, é instalada na cidade de São
Paulo, a primeira escola pública de ensino secundário, o Ginásio da Capital, no qual, o ensino de ciências
naturais passou a ocorrer de modo mais sistematizado. Nesse mesmo ano, a Escola Normal de São
Paulo é transferida para o novo prédio da praça da República, sendo equipada com modernos espaços
para o ensino de ciências naturais. Em 1894, também, é inaugurada uma instituição de ensino superior
fundamentada no ensino de Física e Química, a Escola Politécnica de São Paulo. O incremento do estudo
e do ensino de ciências naturais no século XIX é um movimento notável não apenas no Brasil, mas em
diversos outros países do Ocidente. O ensino de Química, Física e História Natural começam a fazer
parte, de modo mais sistematizado, do programa de estudo da escola pública secundária paulista, por
exemplo. Nesse contexto, movimentos são empreendidos por professores, diretores de escolas,
administradores públicos visando à obtenção de substâncias, aparelhos e instrumentos cientí�cos, bem
como à criação dos primeiros laboratórios de Química, gabinete de Física e museus de História Natural
para as instituições de ensino. A análise desses movimentos permite compreender como a investigação
da criação das condições materiais para o ensino de ciências naturais no Brasil sinaliza o processo de
institucionalização das ciências naturais no país. Esta é uma análise que pode ser melhor desenvolvida a
partir de uma abordagem da história transnacional. Ou seja, de uma mudança de lentes entre o macro e
o micro (REVEL, 1998) que favorece a percepção de um comércio transnacional de materiais para o
ensino das ciências naturais no mundo Ocidental. Para tanto, o procedimento metodológico consiste em
analisar documentos do Arquivo Histórico da Escola Politécnica de São Paulo, do Ginásio da Capital e da
Escola Normal de São Paulo dando especial atenção às correspondências e notas de compra de
substâncias e instrumentos cientí�cos, e catálogos das empresas fabricantes. Nos primeiros anos de
funcionamento, essas instituições adquiriram de empresas francesas um conjunto signi�cado de
materiais para o ensino de Física e Química. A estratégia metodológica consiste no confronto das fontes
para identi�car as empresas que fabricavam e comercializavam objetos cientí�cos, os objetos cientí�cos
adquiridos, bem como os procedimentos comerciais e administrativos de aquisição dos objetos e
montagem dos laboratórios. Como resultado, constata-se que investigar as relações comerciais e
transnacionais entre as instituições de ensino e as empresas é um procedimento fértil para
compreender as condições materiais de implementação do ensino de ciências naturais em São Paulo, na
passagem do século XIX ao XX.
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ESCOLHA DO MÉTODO CONTRACEPTIVO POR ADOLESCENTES NO PÓS-PARTO
ANTES E APÓS ORIENTAÇÃO

CRISTINA APARECIDA FALBO GUAZZELLI - ORIENTADOR(A)

ELAINE MEIRELES CASTRO MAIA - DISCENTE

ANTONIO BRAZIL VIANA JUNIOR - PARTICIPANTE EXTERNO

RAQUEL AUTRAN COELHO PEIXOTO - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

INTRODUÇÃO: Um cenário comum no contexto da gravidez na adolescência é a fragilidade em ações
voltadas para o planejamento familiar, não raro, esta menina engravida mais de uma vez antes mesmo
de chegar à fase adulta. A negligência quanto à contracepção é um dos principais fatores da recorrência
desse evento. OBJETIVO: Identi�car escolha de método contraceptivo por adolescentes no pós-parto
imediato antes e após orientação do pro�ssional de saúde. MATERIAIS E MÉTODO: Estudo transversal,
quantitativo, de caráter descritivo-exploratório, desenvolvido com 227 adolescentes após o parto
atendidas em uma maternidade pública de ensino, situada em Fortaleza-Ceará, Brasil. A coleta de dados
ocorreu no período de novembro de 2019 a julho de 2021, por meio de um questionário com perguntas
fechadas. Os dados foram armazenados e gerenciados na ferramenta eletrônica REDCap hospedada na
Unidade de Pesquisa Clínica do Complexo de Hospitais Universitários da UFC. RESULTADOS: O estudo
abordou 227 adolescentes entre 11 e 19 anos de idade, com média de 16,7 e mediana de 17 anos. Em
média, essas mulheres iniciaram sua vida sexual aos 14 anos, a maioria primigesta. Delas, 161 (70,9%)
eram casadas, 66 (29,1%) solteiras, 174 (76,7%) consideravam-se pardas, 28 (12,3%) negras e 25 (11,0%)
brancas. Quanto à ocupação, 108 (47,6%) eram estudantes, 60 (26,4%) trabalhadoras não-remuneradas
(donas de casa), 5 (2,2%) tinham trabalho remunerado e 54 (23,8%) nem estudavam nem trabalhavam. A
incidência de gravidez não planejada foi de 74,4%. Quando investigadas quanto ao método que elas
escolheriam para prevenir uma próxima gravidez, 106 (46,7%) referiram o anticoncepcional injetável, 63
(27,7%) DIU, 35 (15,4%) implante subdérmico, 19 (8,4%) anticoncepcional oral, 4 (1,8%) outros métodos.
Após ação educativa sobre os contraceptivos legalmente aceitos, forma correta de uso e e�cácia,
percebeu-se uma mudança na escolha do método 95 (41,9%) manifestaram desejo pelo implante
subdérmico como primeira opção, 80 (35,2%) o DIU, 46 (20,3%), o anticoncepcional injetável, 6 (2,6%)
anticoncepcional oral. CONCLUSÃO: O planejamento reprodutivo é elemento essencial para escolha
consciente do método contraceptivo. Diante de uma orientação pro�ssional quali�cada e
individualizada, a adolescente tem maior possibilidade de escolher os métodos de longa duração como
contraceptivo.
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ESCORE POLIGÊNICO DE RISCO E SUA RELAÇÃO COM MÚLTIPLOS TRANSTORNOS
MENTAIS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA

VANESSA KIYOMI OTA KUNIYOSHI - CO-AUTOR(A)

SINTIA IOLE NOGEIRA BELANGERO - CO-AUTOR(A)

MARCOS LEITE SANTORO - ORIENTADOR(A)

LUCAS TOSHIO ITO - DISCENTE

RAFAELLA ORMOND SAMPAIO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 134 - Genética Data: 30/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
GENÉTICA

Introdução: Transtornos mentais (TM) são doenças complexas e altamente poligênicas com uma alta
contribuição genética medida pela herdabilidade. Grande parte desses transtornos mentais apresentam
alto grau de correlação genética e sobreposição genética entre si, sendo observado pela presença de
vários locis pleiotrópicos para tais transtornos. Nos últimos anos, os estudos de associação genômica em
larga escala (Genome-Wide Association Studies ? GWASs) permitiram a identi�cação de milhares de
variantes relacionadas com diversos transtornos mentais, e a partir deles foi possível calcular o escore
poligênico de risco (PRS), que é um modelo capaz de predizer o risco genético para um dado fenótipo de
um indivíduo em uma amostra independente. Neste projeto utilizaremos os dados de genotipagem da
coorte brasileira de alto risco para transtornos mentais (Brazilian High Risk Cohort ? BHRC), que é uma
coorte longitudinal de crianças e adolescente enriquecida para transtornos mentais. Diferente de outras
coortes na literatura que focaram em doenças especí�cas ou com cortes transversais, este estudo
longitudinal pode entender as interações de fatores genéticos durante o desenvolvimento do indivíduo e
como esses fatores atuam no desenvolvimento de múltiplos diagnósticos psiquiátricos. Diferente dos
estudos que mostraram alta herdabilidade genética compartilhada entre os transtornos mentais, aqui
poderemos ver essa relação intrafamiliar e mesmo intra indivíduo. Compreender as semelhanças e
diferenças entre os transtornos mentais poderá auxiliar no futuro um diagnóstico mais acurado e
tratamento direcionado. Hipótese: Nossa hipótese é que a presença de histórico familiar ou múltiplos
diagnósticos psiquiátricos no mesmo indivíduo está relacionado a um maior risco genético, medido pelo
PRS, e a variantes genéticas especí�cas. Objetivo: Veri�car a relação entre o escore genético de cinco
transtornos mentais em indivíduos com histórico familiar (HF) ou múltiplos diagnósticos psiquiátricos.
Materiais e Métodos: Para veri�car os múltiplos diagnósticos utilizaremos os dados clínicos coletados
nas três ondas da coorte, selecionando apenas indivíduos que foram avaliados duas vezes ou mais
(N~2200). Os dados de genotipagem provenientes do Global Screening Array (Illumina) já estão
disponíveis e devidamente processados. Dividiremos essa amostra em três grupos: 1) ausência de HF e
TM; 2) presença de apenas um TM e ausência de HF; 3) presença de mais de um TM e/ou presença de
HF. Como amostra base para gerar o PRS utilizaremos os resultados dos GWASs mais recentes
disponibilizados pelo consórcio de genômica psiquiátrica, totalizando cinco transtornos mentais
(https://www.med.unc.edu/pgc/pgc-workgroups/). O PRS será calculado utilizando a ferramenta
PRSice.v2, a qual gera centenas de escores incluindo mais ou menos variantes no modelo e calcula o
melhor ponto de corte.
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ESCRAVIDÃO E FRONTEIRA NO EXTREMO-SUL DA AMÉRICA (1770-1810)

MAXIMILIANO MAC MENZ - ORIENTADOR(A)

VINÍCIUS LUÍS MONTEIRO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Introdução O pampa, que forma o objeto de estudo deste projeto, é caracterizado por uma paisagem
homogênea, constituída por uma planície contínua que se inicia no que hoje são a metade Sul do Rio
Grande do Sul, o Uruguai e a região da bacia hidrográ�ca do Rio da Prata, na Argentina. Este projeto
aborda a formação das grandes estâncias na região como um processo vinculado ao boom escravista
iniciado no último quartel do século XVIII e indo até a primeira década do XIX. Este avanço se deu através
da expulsão de indígenas, gauchos, pulperos, camponeses independentes, entre outras formas
marginais de exploração econômica. Objetivo Busca-se repensar o papel da escravidão na constituição
do capitalismo agrário no espaço platino numa abordagem que considere o pampa em suas
características geográ�cas, relações de produção e inserção colonial na economia global. Materiais e
métodos Lançou-se mão da produção bibliográ�ca dos países pertencentes à zona pesquisada. Como
fontes primárias, em desenvolvimento futuro, trabalhar-se-á com os inventários post-mortem
compilados no Archivo General de La Nación (Argentina), Archivo General del la Nación (Uruguay) e o
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Resultados e conclusões A revisão bibliográ�ca
evidenciou as restrições das historiogra�as nacionais no sentido de interligar o regional e o global. O
escravismo torna-se peça-chave nesta ligação, na medida em que impulsiona a expansão fronteiriça em
direção à fronteira agrícola do pampa. Em todo o caso, pode-se identi�car dois eixos geográ�cos e
econômicos com algumas especi�cidades. Na Banda Oriental e no Rio Grande de São Pedro um mercado
local restrito e um acesso facilitado aos centros produtores da América portuguesa possibilitaram uma
expansão vinculada diretamente ao mercado escravista. A margem ocidental se bene�ciou do mercado
interno da cidade de Buenos Aires e sua campanha, além das ligações comerciais com as zonas
mineradoras andinas e Cuba, que diversi�caram os produtos e mercados consumidores desta subregião
do espaço platino, mas não alteraram profundamente suas características em relação a suas
contrapartes.
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ESCREVENDO A LEITURA: OFICINAS DE CRIAÇÃO LITERÁRIA

PEDRO MARQUES NETO - COORDENADOR(A)

SIMONE NACAGUMA - COORDENADOR(A)

LUIS FERNANDO PRADO TELLES - COORDENADOR(A)

FRANCINE FERNANDES WEISS RICIERI - COLABORADOR(A)

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Este projeto está sob o guarda-chuva do convênio de cooperação técnica entre a Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP) e a SP Leituras (Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura), gerida pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Difusão
Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL). Contando com os docentes escritores do Departamento de Letras
(Campus Guarulhos), a parceria intenta promover a leitura e análise críticas da Literatura Brasileira
Contemporânea com vistas à própria escrita. Para que a criação literária aconteça, propõe-se o�cinas de
invenção sustentada em três enfoques integrados: 1) a ampliação do repertório dos leitores acerca da
produção literária atual; 2) o estímulo à escolha e seleção re�etidas desses textos; 3) a prática da escrita
criativa como instrumento para formação de leitores críticos, não raro formadores de outros leitores,
talvez, estimulando mesmo a pro�ssionalização de novos autores.
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ESCREVIVÊNCIAS SOBRE O IMPACTO DAS ARTES NO CORPO NA VIDA DAS
JUVENTUDES

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

MARIA THEREZA DE CARVALHO LISBOA SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

A dança presente nesta pesquisa enquanto arte do corpo, não se refere à utilização e prática de uma
determinada modalidade, com �nalidade técnica e/ou coreográ�ca, e sim diz respeito à ampliação de
repertórios afetivos e culturais e à expansão de vivências corporais. Consiste em uma proposta de dança
que traz e observa elementos do território e dos corpos e que se propõe a dialogar com as questões
trazidas pelos sujeitos; a partir de uma prática que se desconstrói e reconstrói por meio da
experimentação e criação coletiva. A dança como um espaço necessário para a expressividade, para o
despertar da criatividade e inserida no processo de criação de outras possibilidades de existir. Ou seja,
trata-se da oportunidade de ocupar o próprio corpo para romper com as limitadas referências de modos
de existir impostos por territórios apartados pela desigualdade social. É apresentada a potência das
artes do corpo para desconstrução de lugares �xos e preconceituosos direcionados a determinados
sujeitos, especi�camente à juventude periférica. A hipótese é a de que a dança pode ser considerada um
artefato para reconhecer e experimentar no corpo, de quem a exercita, novas formas de existir e de se
relacionar com o mundo (território), com outros corpos, com outros sujeitos. O objetivo da pesquisa é
investigar os impactos da experiência com dança sobre a vida de jovens em situação de vulnerabilidade
social, como também, é o de mapear as características do grupo no que se refere à sua história de vida,
origem, estrutura familiar, classe social, raça e gênero. Trata-se de método qualitativo, pautado em
modos de estruturar memórias coletivas sustentadas na noção de escrevivência de Conceição Evaristo.
Como material de análise foram utilizadas as escrevivências da pesquisadora, em um movimento
retrospectivo, que se refere à trajetória de usuária para a de arte educadora e os efeitos das atividades
artísticas em seu corpo e na escolha de sua pro�ssão. Também foram utilizadas escrevivências
produzidas pelas juventudes sobre os impactos do contato com as artes do corpo em seu estilo e modos
de vida. Os sujeitos desta pesquisa foram os jovens que frequentaram o SCFV Centro da Juventude da
ZN, um equipamento da política de Assistência Social, com participação nos encontros dedicados à
dança.
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ESPAÇO MALABARES

RICARDO LUIS FERNANDES GUERRA - COORDENADOR(A)

MATHEUS BORDINI CINTRA - DISCENTE

LUCAS ANTONIO CONDE TEIXEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

LAZER E PRÁTICAS CORPORAIS

INTRODUÇÃO: Tendo visibilidade em seus espetáculos e shows, o malabarismo ainda tem uma inserção
um tanto quanto acanhada nas práticas escolares, universitárias e no cotidiano das pessoas, entretanto,
o malabarismo visto como uma prática física oportuniza o desenvolvimento motor e expressão corporal
para aqueles que o praticam, além de poder ser utilizado em diferentes âmbitos como educacional,
lazer, competitivo e artístico. OBJETIVO: Promover a iniciação e desenvolvimento da prática de
malabarismo, relacionar a prática do malabarismo com o universo esportivo e a divulgação de
curiosidades sobre a temática ?Malabarismo e Educação Física''. MÉTODO: As atividades passaram por
adaptações frente ao cenário pandêmico. Assim, são realizados ?posts? ou vídeos semanais com
informações, dicas e curiosidades sobre tudo o que é considerado malabarismo e suas relações com
diferentes áreas de conhecimento. São feitas Lives com convidados, pelo aplicativo Instagram
(https://www.instagram.com/espacomalabares/) favorecendo uma interação mais próxima com o
público, contendo uma parte teórica e no �nal uma parte prática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os posts
são realizados semanalmente tendo sido feito um total é de 63. Alguns chegam a ter mais de 35
interações, sendo que uma das lives atingiu 185 visualizações. No momento, a nossa conta do
Instagram, principal meio de comunicação, conta com 150 seguidores, entre membros da comunidade
interna (graduandos e docentes) e externa, no entanto, com o atual retorno presencial das atividades de
extensão, esperamos atingir outros resultados em breve. CONCLUSÃO: A realização do projeto tem
propiciado, mesmo em um ambiente digital, a vivência da iniciação e prática do malabarismo e suas
relações com as diversas áreas do conhecimento. Nesse último ano, o projeto por estar em condição
remota, conseguiu atingir mais pessoas do que no modo presencial, embora a vivência prática seja de
suma importância para o aprendizado do malabarismo.
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ESPAÇOS DE ORAÇÃO EM LARES BRASILEIROS CONTEMPOR NEOS: UM OLHAR
INTERDISCIPLINAR A PARTIR DE IMAGENS VOTIVAS POPULARES

ANDRé LUIZ TAVARES PEREIRA - ORIENTADOR(A)

AMANDA PATRICIA TAGLIARO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

[Introdução e objetivo] A pesquisa em questão propõe um estudo interdisciplinar pautado nas áreas de
história da arte e antropologia, que tem por objetivo investigar aspectos da religiosidade popular
brasileira representados a partir da presença de imagens devocionais em espaços de oração residenciais
contemporâneos. [Materiais e método] A pesquisa é qualitativa e consiste, em primeiro momento, em
uma dedicada contextualização de natureza exploratório-descritiva que permite percorrer a história e
uso de imagens bidimensionais e tridimensionais na igreja católica, até o momento em que o uso de
imagens votivas se popularizam e passam a fazer parte do cotidiano privado; nesta etapa, o contexto
histórico do grupo religioso e processo de desenvolvimento do Brasil como colônia serão atrelados à
estudos de cultura visual e material. É, também, proposta uma pesquisa de campo de teor social, ao qual
será realizado o mapeamento de grupos de pessoas que tenham em suas residências espaços
reservados para devoção, de caráter Católico Apostólico Romano, convidando essas pessoas para
compartilhar suas histórias e relações com estes espaços e imagens de devoção, oferecendo material
para estudos de caso que objetivam explorar as motivações coletivas e individuais expressas a partir da
forte in�uência do imaginário católico e popular no país. [Resultados] A pesquisa se encontra em estado
inicial e não há nenhum resultado concreto, porém, foram adicionados ao projeto de pesquisa
fotogra�as de três espaços de oração pertencentes a pessoas que moram no noroeste paulista, para
que fosse possível exempli�car de modo breve o que está sendo procurado e analisado, Traçando
semelhanças entre os três espaços apontados, foi possível observar alguns padrões estéticos e
relacionado aos proprietários, sendo estes: todas as pessoas que se dispuseram a participar da pré
seleção se identi�cam como mulheres, de idade superior a 50 anos e familiarizadas com a crença
católica apostólica romana desde a infância; com um olhar voltado à visualidade, percebe-se uma
aglomeração signi�cativa de imagens tridimensionais, que variam de tamanho e são alocadas de modo
decrescente; as �guras representam, em sua maioria, santos católicos, havendo poucas unidades
correspondentes à �guras originalmente bíblicas; outra observação se dá ao fato de que os três espaços
carregam estátuas de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, presenti�cada em diversas
dimensionalidades e apresentações (coberta por tecido, por pedrarias ou vestimenta feita com o mesmo
material do corpo), assim como a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que pode ser
observada através de impressão digital bidimensional em cor, ambas as santas são fortemente
cultuadas por todo o território brasileiro, o que será melhor explorado ao decorrer da pesquisa.
[Conclusão] Por �m, observar e destacar a presença de algumas �guras nestes espaços de oração, assim
como as semelhanças e diferenças no grupo, possibilita investigar as relações sociais e votivas, entre
imagens e sujeitos, inseridos em um contexto cotidiano, privado e popular, para além de adentrar
aspectos da memória individual e coletiva.
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ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE NO ENFRENTAMENTO DO C NCER DE MAMA E
ADESÃO AO TRATAMENTO E SUA CORRELAÇÃO COM QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO

DE LITERATURA NARRATIVA

LARISSA DE OLIVEIRA RESENDE - AUTOR(A)

SAMANTHA KARLLA LOPES DE ALMEIDA RIZZI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: ONCOLOGIA

Introdução: Apesar da disponibilidade de tratamentos e�cazes, o momento do diagnóstico do câncer de
mama confronta as mulheres com os efeitos colaterais do tratamento, dos quais, a depressão, afeta
negativamente a adesão ao tratamento e o prognóstico. A espiritualidade e religiosidade surgem como
um alicerce para o indivíduo, amenizando as vivências negativas, aprimorando as estratégias de
enfrentamento do adoecimento e ressigni�cando suas vidas, contribuindo para a melhora da qualidade
de vida. Objetivo: Identi�car na produção cientí�ca, nacional e internacional, a espiritualidade e a
religiosidade como ferramentas de enfrentamento do câncer de mama e adesão ao tratamento e sua
correlação com a qualidade de vida. Materiais e métodos: A busca foi realizada nos bancos de dados
EMBASE, SCIELO, LILACS e PUBMED, em um intervalo de 10 anos, nos idiomas espanhol, inglês e
português, incluindo artigos que abordassem o tema: espiritualidade e religiosidade como instrumentos
de enfrentamento no câncer e adesão ao tratamento, correlacionando com a qualidade de vida.
Resultados: A amostra �nal foi composta por 13 artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade,
analisados e distribuídos em duas categorias: Correlação entre espiritualidade e religiosidade e
qualidade de vida e Espiritualidade e/ou religiosidade como estratégia de enfrentamento do diagnóstico
de câncer de mama. Conclusão: A espiritualidade e a religiosidade contribuem para a melhora da
qualidade de vida, uma vez que contribuem na aceitação do diagnóstico e enfrentamento dos efeitos
colaterais do tratamento, conferindo conforto emocional e amenização dos sintomas físicos,
estabelecendo uma correlação positiva com a qualidade de vida. É fundamental que os pro�ssionais de
saúde incorporem as práticas espirituais e religiosas ao tratamento, visto que são ferramentas que
favorecem a adesão ao tratamento.
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ESTABILIDADE TÉRMICA DA C-FICOCIANINA EXTRAÍDA DA BIOMASSA ORGÂNICA DE
SPIRULINA

MONIZE BURCK - DISCENTE CO-AUTOR

ANNA RAFAELA CAVALCANTE BRAGA - ORIENTADOR(A)

CAMILLY FRATELLI PEREIRA - DISCENTE

STÉPHANIE FABRÍCIA FRANCISCO DA COSTA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: ALIMENTO FUNCIONAL/BIOMATERIAL

Introdução: A C-�cocianina (C-FC) é uma �cobiliproteína, de coloração azul extraída principalmente da
Spirulina (Arthrospira platensis) e utilizada como corante natural, sobretudo em produtos refrigerados. A
C-FC apresenta atividade antioxidante, anticarcinogênica e anti-in�amatória sendo caracterizada como
um composto bioativo. Assim, a utilização da C-FC como um corante natural em detrimento aos corantes
arti�ciais, é apontada como uma alternativa preferível pelos consumidores devido à segurança e
benefícios à saúde. Entretanto, seu uso apresenta limitações físicas e químicas caracterizadas pela
instabilidade à luz, variação de temperatura e de pH. Objetivo: Avaliar a estabilidade térmica da C-FC
extraída da biomassa orgânica de Spirulina, em temperaturas variadas para a aplicação em alimentos.
Materiais e Métodos: A C-FC foi extraída da biomassa em pó orgânica - Fazenda Tamanduá®, utilizando-
se o método de extração verde sólido-líquido. Após a puri�cação parcial do extrato de C-FC, procedeu-se
a espectrofotometria em 280 nm (proteínas totais), 620 nm (C-FC) e 652 nm (alo�cocianina), para o
cálculo da concentração inicial em mg/mL (BENNETT & BOGORAD 1973) e da pureza (ABALDE et al.
1998). A estabilidade térmica foi determinada incubando-se a C-FC (padronizada em absorbância de
0,80) em banho de água nas temperaturas de 45, 50, 60, 70, 80 e 90 ºC. Foram retiradas as amostras em
intervalos de tempo pré-determinados e calculadas as constantes de desnaturação térmica (Kd), a meia
vida (t1/2) e a energia de ativação da reação de desnaturação (Ed) foi calculada com base na análise de
regressão linear de constantes de taxa naturais a diferentes condições avaliadas em relação à
temperatura absoluta recíproca, 1/T em K. As análises foram realizadas em triplicata. Resultados e
Discussão: Os resultados (média ± desvio padrão) dos parâmetros de concentração e pureza da C-FC
utilizada para as amostras analisadas foram respectivamente:(5,96 ± 1,25) mg/mL e (1,01 ± 0,11). A
degradação de C-FC seguiu um modelo cinético de primeira ordem, obtido pela determinação cinética
constante. A meia-vida (t1/2) nas temperaturas de 45, 50, 60, 70, 80 e 90 ºC corresponderam a 3466,
1733, 71, 45, 9 e 1 minuto, demonstrando que os valores de t1/2 da solução da C-FC diminuíram em
função do aumento da temperatura. Tais resultados se equiparam aos encontrados na literatura quanto
à labilidade térmica da C-FC, indicando dessa forma, a perda da coloração azul. A energia de ativação
(Ed) para a C-FC foi de 163,01 kJ/mol. Considerações �nais: A partir da análise da degradação térmica da
C-FC foi possível estabelecer que em temperaturas entre 45 e 90 ºC, a C-FC demonstra maior
termossensibilidade a partir de 60 ºC, sendo que os valores de meia-vida diminuíram à medida que a
temperatura do tratamento térmico aumentou. Análises de nanoencapsulamento da C-FC serão
conduzidas para veri�car a proteção térmica da molécula de modo que possa ser aplicada em alimentos
que passam por cocção e mantenha as propriedades bioativas de interesse para os consumidores.
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ESTADO E CAPITALISMO: CRÍTICA À ECONOMIA POLÍTICA

RODNEI ANTONIO DO NASCIMENTO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Após o enfraquecimento e queda dos feudos, nasce um novo sistema econômico: o capitalismo. Um
sistema que dá forma não só ao mercado e ao modo organizacional de produção, mas também ao
Estado e ao Direito. Essa expansão da forma mercadoria em direção à forma jurídica e política acontece
em função dos interesses dos grandes capitalistas de tomar a �nalidade do Direito e Estado como um
ente protetor do capitalista. O Direito, por exemplo, nasce para dar liberdade e igualdade aos sujeitos de
direito, condições apriorísticas para existência de um contrato de trabalho, para assim ser legitimada a
exploração da força de trabalho dos trabalhadores não mais pela força violenta do açoite da escravidão,
mas sim, pela força jurídica do contrato. Porém, esse modo de exploração não reconhece a dicotomia de
classes, age por meio da meritocracia e fortalece a violência da guerra de classes. O trabalho é uma
mercadoria, por isso a forma deste contrato não se faz pela forma jurídica, mas sim pela forma
mercadoria. O Estado pós-feudalismo agirá como uma ferramenta de repressão contra a classe
dominada. O Estado deriva da forma mercadoria. A forma mercadoria se irradia às instituições estatais
para reprimir qualquer tentativa que busque modi�car/revolucionar o modo de exploração e
acumulação de riqueza dos capitalistas. Em momentos em que a classe dominante perde domínio sobre
Estado e o Direito e o seu status quo se vê ameaçado pela força de articulação das massas - a classe
dominada -, o Estado de Direito, no qual há liberdade e igualdade, dará lugar ao Estado de Exceção - o
fascismo - em que há a volta da violência física. Quando o controle estatal pelo capital for normalizado,
emergirá, novamente, o Estado de Direito e sua violência abstrata. Em verdade, a superação desses
con�itos intra-Estado só será possível quando for extinguido todo modo hierárquico de domínio de
classe e consequente �m da propriedade privada. Com o objetivo de compreender o desenvolvimento
do Estado moderno como um instrumento de dominação da classe burguesa em detrimento da classe
dos trabalhadores, esta pesquisa buscou elucidar a presença da forma mercadoria na forma política. A
metodologia utilizada neste trabalho foi de prévio levantamento bibliográ�co, bem como sua apreciação.
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ESTADO E HÁBITOS DE HIDRATAÇÃO DE SURFISTAS

CLAUDIA RIDEL JUZWIAK - ORIENTADOR(A)

YURI ALEXSSANDER PINTO GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

O surfe é um esporte aquático praticado sob diferentes condições ambientais e que apresenta desa�os
únicos para a hidratação durante o treino. O objetivo deste estudo é avaliar o estado de hidratação em
sur�stas recreacionais. Trata-se de um estudo transversal, ainda em andamento, no qual espera-se que
sejam avaliados 25 sur�stas do sexo masculino, dos quais seis já foram recrutados. Para a coleta de
dados estão sendo adotados os seguintes métodos, aplicados para cada sur�sta em duas sessões de
treino, que ocorrem em dois dias distintos, um com duração de 100 minutos (D100) e outro com
duração igual ou superior a 120 minutos (D120): a) a velocidade, distância, time-motion e a frequência
cardíaca estão sendo avaliadas com o auxílio do relógio Polar V800® e do sensor de frequência cardíaca
OH1®, para caracterização dos treinos; b) a composição corporal está sendo estimada através da
aferição de sete dobras cutâneas; c) o estado de hidratação está sendo avaliado através da diferença da
massa corporal (MC), gravidade especí�ca da urina (GEU) e coloração da urina (COLU) veri�cados antes e
após cada treino; c) conhecimento e hábitos de hidratação estão sendo conhecidos através da aplicação
de questionário e d) as práticas alimentares, através do recordatório de 24h .Os resultados obtidos até o
momento apontam que os sur�stas se movimentaram 6,37±1,15 km no D100 e 8,88±2,26 km no D120,
permanecendo a maior parte do tempo no modo estacionário em ambos os dias. Dos seis sur�stas,
quatro iniciaram a sessão D100 hipohidratados, e três na sessão D120. A perda de MC foi de 0,51±0,29
kg e 0,69 ± 0,39 kg para D100 e D120, respectivamente. Nenhum sur�sta apresentou redução superior a
2% da MC, classi�cado como desidratação leve, em nenhum dos dias de coleta, mas todos tiveram
aumento na perda de MC nos dias em que surfaram por mais tempo, o que sugere maior atenção ao
consumo de �uidos nos dias em que as sessões de treinamentos forem longas.
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ESTADO NUTRICIONAL DE VITAMINA B12 EM VEGETARIANOS: REVISÃO
SISTEMÁTICA

LUCIANA YUKI TOMITA - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ MARQUES DE BRITO - DISCENTE

FÉLIX DE JESUS NEVES - CO-AUTOR(A)

VINICIUS DE MENEZES CAMPOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

O número de vegetarianos e veganos cresce a cada ano, mas uma preocupação para os vegetarianos
estritos é a de�ciência de vitamina B12, vitamina presente principalmente nos alimentos de origem
animal. OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática para investigar o estado nutricional de B12 entre os
vegetarianos. METODOLOGIA: Revisão sistemática nas bases de dados PubMed, LILACS, Cochrane,
Embase e Google Scholar, até 9 de abril de 2022. A busca nas bases de dados, seleção dos estudos
segundo critério de elegibilidade e extração dos dados foram realizadas em separado por dois autores.
Em caso de discrepância, um terceiro autor realizou a seleção. A qualidade dos estudos foi realizada pelo
NewCastle Ottawa Study para os estudos observacionais e Jadad para ensaios clínicos. RESULTADOS:
Foram selecionados 11 estudos sendo sete observacionais (dois caso-controle, uma coorte e três
transversais) e cinco ensaios clínicos. O estado nutricional para avaliar o estado nutricional foram:
concentrações séricas, homocisteína, holotranscobalamina, volume corpuscular médio e ácido
metilmalônico urinário. A análise foi estrati�cada segundo tipo de estudo (observacional ou
experimental) e segundo ciclos de vida . A maioria dos estudos foi desenvolvida com crianças. O
indicador do estado nutricional mais utilizado foi concentração sérica de vitamina B12, seguida da
homocisteína. Os vegetarianos restritos apresentaram concentrações menores de vitamina B12
comparado aos onívoros (aqueles que consomem carnes) e maior concentração de homocisteína. Um
estudo de coorte veri�cou que ao longo dos meses, em avaliações bimestrais, a concentração sanguínea
de vitamina B12 reduziu entre os veganos que consumiram alimentos contendo vitamina B12 de origem
não animal como algas e cogumelos e sem uso de suplemento, enquanto que os vegetarianos com
suplementação de vitamina B12 ou onívoros não apresentaram queda. No entanto, em decorrência da
heterogeneidade dos estudos com relação ao indicador do estado nutricional utilizado, os pontos de
corte para classi�cação da de�ciência, não foi possível realizar uma meta análise. Avaliar a concentração
de vitamina B12 é barata e apresenta boa sensibilidade, mas baixa especi�cidade e recomenda-se
analisar combinado a holotranscobalamina ou metilmalônico. A homocisteína é um indicador indireto e
inverso da vitamina B12, mas dependente da distribuição de outras vitaminas do complexo B como
folato e vitamina B6. O indicador mais sensível e útil para avaliar e�cácia de intervenção é
holotranscobalamina por apresentar uma boa sensibilidade e especi�cidade e por re�etir ingestão
recente. Metilmalônico apresenta boa sensibilidade, mas baixa especi�cidade sensível a infecções
bacterianas e exige investimento em equipamentos caros como espectrometria de massa. Diante destes
desa�os metodológicos, mais estudos serão necessários como estudo de coorte avaliando
periodicamente a holotranscobalamina ou ponto de corte para identi�car de�ciência subclínica no caso
de B12 sérica.
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ESTADO-PROVIDÊNCIA NO BRASIL E A GESTÃO DA POBREZA: UMA ANÁLISE DE 1988
A 2021

LUCIANA ROSA DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

GIOVANE GOMES DIAS - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

O presente trabalho busca analisar de forma teórica e crítica a atuação do Estado-provedor no combate
à pobreza frente à dinâmica do capitalismo brasileiro sob a perspectiva dialética do Ornitorrinco de
Francisco de Oliveira (2020) e a prática dos mecanismos de controle social e ?contenção aceleracionista?,
conforme Santos e Feldmann (2021), mais especi�camente no combate à pobreza. Dessa forma, o
objetivo central do trabalho é compreender qual o papel da pobreza no funcionamento do modelo
capitalista brasileiro sob a dinâmica econômica mais recente, de 1988 a 2021, e, por meio das categorias
senianas de Amartya Sen (2010) analisar os principais Programas de Transferência de Renda
Condicionada (PTRC) do país, destacando suas características para o combate à pobreza e os elementos
constitutivos desses programas problematizando as ações entre emergenciais e estruturais. Nesse
sentido, a ine�ciência no combate à pobreza sustenta a hipótese de que, no Brasil, a pobreza é
enfrentada de forma conjuntural e carece de ações que garantam o intitulamento dos indivíduos pobres
para que estes desenvolvam autonomia e independência das ações do Estado, ou seja, para que se
rompa o ciclo da pobreza estrutural e intergeracional.
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ESTÁGIO IV DA TRAJETÓRIA DE FÍSICA: UMA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DE
FÍSICA COM A PERSPECTIVA DO PNLD
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Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

DOCENTE

Este trabalho descreve a análise de dois livros didáticos na perspectiva do Programa Nacional do Livro e
do Material Didático (PNLD), no âmbito da Unidade Curricular Estágio Supervisionado Obrigatório IV da
trajetória de Física no curso de Licenciatura em Ciências da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). A presença do livro didático em ambiente escolar foi reforçada na década de 1980 com a
criação do PNLD, a partir da década de 1990 com o advento dos parâmetros curriculares, estes livros
passaram a ser avaliados através do cumprimento de diversos itens para a sua incorporação no
programa. Neste contexto, as pesquisas em torno dos livros didáticos têm-se intensi�cado no país,
ocasionando estudos através de diferentes perspectivas para o mesmo tema. Alguns estudos apontam
para a relação docente com o livro, e os impactos do ensino básico na avaliação do livro pelo professor
em sala de aula, nesta perspectiva, encontra-se o forte elo de apoio pedagógico do livro didático para as
ações docentes. Portanto, as relações professor-livro vão além do pro�ssional ? ferramenta, tornando
importante a difusão dos conhecimentos sobre a produção, avaliação e distribuição destes pelas escolas
do país. A análise aqui descrita, ainda traça paralelos entre as relações de licenciandos com os livros
durante sua formação acadêmica e primeiros passos pro�ssionais. Neste escopo, analisaram-se dois
livros didáticos publicados com uma década de diferença a partir da perspectiva do PNLD e das relações
com os pro�ssionais da educação e licenciandos de física. Através dos textos de referência, concluiu-se
que os livros foram adaptados com a �nalidade de cumprir os requisitos do PNLD. Através de ?sessões
adicionais? �ca clara a adição de conteúdos à obra original, cujo objetivo é o cumprimento dos requisitos
mínimos no processo de avaliação do programa. Consideramos, portanto, que a divulgação dos
processos de avaliação e distribuição dos livros didáticos, além de sua estrutura para um melhor
aproveitamento em sala, se torna imprescindível para os professores de física da atualidade. É
necessário que os pro�ssionais da educação saibam avaliar um bom livro didático a partir dos requisitos
do PNLD para a otimização de seu conteúdo em sala de aula e promoção de um ensino de física de
qualidade.
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ESTÁGIO PAD (PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOCENTE): UMA EXPERIÊNCIA
FORMATIVA PROMISSORA NA CONSTRUÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

DEBORA RODRIGUES MOURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: O PAD (Programa de Aperfeiçoamento Docente) da UNIFESP trata-se de uma política
institucional na qual podem se inscrever estudantes da pós-graduação Stricto Sensu para atuarem como
estagiários de professores universitários, sob sua supervisão. Assim, é destinado aos discentes que
queiram compreender como aperfeiçoar a prática docente em cursos de graduação. O programa conta
com uma comissão especí�ca que regula e supervisiona as atividades por meio de normativas e
atividades, para que o estágio possa ser certi�cado. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo
apresentar as contribuições referentes à experiência vivenciada como estagiária do programa, no que
tange à participação durante uma disciplina ministrada no curso de Letras, denominada Formação de
Professores para o Trabalho com Educação Inclusiva, sob a supervisão da minha orientadora de
doutorado professora Dra. Sueli Salles Fidalgo. Materiais e Métodos: Trata-se de um relato de
experiência no qual são apresentados: como se deu a organização da disciplina; as atividades realizadas
como estagiária, tanto de modo geral como especí�co; as contribuições para a formação docente, sob a
perspectiva da estagiária. Resultados e Conclusão: Como resultados, além da avaliação de 17 (dezessete)
estudantes que participaram da disciplina e da devolutiva da professora que supervisionou o estágio, foi
possível realizar uma análise do impacto positivo no meu processo de formação docente, ainda que eu
já tenha uma experiência de quinze anos como professora do ensino superior, na área da educação
inclusiva. Foi possível rati�car, por meio da prática e em parceria com um par mais competente, o
quanto o exercício da pro�ssionalidade docente exige re�exão, planejamento, organização e
adequações que vão muito além do simples domínio do conteúdo didático.
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ESTÁGIO REMUNERADO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A EXPERIÊNCIA DO
PROGRAMA ?APRENDER SEM LIMITES?
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Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

ESTÁGIO REMUNERADO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA ?APRENDER
SEM LIMITES? ALESSANDRA BRAGA SOUZA - mestranda ? alebraga@gmail.com MAGALI APARECIDA
SILVESTRE - orientadora ? magali.silvestre@unifesp.br Introdução As novas exigências que se
apresentam ao trabalho dos professores têm motivado inúmeras pesquisas no campo acadêmico a
respeito das políticas públicas para a formação de docentes e inserção pro�ssional, que discutem a
formação inicial e continuada e os desa�os para o seu desenvolvimento pro�ssional. O cenário atual
apresenta novos desa�os para os estudantes de licenciatura e para as políticas públicas, e por este
motivo torna-se necessário uma real valorização do magistério e da busca de soluções para os
problemas estruturais que afetam a educação no nosso país, especialmente no momento de inserção
pro�ssional, quando os estudantes de licenciatura precisam fazer ?[ ] a transição de estudantes para
professores? (GARCIA, 2010, p.28), o que provoca muitas tensões e dúvidas. Um dos momentos mais
críticos da docência é a passagem da condição de estudante para a condição de professor. Huberman
(1992) ao falar do ciclo de vida pro�ssional a�rma que a entrada na carreira é um ?choque? com a
realidade da escola, um confronto entre a formação recebida e a prática educativa. Objetivo Nessa
perspectiva, presente projeto de pesquisa intenciona investigar as contribuições para a formação
pro�ssional docente de egressos do programa de estágio remunerado Aprender Sem Limites da
Prefeitura Municipal de São Paulo auxiliando professores que tinham em suas salas de aula estudantes
com de�ciência e/ou transtornos. O programa de estágio remunerado é uma iniciativa instituída pela
Prefeitura Municipal de São Paulo em parceria com o CIEE (Centro Integrado Empresa Escola) a partir de
fevereiro de 2015 com o intuito de oferecer apoio aos docentes para atender os estudantes com
de�ciência e com transtornos do espectro autista. Objetivos Especí�cos - Realizar estado da arte sobre o
tema inserção pro�ssional de professores; - Identi�car características dos egressos do programa de
estágio remunerado da PMSP (instituição que estuda; curso; tempo de duração do curso; presencial,
semipresencial ou EAD; salário; motivação para trabalhar no magistério; motivação para trabalhar no
programa; expectativas; di�culdades; representações sobre as crianças e o local em que trabalha). -
Levantar as descobertas, desa�os, facilidades e despreparo encontradas pelas estagiárias ao participar
do programa, o planejamento das aulas, as relações interpessoais, as questões relacionadas às políticas
educacionais, da didática e da de�ciência, entre outros aspectos. Objetivos Especí�cos - Realizar estado
da arte sobre o tema inserção pro�ssional de professores; - Identi�car características dos egressos do
programa de estágio remunerado da PMSP (instituição que estuda; curso; tempo de duração do curso;
presencial, semipresencial ou EAD; salário; motivação para trabalhar no magistério; motivação para
trabalhar no programa; expectativas; di�culdades; representações sobre as crianças e o local em que
trabalha). - Levantar as descobertas, desa�os, facilidades e despreparo encontradas pelas estagiárias ao
participar do programa, o planejamento das aulas, as relações interpessoais, as questões relacionadas
às políticas educacionais, da didática e da de�ciência, entre outros aspectos. Metodologia O estudo
ampara-se em Garcia (2010), Ambrosetti (2013), Huberman (1992), Tardif (2002), entre outros, que
discutem a inserção à docência e os desa�os para o seu desenvolvimento pro�ssional. Esta pesquisa é
de cunho qualitativo-quantitativo e utiliza como metodologia a coleta de dados por meio de questionário
e entrevista semiestruturada com professores em início de carreira, egressos do programa de estágio
remunerado Aprender Sem Limites ? Educação Especial. Palavras-chaves: Programas de Inserção
Pro�ssional; Professores Iniciantes; Estágio Remunerado. Resultados Prévios A pesquisa está na fase da
revisão bibliográ�ca que fundamenta todo o trabalho e pesquisa. O levantamento de literatura está
dividido em três partes: na primeira trataremos sobre o campo de pesquisa da formação de professores;
na segunda parte, sobre as publicações de teses e dissertações na área de interesse; na terceira parte,
trataremos dos principais marcos históricos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e
sua relação com o Programa de Estágio; e na quarta parte, sobre o estágio na formação de professores.
Aguardamos a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa para aplicação do questionário e realização das
entrevistas.



Página 873Página 873

ESTIMATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO ALTO PARAGUAI E PANTANAL
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Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Este projeto de pesquisa propõe estimar a concentração de sedimentos em suspensão (CSS) na Bacia
Hidrográ�ca do Alto Rio Paraguai e Pantanal, a partir da integração de dados coletados in situ de
estações hidrológicas e dados de sensoriamento remoto em uma séria histórica. A estimativa da CSS por
sensoriamento remoto é uma ferramenta valiosa, pois facilita o monitoramento sistemático em grandes
bacias hidrográ�cas e fornece informações sobre as variações de CSS e seus propulsores, como
atividades de mineração e desmatamento. O método utilizado é fundamentado na premissa de que a
re�ectância espectral varia em função da CSS, ou seja, à medida que aumenta a CSS na água há um
aumento do retroespalhamento da radiação eletromagnética (REM), e consequentemente um aumento
da re�ectância do corpo d?água. A análise de regressão é o método usualmente utilizado para expressar
a relação entre a REM re�etida e a CSS, cuja variável dependente (CSS) possa ser estimada em função de
uma ou mais variáveis independentes. Assim, as medidas radiométricas feitas pelo satélite fornecem
uma estimativa de CSS para um determinado tempo e local a partir de equações estatísticas
previamente ajustadas. Os dados de CSS in situ serão obtidos nas bases de dados da Agência Nacional
das Águas, coletados periodicamente em estações hidrológicas. Após seleção das estações será realizada
a busca por imagens orbitais que abrangem as estações hidrológicas e apresentem datas próximas às
medidas in situ. Serão utilizadas imagens de satélite e um conjunto de dados geoespaciais disponíveis na
plataforma Google Earth Engine (2021), o qual utiliza processamentos geoespaciais baseados em nuvem,
criados principalmente para análises de dados ambientais. Neste caso, o Sistema Landsat foi escolhido,
visto que, apresenta ampla escala espacial e longa série histórica (as imagens utilizadas são de 1984 com
o lançamento do Landsat 5 MSS/TM até os dias atuais com o Landsat 8 OLI/TIRS). Os dados obtidos
possibilitaram avaliar a correlação entre mudanças no uso da terra e CSS ao longo de da série histórica
desde o ano de 1984 até o presente. Desta forma, a integração dos dados in situ e imagens de satélites
permitem estudar a distribuição da carga sedimentar em suspensão com rapidez, baixo custo e logística
simples, resultando em uma maior distribuição de amostragem temporal e espacial.



Página 874Página 874

ESTIMATIVA DO CUSTO DE MANUFATURA E ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DE UM
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Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Estimativa do custo de manufatura e Análise do Ciclo de Vida de um processo de extração por
percolação assistido por ultrassom SOUZA, K. H.; RAIMUNDO, V. S.; VIGANÓ, J.; VEGGI, P. C.
(Departamento de Engenharia Química, Campus Diadema, UNIFESP) Cada vez mais está havendo uma
procura por uso de tecnologias mais sustentáveis, para que haja um menor dano ambiental, assim
preservando o meio ambiente, gerando menos impactos. A indústria busca formas de usufruir de
técnicas emergentes visando maior e�ciência na geração de produtos, menor custo de produção e ao
mesmo tempo meios menos agressivo ao planeta. Isso se deve a grande preocupação com os impactos
ecológicos promovidos por técnicas convencionais, e uma maior atratividade do consumidor por
produtos menos poluentes. Neste contexto, uma forma de estimar os impactos ambientais e os recursos
usados ao longo do ciclo de vida de um produto é empregando a ferramenta analítica de avaliação do
Ciclo de Vida (ACV). Esta permite avaliar um processo desde a aquisição de matéria-prima, passando
pelas fases de produção e uso, até o gerenciamento de resíduos, se tornado referência mundial quando
o assunto inclui impacto ambiental. Dessa forma o objetivo principal do estudo está na aplicação da ACV
para avaliar a viabilidade da implementação da técnica de extração por percolação assistido por
ultrassom para obtenção de compostos bioativos a partir de matrizes vegetais empregando o software
OpenLCA. Deste modo, neste trabalho foi realizado um estudo preliminar a �m de avaliar o
comportamento da ferramenta, abordando a coleta e avaliação dos dados experimentais da técnica de
extração por percolação assistido por ultrassom. Com os dados fornecidos será possível avaliar e
determinar se o processo se enquadra predominante nos padrões de e�ciência e custo de
implementação além de veri�car o sucesso da ferramenta em avaliar o desempenho ambiental. Por �m,
essa visão abrangente torna a ACV um instrumento único no conjunto de ferramentas de gestão
ambiental.
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ESTRANHOS NA FRONTEIRA: AS BARREIRAS IMPOSTAS A ENTRADA DE REFUGIADOS
NA FRONTEIRA DA HUNGRIA

JOSE LINDOMAR COELHO ALBUQUERQUE - ORIENTADOR(A)

SOPHIA RODRIGUES LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

O projeto se insere no contexto da chamada crise migratória da União Europeia, em 2015, caracterizada
pela exponencial entrada de pessoas solicitantes de asilo na Europa. O foco da pesquisa se concentrou
no Estado europeu da Hungria entre 2015 e 2016, contexto de início e término da construção de uma
barreira na sua fronteira com a Sérvia, que visava evitar a entrada de migrantes no território europeu. A
pesquisa procurou perceber o processo de construção discursiva dos acontecimentos por dois
diferentes meios de comunicação: o site o�cial de informações do Governo da Hungria em inglês e o
jornal Árabe, Al Jazeera, também em sua versão em inglês. Em termos metodológicos optou-se pela
análise crítica do discurso, em que se priorizou a percepção de como foi realizada a construção
discursiva dos sujeitos e acontecimentos.
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ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS AÉREAS BRASILEIRAS PARA GESTÃO DA MALHA AÉREA
E A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19
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Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

O setor aéreo é responsável por um considerável percentual do turismo brasileiro e tende a ser um bom
estimulador da produção da economia como um todo, assim como gerador de renda e emprego. Porém,
assim como muitos setores, ele também foi afetado durante a pandemia do Covid-19 e isso exigiu que a
gestão das empresas aéreas �zesse análises e escolhas estratégicas com relação ao planejamento de
sua malha aérea, objetivando especialmente, a manutenção de seus diferenciais e ao mesmo tempo, a
redução de custo. Esse estudo objetivou compreender como as empresas aéreas brasileiras de�nem a
estrate?gia da malha aérea e como essas estratégias foram afetadas pela pandemia do Covid-19. Através
de dados secundários e pesquisa documental seguida por uma análise qualitativa, foi possível identi�car
que embora a crise tenha afetado o setor, as empresas puderam ampliar suas estratégias, rede�nindo a
malha, reorganizando trajetos e analisando oportunidades para aquisição que poderiam mitigar
problemas atuais e promover ganhos futuros.
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ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA DO GOOGLE E SEUS SERVIÇOS

REGINA DA SILVA DE CAMARGO BARROS - ORIENTADOR(A)

ANA BEATRIZ SILVA DA COSTA DO ESPÍRITO SANTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

O Google é uma empresa admirada não somente pelo seu notável crescimento, mas também pelo seu
desenvolvimento e aquisição de diferentes produtos, que contribuíram para que ela se tornasse uma
empresa com características de futurista, inovadora e ousada. Tendo como base sua habilidade em
desenvolver produtos e serviços de forma diferenciada que a tornam líder no mercado, a estratégia
aplicada é motivo de curiosidade e estudo na academia. Para Porter (1986), para que uma empresa
alcance desempenho diferenciado no mercado, ela necessita empregar estratégias competitivas
genéricas, que podem ser aplicadas de forma única ou combinadas. Este artigo têm por objetivo
apresentar as estratégias competitivas genéricas de Porter e identi�car em qual delas encontra-se a
estratégia Google. Através de dados secundários e pesquisa documental seguida por uma análise
qualitativa, foi possível identi�car que a estratégia Google aplicada é a diferenciação, a qual têm sido
base para a promoção de vantagem competitiva no setor em que atua.
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO ADOECIMENTO PSÍQUICO DE
TRABALHADORES DE UNIDADES DE SAÚDE DE SANTOS DURANTE A PANDEMIA DE

COVID-19

LAURA CAMARA LIMA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO ADOECIMENTO PSÍQUICO DE TRABALHADORES DE UNIDADES DE
SAÚDE DE SANTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 AUTOR: VINÍCIUS GOMES PESTANA. E-MAIL:
vgpestana@gmail.com ORIENTADORA: PROFA DRA LAURA CÂMARA LIMA. E-MAIL: lima.laura@unifesp.br
RESUMO APRESENTAÇÃO: Introdução ? Desde sua publicação em 2006, a Política Nacional de Atenção
Básica passou por uma série de alterações conceituais e estruturais que re�etiram diretamente nos
processos e condições de trabalho de seus trabalhadores. A in�uência do capital �nanceiro, e a
aplicação de modelos de gestão baseados numa lógica de produção e resultados, prejudicam e
fragmentam o cuidado, di�cultando aos trabalhadores se verem como parte desse todo. A evidente
precarização do trabalho e a presença cada vez menor de espaços de discussão coletiva afetaram
diretamente a saúde mental de seus trabalhadores. O surgimento da pandemia global de Covid-19, em
2020, evidenciou todas essas di�culdades, necessitando um olhar mais cuidadoso para a questão.
Objetivo ? Investigar se através de grupos de discussão sobre o trabalho é possível desenvolver
estratégias para lidar com o sofrimento psíquico e pensar em ações coletivas para sua prevenção e
mudança. Materiais e Métodos ? Pesquisa de caráter qualitativo, investigativo, com referência
metodológica pesquisa-participante de Minayo, utilizando-se da pesquisa-ação referenciada no trabalho
de Thiollent. Foram realizados dois grupos de discussão com trabalhadores de duas Unidades de Saúde
do Município de Santos, cada grupo em sua Unidade de referência, totalizando cinco encontros
colaborativos coletivos para cada grupo. A proposição de temas e animação dos grupos foi
fundamentada em elementos da Psicodinâmica do Trabalho de Christophe Dejours. Os resultados foram
devidamente registrados pelo pesquisador em um caderno de notas, semelhante a um diário e campo,
transcritos e trazidos já no encontro seguinte, sendo validados ou refutados pelos participantes de seus
respectivos grupos. O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Plataforma
Brasil, com o número CAAE de 50287721.5.0000.5505. Resultados parciais ? A interpretação do material
se deu por uma análise compreensiva in�uenciada pelo uso da hermenêutica crítica de Habermas. As
falas, de acordo com seus sentidos e signi�cados, foram organizadas em três eixos temáticos, sendo
eles: Processos de Adoecimento, Causadores de Adoecimento e Sofrimento e Estratégias Defensivas. Os
resultados das análises indicam que muitos dos adoecimentos que se deram, para além da in�uência do
Covid-19, ocasionados por condições de trabalho fragmentadas e precarizadas. Os trabalhadores que
compareceram tiveram participação ativa e avaliaram os encontros como sendo pertinentes e
produtivos. Ao término da pesquisa, esperamos além de poder identi�car os demais causadores de
adoecimentos, compreender as principais estratégias defensivas utilizadas e quais estratégias de
enfrentamento puderam ser desenvolvidas. Tendo sido validada e plebiscitada pelos participantes, esta
proposta poderia ser reproduzida em outras unidades, potencializando o papel do NASF e da educação
permanente em uma vertente ativa, que associa re�exão sobre o trabalho e promoção de saúde mental.
Palavras-chaves: estratégia saúde da família, estresse psicológico, pessoal de saúde, psicodinâmica do
trabalho.
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ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) PEDIÁTRICA:
PROMOÇÃO E ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

GISLENE TAVARES DE SOUZA ASSIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Em concordância com o estabelecido pelo Conselho Federal de Farmácia (2013) o
pro�ssional farmacêutico é responsável por atender as necessidades de saúde apontadas por aqueles
que demandam o cuidado em saúde ou seus cuidadores, principalmente aquelas relacionadas aos
medicamentos. Portanto é possível através de uma consulta farmacêutica, de forma humanizada e em
ambiente apropriado, re(conhecer) essas necessidades e obter os melhores resultados com a
farmacoterapia. Entretanto, essa atividade não representa uma realidade nos serviços públicos de
saúde. A educação em saúde visa a autonomia dos sujeitos no controle de condições de saúde e pode
ser materializada através de estratégias educativas que venham a colaborar com o melhor uso dos
medicamentos: calendários posológicos, tabelas, etiquetas, rótulos com informações escritas,
organizadores de medicamentos, folderes, pan�etos, vídeos, além de outros. A polifarmácia está
presente no tratamento da DRC pediátrica e exige adesão e comprometimento das pessoas envolvidas
no processo de cuidado, para retardar a evolução da doença que em seu estágio terminal requer terapia
de substituição da função renal (diálise ou hemodiálise) ou transplante renal, reduz a qualidade de vida
do paciente e aumenta os custos aos sistemas de saúde. Objetivos: Desenvolver estratégias educativas
com as famílias de crianças renais crônicas em tratamento no Hospital Infantil Darcy Vargas visando
adesão e melhor uso de medicamentos. Pretende-se com os objetivos especí�cos: a) conhecer quais são
os problemas enfrentados pelas famílias na obtenção dos medicamentos nos diversos serviços de saúde
para o tratamento da DRC pediátrica; b) relacionar quais as experiências e vivências das famílias de
crianças renais crônicas quanto ao manejo diário dos medicamentos; c) construir estratégias educativas
para as famílias, atendendo às necessidades identi�cadas nos relatos, com vistas a colaborar para o
melhor uso dos medicamentos; d) criar vídeos curtos com temática relacionada ao acesso e utilização de
medicamentos, na perspectiva da educação na comunidade, visando adesão ao tratamento. Materiais e
métodos: Pesquisa de cunho qualitativa, de natureza aplicada, método dialético, exploratória, a partir da
metodologia da história oral temática, que deve ser realizada através de dados de fontes primárias por
meio de entrevistas orientadas com amostra intencional de famílias que tiveram experiências práticas
com o uso de medicamentos na DRC, e fontes secundárias como levantamento bibliográ�co e
documental. Ambas as fontes, uma vez organizadas, permitirão realizar análise de discurso. Resultados
esperados: Contribuir para o desenvolvimento de estratégias educativas, baseadas nas necessidades e
apontamentos dos pacientes, cuidadores e familiares. Provocar, nos gestores dos serviços, o
reconhecimento da importância do farmacêutico nas atividades clínicas em todos os serviços públicos de
saúde.
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ESTRATÉGIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE ONCOLÓGICO NA
ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS: REVISÃO INTEGRATIVA

ELENA BOHOMOL - ORIENTADOR(A)

ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SEGURANÇA DO PACIENTE

Introdução: Os medicamentos permanecem como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento
de eventos adversos em pacientes hospitalizados, inclusive em pacientes oncológicos. Há muitas as
lacunas que devem ser superadas, dentre as quais se referem a como os pro�ssionais devem educar os
pacientes para realizar seus questionamentos e promover sua interação no contexto de saúde,
principalmente no cenário do tratamento quimioterápico. Objetivo: identi�car as estratégias utilizadas
para promover a participação do paciente oncológico na administração segura de medicamentos.
Materiais e Métodos: revisão integrativa da literatura, com busca de artigos publicados de 2004 a 2021,
nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), US Nacional
Library of Medicine/Nacional Institutes of Health (PubMed/Medline), Cumulative Index to Nursing and
Allied Health Literature (CINAHL) e Embase Resultados: dos 2806 artigos encontrados, 15 atenderam aos
critérios de inclusão. A análise desses estudos revelou quatro categorias temáticas: estratégias
relacionadas aos padrões de administração segura de medicamentos; estratégias relacionadas à
utilização de ferramentas para participação do paciente; estratégias relacionadas à elaboração de
materiais educativos e estratégias para explorar a experiência do paciente. Conclusão: dentre todas as
estratégias encontradas �ca evidente que a equipe de saúde tem um papel vital na informação,
motivação e encorajamento dos pacientes para participarem na segurança de seus cuidados, além de
que, todas elas devem ser apropriadas para o entendimento do paciente e de seu acompanhante.
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ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO
COMUNITÁRIO NA ILHA DIANA EM SANTOS SP

JOSÉ ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS CLARO - ORIENTADOR(A)

RENATO MARCHESINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: MEIO-AMBIENTE

O trabalho busca promover o contato mais estreito entre os visitantes e visitados, possibilitando a
valorização da comunidade e a autoestima dos moradores, gerando benefícios, constituindo como
importante instrumento social, conservacionista e econômico. A estratégia de pesquisa se desenvolve
através de sessões de observação participante, pesquisa bibliográ�ca e pesquisa documental. Tem como
proposta identi�car meios para garantir e salvaguardar a preservação das tradições locais com a
realização de um modelo para o fortalecimento comunitário e turístico. Onde a identidade, ambiente,
história e cultura amplia e aprofunda nossa compreensão da comunidade. Apresentar diretrizes-chave
para programas de visitação a comunidades enquanto bases para políticas locais voltados à promoção e
ao desenvolvimento socioambiental e propor bases conceituais e práticos para o estabelecimento de
modelo(s) de gestão de destinos turísticos com foco na conservação do patrimônio material e imaterial é
um dos focos deste trabalho. O turismo pode trazer benefícios e malefícios, por isso a importância de
compreender este comportamento e assim buscar estratégias de planejamento e monitoramento. O
reposicionamento da atividade de turismo, em bases sustentáveis, não é uma escolha: é uma exigência
dos novos tempos.
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ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER ADERÊNCIA À VACINAÇÃO: OVERVIEW DE REVISÕES
SISTEMÁTICAS

CAROLINA DE OLIVEIRA CRUZ LATORRACA - ORIENTADOR(A)

RACHEL RIERA - ORIENTADOR(A)

ROSÂNGELA PRESTI ALVES - CO-AUTOR(A)

LUANA ORTENSI SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A vacinação, popularizada no século XVIII, é hoje um dos maiores sucessos da medicina
moderna, prevenindo aproximadamente 2-3 milhões de mortes no mundo a cada ano [OMS 2019b, OMS
2021]. Um programa de vacinação envolve diversos fatores e quando uma estratégia de vacinação não
atinge a população numa proporção adequada, ocorre uma baixa cobertura vacinal, fenômeno que
pode estar associado a várias causas e que compromete a imunidade coletiva da população geral.
Estima-se que diferentes iniciativas com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal poderiam evitar
mais de 1,5 milhão de mortes por ano [OMS 2019]. Objetivo: Identi�car e realizar uma análise crítica de
revisões sistemáticas que avaliaram os benefícios e riscos de qualquer estratégia de promoção de
programas vacinais. Método: Revisão de revisões sistemáticas (Overview), desenvolvida na Disciplina de
Medicina Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Foram incluídas revisões
sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) com qualquer tipo de participante e que tenha
avaliado qualquer tipo de estratégia de divulgação para implementação de esquemas vacinais para
qualquer tipo de doença. Esses estudos foram buscados de forma ampla e sensível em várias bases de
dados eletrônicas e dois autores selecionaram, de forma independente, os estudos, extraíram os dados
e �zeram a avaliação da qualidade metodológica das revisões incluídas. Os resultados foram
apresentados de forma narrativa em quadros ou tabelas. As frequências de cumprimento das revisões
quanto a cada item da ferramenta AMSTAR-2 foram apresentadas. Resultado: Inicialmente foram
encontrados 2954 artigos, dos quais 417 foram eliminados por serem duplicatas e 2537 tiveram seus
títulos e resumos avaliados, desses 33 artigos foram selecionados para avaliação do texto completo. Ao
�nal, 12 revisões cumpriram os critérios de elegibilidade e foram publicadas entre 2002 e 2021. Cinco
avaliaram pro�ssionais de saúde em seu local de trabalho como população, sete avaliaram uso de
formatos eletrônicos de comunicação como intervenção, quatro avaliaram especi�camente vacinação
para in�uenza, dois para HPV, um para a DTP e cinco não especi�caram. Ao todo, as 12 revisões
incluíram 142 diferentes ECR, sendo que uma única revisão incluiu 61 ECR. Houve repetição de apenas
cinco ECR em três revisões. A avaliação da qualidade metodológica de acordo com o AMSTAR-2 foi
considerada criticamente baixa em sete revisões, baixa em duas, moderada em duas e alta em uma. Os
principais desfechos avaliados nas revisões foram a capacidade das intervenções em melhorar o
entendimento e a atitude da população em relação à vacinação, em aumentar a adesão à vacinação e
consequentemente a taxa de cobertura vacinal e também em aumentar a completude dos esquemas e
não apenas o número de primeiras doses nos casos de vacinas que dependem de mais de uma dose
administrada. Conclusão: Essa revisão incluiu 12 revisões sistemáticas, e apenas uma delas foi
considerada como tendo alta qualidade metodológica, o que mostra a necessidade de atenção ao rigor
metodológico para que estas sínteses possam fornecer resultados con�áveis.
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ESTRESSE NO TRABALHO E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR DE PACIENTES
COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

JULIANA DE LIMA LOPES - ORIENTADOR(A)

VINICIUS BATISTA SANTOS - CO-AUTOR(A)

DAVID BARBOSA FERREIRA - DISCENTE

MYLENA FIRMINO RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO TRABALHADOR

Introdução: O estresse ocupacional caracteriza-se como um conjunto de perturbações que ocorrem no
ambiente laboral e que decorrem de altas demandas, ritmos acelerados, falta de autonomia e
relacionamentos ruins entre os membros da equipe de trabalho, que levam o indivíduo ao desequilíbrio
físico e mental. A exposição contínua a níveis elevados de estresse ocasiona uma condição crônica, e sua
associação com outros fatores de risco cardiovascular pode comprometer o funcionamento adequado
do coração e prejudicar todo o sistema circulatório. Objetivo: Avaliar o estresse no trabalho e os fatores
de risco cardiovascular de pacientes com doença arterial coronariana (DAC). Método: Trata-se de um
estudo transversal e descritivo. A amostra foi composta por pacientes maiores de 18 anos
diagnosticados com DAC que estavam internados no setor de cardiologia de um hospital público da
cidade de São Paulo. O estresse ocupacional foi mensurado pelo Maslach Burnout Inventory General
Survey (MBI-GS) e os seguintes fatores de risco foram avaliados: hipertensão arterial sistêmica (presença
de diagnóstico médico), diabetes mellitus (presença de diagnóstico médico), obesidade (aferição do
peso, índice de massa corporal e circunferência abdominal), dislipidemia (valores de exames
laboratoriais e diagnóstico médico prévio), sedentarismo (inatividade física de acordo com critérios da
Organização Mundial de Saúde), uso de bebida alcoólica (relato de uso de bebida alcoólica), tabagismo
(relato de uso de cigarro), dependência a nicotina (Fagerstrom Test for Nicotine Dependence), ansiedade
(Hospital Anxiety and Depression Scale), depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale) e sonolência
diurna excessiva (Epworth Sleepiness Scale). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
(parecer nº 4.329.015). Foram realizados testes estatísticos descritivos. Resultados: 166 pacientes com
DAC foram abordados, entretanto 50 contemplavam os critérios de inclusão. A amostra foi composta
majoritariamente por homens brancos e com idade entre 50 e 69 anos. A média do escore do estresse
no trabalho foi de 1,32, evidenciando baixo risco para Síndrome de Burnout. Entretanto, ao analisar cada
dimensão do inventário, observou-se que a média da dimensão Exaustão Emocional (EE) foi de 2,41
pontos, o que indica um risco moderado. Os principais fatores de risco identi�cados foram sedentarismo
(n = 39; 78%), hipertensão arterial sistêmica (n = 31; 62%) e uso de bebida alcoólica (n = 29; 58%), fatores
estes que podem contribuir para a Síndrome de Burnout, principalmente para o aumento dos escores
da dimensão Exaustão Emocional. Conclusões: Diante dos dados obtidos, conclui-se que os participantes
deste estudo possuem baixo risco para Síndrome de Burnout e a dimensão que apresentou maior
pontuação foi a Exaustão Emocional. Diversos fatores de risco modi�cáveis foram identi�cados, sendo
os mais prevalentes, o sedentarismo, a hipertensão arterial sistêmica e o uso de bebida alcóolica.
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ESTUDANTES NEGROS NA ESCOLA NORMAL DE SÃO PAULO NOS ANOS FINAIS DO
SÉC.XIX.

MIRIAN JORGE WARD - ORIENTADOR(A)

KEILA DA SILVA SANTOS RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO, GÊNERO, ETNIA E RACIALIZAÇÃO

O presente artigo tem por objetivo evidenciar a presença de dois estudantes negros que no �nal do
século XIX formaram-se pela Escola Normal de São Paulo, instituição educacional de referência na
Primeira República. São eles Alfredo Machado Pedrosa (1871-1945) nascido em Lorena no interior de São
Paulo, no ano da promulgação da Lei do Ventre Livre, tornou-se patrono de uma escola pública em São
Paulo por seu elevado merecimento como professor no magistério público paulista por mais de 30 anos
e? cuja vida é um belo exemplo a ser apontado às novas gerações?, e Benedicto Galvão (1881-1943)
nascido no berço republicano paulista - cidade de Itu que se tornou o primeiro presidente negro da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP). A trajetórias desses estudantes poderia ser considerada mais
uma entre tantas de jovens que ingressavam na Escola Normal, no entanto, esses discentes eram negros
e acessaram essa instituição justamente em um período de eclosão do racismo cientí�co que tentava
provar a baixa capacidade cognitiva dos negros. Como esses alunos conseguiram acessar, permanecer e
se formarem na Escola Normal naquele período? Para tanto recorreu-se aos jornais paulistas do século
XIX e anos iniciais do séc. XX, documentos escolares e fotogra�as do Acervo Histórico Caetano de
Campos ? CR Mário Covas (AHCC-CRMC) e do Acervo Público do Estado de São Paulo (APESP) e, ainda, à
revisão bibliográ�ca. Permeiam este trabalho os aportes da Nova História Cultural e a interface com
estudos sobre a História da Educação dos Negros na perspectiva de contribuir para retirar das margens
da historiogra�a educacional brasileira estudantes e professores negros que apesar dos argumentos
cientí�cos da época, se constituíram como sujeitos de suas histórias e se contrapondo às generalizações
ainda persistentes de que ?nenhum negro se sobressaiu? na República.
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ESTUDO COMPARATIVO DE ANÁLISE DE RISCO NA INSTALAÇÃO DE BOTIJÕES DE
GÁS DENTRO E FORA DE UMA UNIDADE DE PESQUISA: ESTUDO DE CASO

VIKTOR OSWALDO CARDENAS CONCHA - ORIENTADOR(A)

IGOR FAGUNDES DE FREITAS - DISCENTE

LURIAN AYUMI BANNWART MIYASHIRO - DISCENTE

LUCAS MODESTO MARTINS - DISCENTE

DIEGO PAULINO DE ARAUJO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

A segurança industrial é um fator importante a ser considerado na realização e execução de um projeto,
assim como na instalação de equipamentos ou acessórios dentro de um centro de pesquisa. Deve-se
levar em conta, por exemplo, o que pode acontecer após o mau funcionamento de uma válvula,
minimizando assim, as consequências para os trabalhadores, a população e o meio ambiente, em casos
de acidentes. Tendo isso em vista, faz-se necessário realizar o estudo de risco do projeto, de forma a
determinar se o equipamento consegue suportar algumas condições extremas e qual seu
comportamento em relação a tal estresse. Um modo produtivo e seguro de realizar isso é através da
simulação quantitativa de risco, que é uma ferramenta interessante dos dias atuais, permitindo realizar
testes sem custo de matéria-prima, sem precisar esperar o tempo necessário para o processo industrial
ocorrer e, principalmente, sem expor pessoas a algum tipo de risco. Sendo assim, este estudo visa
analisar a viabilidade e as limitações dos softwares ALOHA® e MARPLOT®, ambos gratuitos, em um
estudo de caso, o qual irá analisar a instalação de botijões de gás dentro de centros de pesquisa ou
universidades. Sabe-se que existem normas para instalação destes equipamentos, no entanto muitas
vezes são ignorados, podendo provocar danos materiais e acidentes pessoais. O estudo fará uma
comparação entre duas instalações de um botijão de gás propano (45 kg), um deles dentro de um
laboratório e outro acomodado de forma correta na parte externa do prédio. Como exemplo será levado
em conta as acomodações do Prédio de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo ? Campus
Diadema (José Alencar). Através dos resultados obtidos pretende-se mostrar o quão importante é levar
sempre em consideração as normas de segurança dentro de um ambiente de trabalho.
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ESTUDO COORTE DA INFLUÊNCIA DO SONO NA OCORRÊNCIA DE SÍNCOPE
VASOVAGAL - RESULTADOS PRELIMINARES

FATIMA DUMAS CINTRA LUIZ - ORIENTADOR(A)

JOÃO PEDRO ROCHA MACHADO SABINO - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: O sono possui forte in�uência na modulação do sistema nervoso autônomo e constitui, um
estado fundamental para a regulação do sistema cardiovascular. Estudos experimentais e clínicos já
demonstraram o impacto da privação de sono e da insônia na modulação autonômica. O re�exo
vasovagal pode ser desencadeado em situações de estímulo simpático como o estresse postural ou
emocional em pacientes susceptíveis. A relação entre insônia, privação de sono e síncope vasovagal
(SVV) não foi estudada na literatura. Objetivo: Avaliar o impacto da insônia e privação de sono em
pacientes portadores de SVV. Materiais e método: Foram selecionados consecutivamente pacientes em
acompanhamento no ambulatório de síncope da UNIFESP, com idade entre 12 e 60 anos. Pacientes
portadores de doenças sistêmicas crônicas e trabalhadores em turno foram excluídos. A avaliação do
sono foi realizada por 2 questionários validados e preenchidos de forma online: Escala de Sonolência de
Epworth (ESE) e Índice de Gravidade de Insônia (ISI). Além disso, os pacientes preencheram o diário do
sono referente à última semana de sono. O grupo controle foi formado por voluntários sem síncope.
Todos os participantes assinaram o TCLE. CEP: 5.289.743. Será utilizado o pacote estatístico SPSS 20 e
considerado nível de signi�cância de 5% assim que a coleta de dados dos pacientes for completada.
Resultados: Cinco pacientes portadores de SVV, com idade média de 29 ± 18,37 e dez controles, com
idade média de 35,1 ± 15,24 foram selecionados. Entre os pacientes com SVV, 60% era do sexo
masculino, enquanto no grupo controle essa porcentagem correspondia a 70%. A pontuação do ESE no
grupo SVV quando comparados com o grupo controle foi 9,8 ± 2,28; 7,8 ± 4,54, respectivamente. A
pontuação do IGI no grupo SVV quando comparados com o grupo controle foi 11,4 ± 8,05; 6,9 ± 5,53,
respectivamente. A média do tempo total de sono dos pacientes com SVV quando comparado ao grupo
controle foi 362,03 ± 162,14; 402,11 ± 70,94, respectivamente. A média da e�cácia sono dos pacientes
com SVV quando comparado ao grupo controle foi 89,04 ± 15,7; 94,83 ± 5,18, respectivamente. A média
da latência do sono dos pacientes com SVV quando comparado ao grupo controle foi 22,97 ± 35,28;
11,66 ± 12,71, respectivamente. Conclusão: A privação de sono e insônia podem in�uenciar a ocorrência
de sincope vasovagal, na amostra estudada.
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ESTUDO DA AÇÃO BIOCIDA DE LÂMINAS DE COBRE EM SUPERFÍCIES DE CONTATO

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

LUCAS FURLANETO DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: MICROBIOLOGIA

O cobre e suas ligas estabelecem um dos principais grupos de metais comerciais, extensivamente
utilizados na indústria, devido à sua excelente condutividade elétrica e térmica, além da proeminente
resistência à corrosão. No que tange às suas propriedades biocidas, a temática ganhou destaque em
2008, quando aproximadamente 300 ligas cúpricas foram registradas pela agência norte-americana
Environmental Protection Agency (EPA) como superfícies de contato antimicrobianas. Tais dados
corroboraram às inferências acerca da atividade destes materiais, quando aplicados em superfícies
públicas ou processuais, na diminuição da disseminação e prevalência de microrganismos
potencialmente promotores de patogenias. Através da ?morte por contato?, nome atribuído ao
mecanismo pelo qual se dá a extinção microbiana em áreas de interação, a toxicidade é alcançada pela
alternância entre os estados de oxidação cuproso (Cu1 ) e cúprico (Cu2 ). Em condições aeróbias, esse
ciclo redox leva à geração de radicais hidroxila altamente reativos que dani�cam as biomoléculas, tais
como DNA, proteínas e lipídeos. Em suma, estudos prévios demonstraram que mínimas alterações nas
múltiplas propriedades dos materiais selecionados puderam discernir lâminas com elevado poder
biocida, capazes de controlar infecções e diminuir a transmissibilidade de patógenos, de lâminas
comuns, prováveis vetores de novas doenças. Objetivos: Este trabalho terá como objetivo estudar em
campo a atividade biocida de três diferentes ligas metálicas, as quais apresentam teores de cobre em
diferentes percentuais em peso, visando o desenvolvimento de produtos que garantam uma segurança
microbiológica aos colaboradores em geral. Material e Métodos: realizar-se-á a confecção de ligas
metálicas contendo diferentes composições à base de cobre e se aplicará sobre distintos materiais de
ampla utilização urbana e cotidiana, tais como capas de celulares, bancadas de refeitórios, corrimões de
escolas, em diferentes condições incluindo meios de cultura seletivos e diversos tempos de coleta. As
atividades de limitação do crescimento microbiano, bem como manutenção de tal ação serão analisadas
por metodologias clássicas baseadas na semeadura em placas de petri contendo ágar em diferentes
composições nutricionais, avaliando-se a ausência ou presença do crescimento de bactérias e fungos.
Perspectivas: Pretende-se comprovar o efeito biocida dos materiais testados, uma vez que apresentam
cobre em suas respectivas composições. Assim, abre-se caminho para novas oportunidades de mercado
aos alusivos produtos, à medida que a introdução de recém adquiridas aplicações em ligas já
consolidadas no âmbito internacional, enviesam a procura das mesmas em novos setores ainda não
explorados, sobretudo no campo da saúde e controle de doenças.



Página 888Página 888

ESTUDO DA ESTRUTURA BÁSICA DE DETECTORES INTERFEROMÉTRICOS DE ONDAS
GRAVITACIONAIS
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Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

Dentro do ambiente acadêmico, é importante os estudantes desenvolverem projetos e pesquisas,
quando possível. Na Universidade Federal de São Paulo, a Iniciação Cientí�ca (IC) é um ponto forte para
os(as) acadêmicos(as), visto que pode ser encarada como porta de entrada para uma pós-graduação ou
especialização, por envolver linhas de pesquisa e conhecimentos especí�cos. Este trabalho se refere a
uma IC no ramo da astrofísica, uma subárea da ciência física que estuda os astros e conceitos físico-
químicos que os englobam. Para tal estudo ser realizado é necessário construí-lo com base em
conhecimentos da astronomia, e se teve como ponto de partida, neste caso, a época de Johannes Kepler
e suas três leis. Após isso, foi feita a leitura de alguns capítulos de dois livros didáticos utilizados em nível
de graduação, a �m de compreender as equações e categorias ondulatórias, uma vez que o interesse
inicial era o fenômeno físico conhecido como ondas gravitacionais. Os erros e medidas de incertezas
foram estudados também, uma vez que a IC que está sendo realizada encontra-se caminhando para o
lado da física experimental, sendo de extrema importância conhecer a precisão e incertezas dos
instrumentos e equipamentos utilizados em ambiente laboratorial. Os estudos acerca dos feixes de luz
�zeram parte desse conjunto de estudos, também. Ao �m dos capítulos que foram determinados
anteriormente, houve um estudo sobre interferometria e, a partir desse banco de informações, foi feito
um experimento em laboratório didático com um interferômetro, servindo de pilar para os estudos em
interferências de feixe de luz, que é um recurso utilizado nos detectores de ondas gravitacionais mais
e�cazes. A continuidade da IC envolverá o aperfeiçoamento dos resultados do experimento didático
para maior compreensão das di�culdades encontradas no experimento real. Além disso, o detector do
observatório de ondas gravitacionais LIGO (localizado nos EUA) deverá ter suas partes principais
conhecidas através de artigos e livros, para aprendizado de diferentes tipos de técnicas experimentais.
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ESTUDO DA EXPRESSÃO DA ANEXINA A1 E DO INFLAMASSOMA NLRP3 NA
DERMATITE ATÓPICA
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Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: INFLAMAÇÃO

MARIA EDUARDA DE CASTRO (eduarda.castro@unifesp.br)1; REBECA D. CORREIA-SILVA
(beca97c@gmail.com)1; JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA (joaquimsae@hotmail.com)2; MAB PEREIRA
CORRÊA (mabiiic@gmail.com)1; CRISTIANE DAMAS GIL (cristiane.gil@unifesp.br) 1. 1 Departamento de
Morfologia e Genética, da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. 2 Departamento de Patologia, da
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. Introdução: A anexina A1 (ANXA1) é uma proteína anti-
in�amatória com papel na resposta in�amatória por meio do controle da migração de leucócitos,
liberação de citocinas pró-in�amatórias e fagocitose dos macrófagos. Nos processos alérgicos, também
regula a produção de IgE, liberação de citocinas de per�l Th2 e degranulação de mastócitos. Além disso,
a ANXA1 regula a ativação do in�amassoma NLRP3 em células in�amatórias, entretanto essa relação não
foi explorada nas células relacionadas com as doenças alérgicas. Objetivo: Avaliar os padrões de
expressão dos RNAm e das proteínas ANXA1 e in�amassoma NLRP3 em peles de camundongos e
pacientes com dermatite atópica (DA). Material e Métodos: Foram avaliadas peles de camundongos
Balb/c nas seguintes condições experimentais (n = 5/grupo): Naive, Sham (controle) e DA (induzida por
ovalbumina) (CEUA nº 1906060115). Nessas condições analisamos: i) histopatologia da pele e
quanti�cação de células in�amatórias; e ii) localização e possível modulação da expressão da ANXA1 e
NLRP3 por meio de imuno-histoquímica. Foram realizadas análises de transcriptomas obtidos dos
estudos GSE16161 e GSE120721 contendo dados publicamente disponíveis no repositório Gene
Expression Omnibus (GEO). A ferramenta de busca GEO2R (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/) foi
utilizada para identi�car os níveis transcricionais de ANXA1 e NLRP3 em amostras de pele controle e com
DA. Para avaliar a distribuição dos dados em relação à média da população, os valores de transformação
log2 foram utilizados para o cálculo do Escore-Z (valor individual ? média da população / desvio padrão
da população). Resultados: Os animais sensibilizados e desa�ados com OVA apresentaram regiões de
hiperplasia epidérmica, evidenciando um aumento na espessura epidérmica no grupo DA quando
comparado ao grupo Naive. A quanti�cação dos mastócitos e eosinó�los também mostrou um aumento
signi�cante no grupo DA em comparação ao Naive. As análises imuno-histoquímicas mostraram a
localização da ANXA1 e NLRP3 na epiderme e derma nas peles controles e com DA. A DA foi associada
com níveis aumentados da proteína NLRP3 na epiderme e derme em comparação aos controles,
enquanto a ANXA1 não apresentou alterações. Os transcriptomas dos estudos GSE16161 e GSE120721
mostraram alterações signi�cantes dos RNAm da ANXA1 e NLRP3 nas peles com DA em relação às peles
controles. Conclusão: Os dados reforçam o conhecimento sobre a DA ser uma doença in�amatória e
capaz de modi�car a morfologia da pele. Além disso, a modulação da expressão dos transcritos e
proteínas ANXA1 e NLRP3 indicam seu importante papel na patogênese da DA. Apoio Financeiro: FAPESP
(2020/03565-2; 2021/04071-6).
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Trabalho: Sessão: 134 - Genética Data: 30/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: GENÉTICA

Introdução O câncer gástrico é a sexta causa de morte por câncer no mundo, sendo diagnosticado em
estágios tardios, devido à ausência de sintomas ou à presença de sintomas não especí�cos nos estágios
iniciais da doença. Nesse caso, as opções terapêuticas disponíveis não são e�cientes, resultando em
altas taxas de morbidade e mortalidade. O estudo contínuo de novas estratégias para o diagnóstico
precoce e identi�cação de novos alvos terapêuticos é de grande interesse. A telomerase é expressa em
mais de 85% dos tumores, o que torna essa terapia amplamente aplicável, além de apresentar baixa
resistência e toxicidade. Além disso, devido ao fato de a telomerase estar associada à idade, saúde e
comprimento de telômero, esta se torna um alvo atraente para o tratamento de diversas doenças, e tem
sido bastante estudada como terapia anticâncer. O grupo de pesquisa em questão previamente analisou
a expressão simultânea de 84 genes relacionados ao complexo telômero-telomerase em 22 pares de
tecido gástrico tumoral do tipo intestinal e não tumoral adjacente com o uso do RT2 Gene Pro�ler PCR
Array System (SABiosciences). Dos 84 genes avaliados, 7 foram identi�cados como diferencialmente
expressos. Os genes ACD, MUS81, RAD17, SIRT2 e SIRT6 apresentaram uma redução signi�cante da
expressão em amostras tumorais em relação às amostras não tumorais adjacentes, enquanto os genes
HSP90AA1 e NBN apresentaram uma maior expressão. Até o momento, desconhece-se o papel da
maioria desses genes em amostras de tecido gástrico tumoral na população brasileira. Objetivo
Inicialmente validar os achados de expressão desses genes em uma amostra mais ampla constituída por
pacientes diagnosticados com adenocarcinoma gástrico e por indivíduos sem neoplasia; após a
validação, será escolhido 1 (um) gene para a realização de outras análises, como variações no número de
cópias (CNVs), estado de metilação da região promotora e se alterações interferem no comprimento dos
telômeros. Por último, será feita a associação desses mecanismos de instabilidade genética com
variáveis clínicas e patológicas Metodologia Serão selecionados 100 pares de tecido gástrico neoplásico e
não neoplásico adjacente oriundos de pacientes diagnósticos com adenocarcinoma gástrico para a
análise. Para o controle serão selecionadas 30 amostras de tecido gástrico oriundas de pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica. Após isso, será feita a extração e quanti�cação do RNA pelo kit AllPrep
DNA/RNA/miRNA kit (Qiagen), além da análise de qualidade feita pelo nanodrop ND-1000 (Thermo
Scienti�c). Para a síntese do DNA complementar (cDNA) será usado o kit comercial High-Capacity cDNA
Reverse Transcription (Thermo Fisher) e esse material será submetido ao PCR em tempo real sistema
ViiA 7 Real Time PCR (Thermo Fisher), utilizando sistema de detecção SYBR GREEN, para detecção e
quanti�cação da expressão gênica. A análise de CNV será feita será realizada por qPCR usando ensaios
TaqMan para análises de CNV (Thermo Fisher); a análise de metilação do DNA, será utilizada a
plataforma Ion Torrent PGM (sequenciamento de nova geração), A análise do comprimento de telômeros
será realizada por PCR em tempo real no equipamento Viia 7 Real Time PCR (Thermo Fisher) e a análise
estatística será feita no programa SPSS.
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Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

Na última década houve um crescente consumo de produtos farmacêuticos, hormônios, fragrâncias,
produtos de beleza, pesticidas, entre outros. Estes compostos quando descartados no meio ambiente
são classi�cados como contaminantes emergentes, os quais podem causar danos ao meio ambiente e à
saúde dos seres vivos. O Acetaminofeno (Paracetamol) é um dos contaminantes emergentes mais
utilizado, sendo que está presente em medicamentos de venda livre, para alívio da dor (analgésicos) e da
febre (antipiréticos). No que se diz respeito ao meio ambiente, pelo seu descarte muitas vezes ocorrer de
forma inadequada, o Paracetamol atinge os corpos hídricos, acarretando a necessidade de tratamento
dos danos causados, fazendo-se necessário encontrar formas para detectar, remover ou degradar o
contaminantes, visando minimizar seu impacto. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar a
cinética de fotodegradação do paracetamol na presença de diferentes tipos de dióxido de titânio
comercial (TiO2). Os diferentes TiO2 foram caracterizados pelas isotermas de adsorção/dessorção de
nitrogênio a 77 K e difratometria de raios-X. Em seguida, os materiais foram avaliados na remoção do
paracetamol via processo de fotodegradação e adsorção. A fotodegradação foi realizada utilizando 100
mL de solução de Paracetamol 10 mgL-1 em presença de 100 mg dos diferentes dióxidos de titânio
comercial: TiO2-P25; TiO2-nano e TiO2-S (Sigma Aldrich). A reação foi realizada em um fotorreator
homemade com 4 Lâmpadas Black (Philips) de 18 W, sob agitação constante. A avaliação da capacidade
de adsorção foi realizada nas mesmas condições supracitadas sem presença de luz. Alíquotas foram
retiradas em diferentes tempos e centrifugadas a 7500 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi
analisado por espectroscopia de absorção UV-visível em comprimento de onda de 243 nm. Os resultados
de DRX mostraram a presença das fases rutilo e anatase para o TiO2-P25 e TiO2-nano e apenas a fase
anatase para o TiO2-S. A área super�cial especí�ca foi de 10 m2g-1 para o TiO2-S e 70 m2g-1 para o
TiO2-P25 e TiO2-nano. A fotodegradação do paracetamol foi total em presença de diferentes TiO2.
Porém, a cinética de fotodegradação em presença do TiO2-P25 foi mais rápida ocorrendo degradação
total em 120 minutos, seguida do TiO2-nano aos 150 minutos, e em presença do TiO2-S a reação foi mais
lenta, removendo o contaminante em 180 minutos. A capacidade de adsorção do contaminante em
presença de todos os materiais foi baixa no tempo avaliado. Pode-se concluir que é possível realizar o
tratamento deste contaminante via fotocatálise ocorre de forma e�ciente e rápida. Agradecemos à
Fapesp pelo �nanciamento (Projeto nº 2019/13471-8) e ao NAPCEM-ICT.
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INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS (1958-1988)

RENATA MARCILIO CANDIDO - ORIENTADOR(A)

CAMILA FERNANDES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

PEDAGOGIA

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo a investigação da pro�ssão e da carreira docente dos
professores da educação infantil da rede pública do município de Guarulhos. Para a sua consecução se
organiza de forma a localizar, se aproximar e contatar as escolas de educação infantil mais antigas do
município de Guarulhos e realizar entrevistas com os professores e as professoras que atuam/atuaram
nessas escolas, pretendendo compreender melhor as histórias de vida, de pro�ssão e de carreira destes
pro�ssionais e das escolas selecionadas. Pretende-se contribuir para rever o tímido papel ocupado pela
História da Educação na formação dos professores, com o objetivo de evidenciar a relevância do
processo por meio do qual a instituição escolar se a�rmou. Os dados levantados almejam subsidiar
discussões voltadas à carreira e a pro�ssão docente, a cultura escolar e a cultura material escolar, além
das concepções, práticas, valores, costumes e os sujeitos em diferentes momentos históricos. A
metodologia da pesquisa consiste em analisar as narrativas de professoras e professores que
transitam/transitaram nas instituições escolares guarulhenses de Educação Infantil selecionadas: Manuel
Bandeira e João Padre Álvares. O projeto foi desenvolvido durante a Pandemia da Covid-19 causada pelo
coronavírus SARS-CoV-2, e por esta razão, o acesso às escolas e aos encontros para a realização das
entrevistas foi di�cultoso. Dessa maneira, as entrevistas serão realizadas no atual semestre por meio de
plataformas digitais (Google Meet) e presencial (a depender do/a entrevistado/a), tendo em vista que
ainda enfrentamos uma pandemia. Até o momento, foram feitas leituras com o objetivo de revisar e
obter melhor compreensão dos teóricos selecionados para fundamentar esta pesquisa. Por outro lado, a
localização e contato, com as escolas mais antigas do município de Guarulhos e a sistematização das
entrevistas não foram possíveis de realizar ainda, tendo em vista que para dar início às entrevistas é
necessário obter a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo. Também
durante esse primeiro semestre da pesquisa, foi realizada uma visita ao Acervo Histórico do Município
de Guarulhos e apesar de isso não estar previsto no cronograma, foi essencial, uma vez que foi no
acervo que obteve-se respostas fundamentais para dar continuidade aos estudos aqui tratados, como a
identi�cação da data de fundação da escola pública infantil mais antiga do município, a qual se chamava
Parque Infantil da Prefeitura Padre João Álvares, fundada em 1958; tal informação foi extraída da Revista
da Prefeitura de Guarulhos, intitulada ?Revelando a História do Pimentas e Região, Nossa Cidade,
Nossos Bairros! ?.



Página 893Página 893

ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE NANOPOLÍMERO CONJUGADO E NANOMATERIAL

LAURA OLIVEIRA PERES PHILADELPHI - ORIENTADOR(A)

GIOVANA ARTUZO PAROLIN - CO-AUTOR(A)

GIOVANNA SILVA BATISTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-QUÍMICA

ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE NANOPOLÍMERO CONJUGADO E NANOMATERIAL GIOVANNA SILVA
BATISTA (IC/giovanna.silva05@unifesp.br), GIOVANA ARTUZO PAROLIN (PG/giovana.parolin@unifesp.br),
LAURA OLIVEIRA PÉRES PHILADELPHI (PQ/laura.peres@unifesp.br) Introdução: As propriedades dos
materiais estão ligadas ao tamanho da partícula. Esta é uma frase muito importante na área de
materiais. Para os polímeros conjugados esta relação pode afetar suas características luminescentes.
Polímeros conjugados são grandes moléculas orgânicas que possuem características de semicondutores
devido as suas ligações duplas e simples alternadas ao longo da cadeia, permitindo a capacidade de
absorver ou emitir luz visível, sendo que os derivados de poli�uoreno apresentam um grande gap
energético e facilitam a emissão de luz azul. As nanopartículas de prata podem ser combinadas com
polímeros, formando materiais híbridos, juntando as propriedades físicas características dos
componentes orgânicos e metálicos em um único composto. A parte metálica oferece as propriedades
elétricas e dureza, enquanto a fração polimérica fornece a alta �uorescência, polaridade, facilidade de
processamento e diversidade estrutural. Objetivos: No presente projeto sintetizou-se e caracterizou-se
um polímero conjugado em escala nano, além de associá-los a nanopartículas de prata para o estudo do
comportamento e in�uência em fenômenos luminescentes. Materiais e Métodos: O polímero poli(9,9-
dioctil�uoreno-co-fenileno) foi sintetizado via rota de Suzuki, e caracterizados por RMN, infravermelho,
GPC, termogravimetria, UV-Vis e �uorescência. O material foi obtido na escala nano através do
procedimento de nanoprecipitação. Suas propriedades foram investigadas, principalmente quanto à
estabilidade das nanopartículas e eletronicamente, usando-se técnicas de UV-vis e �uorescência. Ambos
os materiais foram estudados em dispersões aquosas e em �lmes utilizando a técnica de casting com
quitosana como matriz. Resultados e Conclusão: De acordo com as análises de UV-Vis, foi possível
veri�car que a solução de nanopolímero apresenta as mesmas bandas de absorção em comparação ao
polímero em escala macro, também observou-se que as nanopartículas de prata possuem boa
estabilidade tanto em solução quanto em �lme, entretanto o nanopolímero se mostrou mais estável na
forma de �lme, assim como no �lme composto pela mistura dos dois materiais. Isso pode indicar a
princípio uma maior estabilidade do nanopolímero em estado sólido que pode ser atribuída a sua
interação com a AgNP e/ou com a quitosana, principalmente. Além disso, esses �lmes demonstraram
um pequeno aumento da absorção com o passar do tempo, sendo que em solução, apresentaram um
per�l de decaimento da intensidade de absorção. De acordo com a termogravimetria, o nanopolímero
apresentou menor temperatura de degradação quando comparado ao polímero macro, porém os �lmes
formados pelos materiais estudados são termicamente mais resistentes do que os �lmes de quitosana
utilizados como referência. Posteriormente serão realizados outros ensaios, e assim será possível
a�rmar se os nanocompósitos formados possuem propriedades luminescentes aprimoradas em relação
aos materiais isolados.
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ESTUDO DA PREPARAÇÃO DE TIO2 A PARTIR DE ISOPROPÓXIDO DE TITÂNIO PARA
UTILIZAÇÃO NA FOTOCATÁLISE DE POLUENTES ORGÂNICOS EM MEIO AQUOSO

MARAISA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

DIEGO COELHO SANCHES GLORIA - CO-AUTOR(A)

THAIS ALINE PRADO MENDONÇA - CO-AUTOR(A)

NIRTON CRISTI SILVA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

ELIAS DE BARROS SANTOS - ORIENTADOR(A)

RAQUEL APARECIDA DOMINGUES - ORIENTADOR(A)

CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE BRITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

Introdução: O processo de remoção de contaminantes emergentes por fotodegradação vem sendo
amplamente estudado, sendo o dióxido de titânio (TiO2) um dos materiais mais promissores como
fotocatalisador conhecido atualmente. Objetivo: Preparar TiO2 pelo método sol-gel para utilização na
fotodegradação de contaminantes emergentes. Materiais e Métodos: O TiO2 foi obtido a partir do
isopropóxido de Titânio (IV) através do método Sol-Gel. A Sol-Gel é preparada a partir da mistura de duas
soluções distintas, sendo a solução A, preparada a partir da mistura de 127,5 mL de álcool etílico PA, 9,9
mL de ácido acético e 37,7 mL de isopropóxido de titânio, sob agitação constante. A este foi adicionado
gota a gota a Solução B, composta por 63,8 mL de álcool etílico e 11,2 mL de água deionizada,
mantendo-se a agitação constante até formação do gel. O gel foi então vertido em um reator (Parr 4566)
contendo 50,0 mL de água deionizada e mantido sob agitação constante de 800 rpm por 24 h e
posteriormente seco em estufa à 60 °C por 48 h. A massa obtida foi macerada até a obtenção de um pó
�no que foi dividido em amostras de 1,0 g que foram então submetidas à calcinação sob atmosfera de ar
com �uxo de 200 mL/min, durante 2 h nas temperaturas: 250 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C e
600 °C. As amostras foram então caracterizadas por difratometria de raio X (DRX) e adsorção/dessorção
de nitrogênio (BET). Por �m, os materiais foram avaliados na fotocatálise utilizando um fotorreator
homemade com 4 Lâmpadas Black (Philips) de 18 W e compromento de onda de 365 nm. Para os testes
forma utilizados 100 mL de solução de paracetamol 10 mg/L e 0,100 g de TiO2. Alíquotas em diferentes
tempos foram avaliadas. O sobrenadante foi separado por centrifugação a 7500 rpm e avaliado por
espectroscopia de absorção de UV-visível em 243 nm. Resultados: Observou-se na análise de DRX a
presença de picos característicos da fase anatase a partir da calcinação em 250 °C, porém, não se
observou a presença do pico característico da fase rutilo. Ainda, com o aumento da temperatura de
calcinação, observou-se o aumento dos picos relativos à fase anatase. A área super�cial obtida para o
TiO2 sem calcinação foi de 270 m2/g e com o aumento da temperatura de calcinação ocorre um colapso
gradativo na estrutura porosa. Para a amostra calcinada a 600 °C a área super�cial foi desprezível,
menor que 10 m2/g. O material preparado apresentou resultados semelhantes ao TiO2 Comercial após
2 h de reação. Conclusão: Desta forma pode-se considerar que o TiO2 preparado é um material
promissor para aplicações na fotocatálise de paracetamol. Agradecemos à Fapesp pelo �nanciamento
(Projetos nº 2019/13471-8 e 2021/02348-0) e ao NAPCEM-ICT.
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ESTUDO DA REAÇÃO DE GROEBKE-BLACKBURN-BIENAYMÉ CATALISADA POR
LÍQUIDO IÔNICO ÁCIDO DE BRÖNSTED EM REATOR DE MICRO-ONDAS PARA A

SÍNTESE DE HETEROCICLOS NITROGENADOS

NICOLAS SANTOS DOS ANJOS - DISCENTE

LUIZ SIDNEY LONGO JUNIOR - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

As reações multicomponentes (MCRs) consistem uma estratégia de síntese orgânica altamente átomo-
e�ciente, onde três ou mais materiais de partida são combinados em um único frasco reacional para a
obtenção de um produto com elevada complexidade estrutural. Merece destaque a MCR de Groebke-
Blackburn-Bienaymé (GBB), descrita em 1998 por três grupos de pesquisa independentes, para a síntese
de heterociclos nitrogenados através da transformação entre um aldeído, uma isonitrila e um 2-
aminoazol sob catálise ácida. Desde então, o escopo e as limitações desta reação foram continuamente
explorados pela comunidade cientí�ca, sobretudo no uso de catalisadores ácidos e�cientes e
potencialmente reutilizáveis para a preparação de N-heterociclos de interesse farmacológico (p.ex.
imidazo[1,2-a]piridinas). Os líquidos ionicos ácidos de Brönsted (LIABs) são compostos doadores de
próton com diversas �nalidades, destacando-se seu uso como catalisador em reações orgânicas
clássicas. Anteriormente, nosso grupo de pesquisa investigou a reação de GBB catalisada pelo LIAB
formado pelo cátion 3-sulfonilbutil-1-metilimidazólio ([(SO3H)4C4C1Im]) e o ânion tri�ato (TfO-) para a
preparação de imidazo[1,2-a]piridinas e imidazo[2,1-b]tiazóis, os quais foram obtidos em rendimentos
moderados a excelentes. A melhor condição reacional foi observada para as reações catalisadas por 20
mol% de [(SO3H)4C4C1Im][OTf], sob re�uxo de etanol ou metanol durante 4-24 horas. Este trabalho tem
como objetivo otimizar as condições reacionais da reação de GBB anteriormente descritas pelo nosso
grupo, através do uso de reator de micro-ondas como fonte alternativa de aquecimento, bem como o
desenvolvimento de uma metodologia de recuperação e de reuso do catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf],
de modo a contribuir com uma abordagem sintética mais e�ciente e sustentável. As reações de GBB
envolvendo aldeídos alifáticos ou aromáticos, 2-aminopiridinas substituídas na posição 5 (-Me, -Cl) ou o
2-aminotiazol, e a terc-butil-isonitrila foram efetuadas em reator de micro-ondas (modelo Anton-Paar
Monowave 300) utilizando etanol como solvente a 150oC durante 1 a 3 horas. Através da combinação
entre os diferentes materiais de partida, esta metodologia levou à obtenção de oito imidazo[1,2-
a]piridinas/imidazo[2,1-b]tiazóis em rendimentos moderados a excelentes (56-91%). O teste de
recuperação e de reuso do catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] foi efetuado para a reação entre a 2-
aminopiridina, o benzaldeído e a terc-butil-isonitrila, sendo que o LIAB pôde ser reutilizado por quatro
ciclos catalíticos consecutivos até a veri�cação da queda signi�cativa no rendimento da reação (82%,
81%, 73%, 72%, 63%). Até o presente momento, este é o primeiro estudo na literatura que descreve uma
metodologia de reuso e recuperação de um catalisador ácido de Brönsted homogêneo em reações de
GBB. Entretanto, ainda há espaço para a investigação do uso de catalisadores líquidos iônicos ácidos de
Brönsted heterogêneos nas reações de GBB, com o foco na recuperação e no reuso destes materiais de
maneira mais simples e e�ciente.
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ESTUDO DA RESOLUÇÃO CINÉTICA DINÂMICA DE AMINAS PRIMÁRIAS CÍCLICAS
COM CATALISADOR DE PALÁDIO SUPORTADO EM DOLOMITA

FERNANDA AMARAL DE SIQUEIRA - ORIENTADOR(A)

LARISSA MOISES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

ESTUDO DA RESOLUÇÃO CINÉTICA DINÂMICA DE AMINAS PRIMÁRIAS CÍCLICAS COM CATALISADOR DE
PALÁDIO SUPORTADO EM DOLOMITA Introdução: A Resolução Cinética Dinâmica (DKR, do inglês
Dynamic Kinetic Resolution) visa a produção de moléculas enantiomericamente puras a partir de uma
mistura racêmica. Para isso, esta metodologia faz uso de um catalisador enzimático e um catalisador
metálico. O catalisador enzimático (CalB, Candida Antartida Lipase ? fração B) apresenta preferência pelo
enantiômero R, e portanto, será responsável pela enantiosseletividade das reações. A atuação do
catalisador metálico (paládio suportado em dolomita) é responsável pela racemização do enantiômero
remanescente, possibilitando a conversão do material de partida em um único enantiômero. Os estudos
foram realizados com aminas quirais, pois estas constituem importantes blocos de construção para as
sínteses de diversos fármacos. Objetivo: Estudar a resolução cinética dinâmica de aminas primárias
frente a um catalisador de paládio suportado em dolomita, além de avaliar os resultados das reações em
diferentes condições. Metodologia: O catalisador de Pd suportado em dolomita que contém 2,5% do
metal em fase metálica foi alvo de estudos do grupo de pesquisa. Estudos anteriores demonstraram que
não é necessário uma quantidade de Pd superior a 2,5% para levar a resultados satisfatórios na DKR da
1-feniletilamina (composto modelo). Assim sendo, o projeto teve início com estudo da 1-Indanamina.
Para isso, foram realizadas reações em meio alcalino com carbonato de sódio (Na2CO3), em atmosfera
de hidrogênio a 95ºC, com tempos de 20 a 24 horas, com diversos agentes acilantes (acetato de etila,
acetato de isoamila e acetato de isopropila) e tolueno como solvente. Após isso, a �m de aprimorar a
metodologia, foram empregados os líquidos iônicos do tipo sais de amônio quaternário e sais de
fosfônio (N4444.NTf2, P4444.NTf2, N8888.NTf2 e P8888.NTf2), pois são alternativas ?verdes? que
apresentam baixa toxicidade e baixa pressão de vapor. Além disso, o uso de solventes polares como
líquidos iônicos contribui para a estabilização das nanopartículas de paládio, que são catalisadores
recicláveis. A presença de líquidos iônicos pode contribuir a �m de evitar a aglomeração do metal ou a
perda da atividade catalítica, mesmo com uso prolongado. Nas reações em que os líquidos iônicos foram
utilizados, foi possível diminuir o tempo de reação para 20 horas. Os compostos foram caracterizados a
partir de técnicas de CG-MS e CG-quiral. A puri�cação foi feita por meio de colunas cromatográ�cas para
futuras análises e cálculo de rendimento. Resultados: Diante dessas condições, a reação com acetato de
etila a 95ºC e 24 horas apresentou os valores mais satisfatórios de conversão (78%), excesso
enantiomérico (61%). Ao realizar uma nova reação de DKR com este agente acilante, entretanto, com o
dobro do catalisador metálico a 95ºC e 24 horas, os valores foram ainda melhores para a conversão
(100%) e excesso enantiomérico (96%). O emprego dos líquidos iônicos permitiu excelentes resultados
com 4 horas de reação a menos, sendo o P8888.NTf2 o mais satisfatório em conversão (99%) e excesso
enantiomérico (96%). Conclusão: Os estudos realizados com a 1-Indanamina, até o momento permitem
propor que o uso dos líquidos iônicos potencializaram os resultados com um menor tempo de reação.
Palavras-chave: Resolução cinética dinâmica, aminas primárias substituídas, paládio, líquidos iônicos.
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ESTUDO DA SINERGIA ENTRE PROK2 E CXCL12 NA QUIMIOTAXIA DE
NEUROBLASTOS E CÉLULAS ENDOTELIAIS EM TECIDO BIOIMPRESSO

MARIMELIA APARECIDA PORCIONATTO - ORIENTADOR(A)

GABRIELA DE OLIVEIRA PASKEVICIUS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

INTRODUÇÃO: Prokineticina 2 (PROK2) e seu receptor PKR2 são expressos em diversos tecidos e órgãos,
incluindo o sistema nervoso central (SNC), sendo expressos em neurônios, astrócitos e microglia. Uma
das funções �siológicas de PROK2 é a quimiotaxia de neuroblastos do nicho neurogênico da zona
subventricular para o bulbo olfatório. Em modelo de traumatismo cranioencefálico em roedores, células
da microglia secretam PROK2 estimulando a quimiotaxia de neuroblastos para a lesão. Também no local
da lesão, astrócitos reativos secretam a quimiocina CXCL12, que atua via seu receptor CXCR4, expresso
por neuroblastos migratórios. Além da quimiotaxia de neuroblastos, ambos são quimioatrativos para
células endoteliais no processo de angiogênese. Embora não existam relatos, é possível que atuem em
sinergia, em situações �siológicas e patológicas, como por exemplo, após lesão no SNC estimulando a
atração de neuroblastos e de células endoteliais numa tentativa de regeneração do tecido. OBJETIVO: O
objetivo deste projeto é avaliar a possível sinergia entre PROK2 e CXCL12 na atração de neuroblastos
(células CXCR4 /PKR ) utilizando um modelo in vitro produzido por bioimpressão tridimensional (3D).
MATERIAL E MÉTODOS: Bioimpressão 3D de neuroesferas derivadas de células-tronco neurais em
presença ou ausência de PROK2 e CXCL12. As neurosferas foram bioimpressas, cultivadas e submetidas
à imuno�uorescência para identi�cação celular. Imagens obtidas em microscópio confocal serão
analisadas utilizando o software ImageJ. RESULTADOS PRELIMINARES: Inicialmente foi realizada a
caracterização do material utilizado para bioimpressão (biotinta) composto de gelatina 2,5%, GelMa
2,5%, �brinogênio 1,5mg/ml e fotoiniciador 0,5%. A análise da curva de tensão sobre deformação
apresentou resultados dentro dos valores normais para o tecido neural - informação crucial para escolha
dessa concentração. A microscopia eletrônica de varredura da amostra reticulada mostrou a quantidade
e morfologia dos poros da mesma, essenciais para acomodação das células, troca de nutrientes e de
oxigênio. Bem como a análise de intumescimento, degradação e porosidade das amostras, se
mostrando estáveis para a duração dos experimentos. Para início das bioimpressões foram utilizadas
células de camundongo, que também foram plaqueadas em 2D para comparação da diferenciação com
o uso de fatores de crescimento no meio de cultivo ou não e após uma semana de bioimpressão e
cultura sem a presença de fatores de crescimento, foi observada uma maior tendência das células a se
diferenciar em neurônios comparando-se com astrócitos, a uma maior migração das células no
biomaterial. As bioimpressões de 1 e 2 camadas atingiram a diferenciação esperada das células, mas não
ainda a migração desejada e nesse momento as células que estão sendo testadas são de rato com as
padronizações já feitas. PERSPECTIVAS: Os resultados obtidos neste projeto serão utilizados como base
para o desenvolvimento de uma nova abordagem de produção de barreira hematoencefálica (BHE)
bioimpressa, uma vez que tanto CXCL12 quanto PROK2 são quimiotáticos para células endoteliais. A
utilização de uma combinação de PROK2 CXCL12 poderá ser relevante para o desenvolvimento de um
modelo 3D bioimpresso de BHE.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DA RECICLAGEM TÉRMICA DE COMPÓSITOS PPS/FC

ANA PAULA LEMES - ORIENTADOR(A)
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Resumo: O desenvolvimento acelerado da indústria aeronáutica e automobilística ao longo dos anos
contribui para o crescente uso compósitos termoplásticos reforçados com �bra de carbono (FC). Assim
como o volume dos rejeitos provenientes dos processos de fabricação vem desencadeando o
desenvolvimento de metodologias viáveis de reciclagem para que esses compósitos termoplásticos, e
desta forma possam ser reutilizados e reinseridos no sistema produtivo ao invés de serem descartados,
contribuindo também para a diminuição dos custos relacionados as FC. Este trabalho tem como objetivo
avaliar a viabilidade da reciclagem térmica de compósitos de poli(sulfeto de fenileno) (PPS) reforçados
com FC. Metodologia: Os rejeitos de PPS/FC, tanto amostras de retalho (~40 x 40 mm), quanto o PPS/FC
moído (~2,75 mm), foram reciclados termicamente utilizando um forno tubular (EDG, modelo FT20-10P-
LCD), em atmosfera inerte de nitrogênio, na temperatura de 545 °C, em diferentes patamares (60 min,
90 min, 180 min e 240 min), com o intuito de veri�car os melhores parâmetros para a recuperação das
FC. O material resultante da reciclagem térmica foi pesado antes e após o processo a�m de determinar a
perda de massa, baseando-se na porcentagem de massa da matriz polimérica presente nos compósitos,
a qual é de 43%. As FC recuperadas foram caracterizadas visualmente e morfologicamente por
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Resultados: Veri�cou-se que o patamar de 180 min foi o mais
e�ciente para as amostras de retalhos de PPS/FC, com 54,68% de perda de massa e o patamar de 90 min
apresentou a menor e�ciência, com uma perda de 39,51% de massa. Para o PPS/FC moído veri�cou-se o
patamar de 60 min como o mais e�ciente, com 53,96% em perda em massa e o patamar de 90 min como
o menos e�ciente, com uma perda de 33,41% em massa. Nas microgra�as obtidas por MEV foi possível
notar a presença de resina nas FC após o processo de reciclagem. Conclusões: A reciclagem térmica para
todos os patamares estudados mostrou-se parcialmente e�ciente para os compósitos de PPS/FC, com
uma perda média de 46,89% em massa para as amostras dos retalhos e 46,52% para o PPS/FC moído,
em relação a amostra inicial, indicando ainda que não houve diferença para as amostras com diferentes
superfícies de contato.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE RECICLAGEM DE REJEITOS DE COMPÓSITOS EPÓXI/FC PARA O
DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS ALMEIDA, FÁBIO AUGUSTO PASSOS1, BATISTA,
LARISSA ANNE PEREIRA DOS SANTOS2, DOS ANJOS, ERICK GABRIEL RIBEIROS3 E PASSADOR, FABIO
ROBERTO4 1.Graduando em Engenharia de Materiais ? UNIFESP. (fabio.passos@unifesp.br) 2. Mestranda
em Ciência e Engenharia de Materiais ? UNIFEP. (larissa.anne@unifesp.br) 3. Doutorando em Ciência e
Engenharia de Materiais ? UFSCAR. (erick.anjos@estudante.ufscar.br) 4. Orientador ? UNIFESP.
(fabio.passador@unifesp.br) Introdução: A reciclagem de compósitos poliméricos a base de resina epóxi
e �bra de carbono (Compósitos Reforçados com Fibra de Carbono - CRFC) é um desa�o atual, uma vez
que devido as características da matriz termorrígida de epóxi, após a confecção esses materiais se
tornam insolúveis e infusíveis impossibilitando sua reciclagem por métodos convencionais. Ao encontro
disto, projetos envolvendo o estudo da viabilidade de reciclagem de resíduos de CRFC e sua
reintrodução nos setores industriais, dentre eles o setor automotivo, são de grande interesse industrial
devido ao volume crescente de CRFC produzidos anualmente, somado à elevada quantidade de descarte
gerada em seu processamento e ao alto valor agregado das �bras de carbono (FC). Diante da
problemática observada, este projeto propõe a produção de um novo compósito termoplástico com
reforço de compósito termorrígido moído. Objetivo: Reciclar CRFC por meio de moagem mecânica e
avaliar o efeito da adição deste reforço nas propriedades mecânicas, térmicas e elétricas de novos
compósitos termoplásticos com matriz de polipropileno (PP). Materiais e Método: Para a produção dos
compósitos foram utilizados resíduos de CRFC (60/40) de reforço/matriz, do setor aeronáutico e o
polipropileno (PP, especi�cação ES 540, da Braskem). Inicialmente, a cominuição dos CRFC foi realizada
em um moinho de facas (Rone, modelo S-200). Em seguida, o resíduo moído foi incorporado na matriz
de PP por meio do processo de extrusão nas proporções de 10, 15 e 30% em massa em uma extrusora
dupla rosca (AX Plásticos, modelo AX16:40DR). Os grânulos resultantes do processo de extrusão foram
secos em estufa à 70 °C por 0,5 h e em seguida utilizados na produção de corpos de prova (CDPs)
padronizados em uma prensa hidropneumática (MH Equipamentos, modelo PR8H). A morfologia dos
compósitos obtidos foi avaliada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia Óptica
(MO); e suas propriedades por meio de ensaios mecânicos de tração uniaxial, impacto IZOD, dureza
Shore D, ensaios elétricos de Espectroscopia de impedância e calorimetria exploratória diferencial (DSC).
Resultados: A partir dos resultados dos ensaios de tração uniaxial foi observada uma melhora
signi�cativa na resistência a tração (tração máxima) e no módulo elástico para os compósitos com teores
superiores a 5% em massa da adição do particulado de CRFC. Este comportamento foi proporcional a
concentração com os melhores resultados 22,8 MPa de tração e módulo de 3,03 GPa para o compósito
com 30% em massa de CRFC, devido as propriedades mecânicas superiores do CRFC associadas ao
aumento de 56% no percentual na cristalinidade da matriz de PP, observado nas análises de DSC. Além
disso, a adição de 30% em massa de CRFC resultou em uma diminuição na resistividade elétrica da
matriz de PP, ampliando as possibilidades de aplicações desses compósitos como para o setor de
embalagens antiestáticas, por exemplo. Conclusão: CRFC foram reciclados por meio de moagem em um
moinho de facas e incorporados ao PP por meio do processo de extrusão de dupla rosca. O particulado
de CRFC atuou como agente multifuncional para o PP, promovendo o aumento da tração máxima e
módulo elástico do PP, além de reduzir a resistividade elétrica da matriz. Palavras-chaves: Reciclagem,
Compósitos Estruturais, Polipropileno, Resina Epóxi, Fibra de carbono.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DO USO DA DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL PARA AVALIAÇÃO DE
ESTENOSE TRAQUEAL André Moreira Cardoso1, Fabio Gava Aoki1 1 Universidade Federal de São Paulo,
Departamento de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos, Brasil e-mail:
cardosoandremoreira@gmail.com Introdução: Pacientes submetidos à intubação prolongada por
ocorrências politraumáticas ou doenças respiratórias podem desenvolver estenose traqueal. Determinar
a extensão da estenose e o melhor momento para procedimentos cirúrgicos reduz o número e a
necessidade de procedimentos invasivos. O estudo do �uxo de ar em traqueias utilizando softwares de
dinâmica dos �uidos computacional (CFD) tem se mostrado possível. Os arquivos DICOM, para imagens
obtidas com tomogra�a computadorizada (CT) podem gerar modelos virtuais tridimensionais (3D) e
então serem utilizados em softwares de CFD. Acredita-se ser possível avaliar de forma quantitativa o
efeito da estenose traqueal na respiração de indivíduos que apresentam esta patologia. Objetivo:
Estudar a viabilidade de simulações de �uxos respiratórios em traqueias estenosadas por CFD a partir de
imagens obtidas por CT. Métodos: A base de dados Embodi3D tem sido utilizada para obter de imagens
de CT anonimizadas. O software 3D Slicer foi utilizado para gerar o modelo 3D de traqueias. Traqueia e
brônquios foram segmentados, gerando assim o modelo 3D em arquivo STL. O arquivo STL do modelo
3D foi importado no software Ansys® para simulação por CFD; tem sido considerado nas simulações
uma velocidade contínua de 3 m/s. Resultados: As geometrias resultantes da segmentação das traqueias
obtidas por CT demonstraram a possibilidade de sua utilização no software Ansys® para simulação de
�uxos contínuos de ar, em traqueias patentes e estenosadas. Simulações por CFD em �uxos condizentes
com a �siologia respiratória, com o objetivo de simular a respiração humana, estão sendo conduzidas a
�m de obter dados numéricos para avaliação dos parâmetros mecânicos respiratórios. Conclusão: O
referido projeto ainda se encontra em andamento, mas até o momento o software Ansys® possibilitou
simular �uxos contínuos de ar nas vias aéreas patentes e estenosadas. Futuramente, resultante de uma
parceria, os autores visam utilizar imagens de CT do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para realizar simulações por CFD, associando com
relatos clínicos para validar qualitativamente os resultados obtidos nas simulações. Palavras-chave:
Estenose Traqueal; Dinâmica dos Fluidos Computacional; Tomogra�a Computadorizada.
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Para o re�no de petróleo, a água é um importante componente, pois participa em diversas etapas do
processo. Durante esse processo, ela absorve substâncias presentes no petróleo, sendo as principais a
amônia (NH3) e o ácido sulfúrico (H2S), recebendo o nome de água ácida. Dependendo dos processos
em que a água foi utilizada, a água ácida pode ser classi�cada em fenólica e não fenólica. A não fenólica
é resultado da água utilizada em unidades de hidrocraqueamento, onde, além da amônia e ácido
sulfúrico, possui traços de gás carbônico (CO2). A fenólica é gerada nas demais unidades do processo,
onde possui uma variedade maior de substâncias tóxicas como fenóis, ácidos orgânicos e inorgânicos,
ácido cianídrico (HCN), entre outros. Por causa da alta toxicidade do NH3 e H2S, a água ácida precisa
passar por um processo de tratamento, para então ser reutilizada nas unidades de re�no ou descartada
no meio ambiente. Para ambos os �ns, são necessários a obtenção de parâmetros físico-químicos
especí�cos. A primeira etapa do tratamento é a torre de separação do NH3 e H2S do restante da água.
Estudos da literatura mostram que a presença de CO2 e HCN na água ácida podem di�cultar o processo
de separação por causa de suas naturezas e comportamentos químicos. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi avaliar diferentes variáveis de processos importantes para a e�ciência do processo, assim
como entender a in�uência do CO2 e HCN no processo de separação. Foi utilizado o modelo de uma
torre RadFrac no software Aspen Plus para as simulações. A fonte de calor escolhida foi a injeção de
vapor e os valores base selecionados foram baseados na literatura. As variáveis avaliadas foram
concentração, fração mássica e temperatura do gás de topo, com o objetivo de analisar a e�ciência do
processo de separação. Os resultados mostraram que a presença do CO2 e HCN in�uenciaram na
e�ciência do tratamento, de modo que são necessárias futuras investigações em métodos para
contornar essas questões.
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Esta pesquisa foi desenvolvida em uma iniciação cientí�ca voluntária de forma simultânea com a
elaboração do trabalho de monogra�a da autora, que foi �nalizado no segundo semestre de 2021.
Nesse contexto, esteve associada às pesquisas coletivas realizados pelos grupos Transborda - Estudos
da Urbanização Crítica e Projeto de Extensão Con�itos Fundiários Urbanos, ambos situados no Instituto
das Cidades, Universidade Federal de São Paulo. O principal objetivo da pesquisa foi analisar um
conjunto de remoções forçadas de famílias que residiam em territórios populares na Zona Leste do
município de São Paulo, com o intuito de compreender as justi�cativas que fundamentaram os
deslocamentos. Para tal análise, pretendeu-se identi�car as justi�cativas mobilizadas para a execução
das remoções, assim como investigar as relações entre elas e o contexto socioespacial em que se
inscrevem os territórios. No sentido de reunir múltiplas evidências, foi adotado como método o Estudo
de Caso baseado em triangulação de dados, ou seja, fundamentado em diversos instrumentos para
coleta de dados, como levantamento bibliográ�co e documental, entrevistas semiestruturadas e análise
espacial. Os resultados aferiram que as remoções foram executadas parcialmente no ano de 2019 pelo
poder público municipal, bem como estavam associadas com intervenções de um empreendimento com
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, na modalidade ?
Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais?. Além disso, uma sobreposição de
justi�cativas para as remoções foram identi�cadas, porém nem todas as famílias afetadas receberam
atendimento habitacional de�nitivo previsto pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Todavia,
os processos de deslocamento forçado foram atravessados por resistências, mas não foi apresentada
alternativas às famílias, sendo que algumas ainda permanecem em situação de ameaça de remoção.
Nesse sentido, em decorrência das remoções, foi observado diversos impactos na vida cotidiana das
famílias e nos próprios territórios populares, aprofundando as desigualdades já existentes. Assim sendo,
os resultados mostraram um desencontro nos argumentos que motivaram as remoções forçadas das
famílias, visto que desconsideraram as múltiplas camadas do contexto socioespacial dos territórios.
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE é uma das principais políticas de
alimentação no Brasil, e a mais perene, tendo completado 67 anos em 2022. Este também é considerado
o maior programa em toda a América Latina, que atende a parte das recomendações nutricionais dos
escolares da rede pública de ensino, por meio da oferta de refeições; o PNAE ainda proporciona ações
de educação alimentar e nutricional fundamentais para promoção da saúde e formação de bons hábitos
alimentares. As diretrizes do programa sugerem a oferta adequada de frutas, verduras e legumes,
compra dos alimentos por meio de produtores da agricultura familiar e o respeito às tradições
alimentares. Investigar os fatores sociodemográ�cos é importante para maior compreensão entre
qualidade da alimentação e per�l de cada município. Objetivo: estudar a associação de fatores
sociodemográ�cos dos municípios e a qualidade da alimentação escolar da região sudeste do Brasil.
Método: estudo transversal de caráter quantitativo realizado a partir de duas dimensões de análise.
Dimensão (1) análise dos cardápios segundo o Indicador de Qualidade para Cardápios da Alimentação
Escolar - IQCAE. Dimensão (2) dados sociodemográ�cos do município - número de habitantes, índice de
desenvolvimento humano, renda per capita, índice de vulnerabilidade social e grau de urbanização.
Foram incluídos no estudo cardápios de uma semana ofertados para o ensino fundamental. Resultados:
Foram avaliados 100 cardápios; 7% apresentaram baixa qualidade, 36% média e 57% alta qualidade,
segundo o IQCAE. Nenhum município da amostra tem baixo IDH, 88 tem IDH médio e 12 apresentam
alto IDH. Das variáveis sociodemográ�cas, somente o IDH apresentou associação signi�cativa com a
qualidade das refeições. Os dados sugerem que as cidades com IDH alto, em comparação com as
cidades de IDH médio, apresentaram maiores chances de ter um cardápio com classi�cação alta (OR =
10,0; IC 95% [1,84; 188,0]; p = 0,030). Conclusão: Apesar da maioria dos municípios da região Sudeste
apresentarem cardápios com alta qualidade, ainda são servidos alimentos em quantidades e frequência
incompatíveis com uma refeição saudável que caracterizam cardápios de média ou baixa qualidade
segundo o IQCAE. Municípios com alto IDH tem mais chance de ter cardápios com alta qualidade. Outros
estudos devem ser realizados com uma amostra maior para investigar a associação de outras variáveis,
bem a situação em municípios com IDH baixo e médio.
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O estudo das interações entre núcleos pesados com diferentes feixes incidentes tem como objetivo a
determinação da distância de interação e de absorção [1,2]. Os dados empregados na investigação
referem-se às medidas de espalhamento elástico em energias próximas da barreira coulombiana e que
assegurem a condição s/sRuth=1 (sRuth é a seção de choque Rutherford). Os alvos pesados de 197 Au e
os isótopos do chumbo serão usados para o cálculo das distâncias. Os dados experimentais das reações
núcleos pesados e diferentes feixes incidentes serão extraídos da Plataforma EXFOR e do Projeto NRV
(Nuclear Reaction in Video).
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Poluentes inorgânicos possuem fácil dispersão em meio aquático e por isso devem ser monitorados
para facilitar os processos de remediação. A reação foi feita sob re�uxo, sob atm inerte, com uso de
Schlenk resultando no ligante 2-bromo-N-(tiazol-2-il)acetamida, (RMN-¹H: (CDCl3 300 MHz) 11,0 ppm (s,
1H, NH), 7,55 ppm (d, 1H, N-CH), 7,08 ppm (d, 1H, S-CH) e 4,09 ppm (s, 2H, CH2) FTIR: 3340 cm^-1 NH,
1680\ cm^-1 CO, 3122-3030 cm^-1 CH sp², 1445 cm^-1 CH2 e 611 cm^-1 CBr, UV-Vis máx 276 nm) e no
ligante 2-bromo-N-(piridin-3-il)acetamida (RMN-¹H: (DMSO 300MHz) 11,35 ppm (s, 1H, NH), 9,19 ppm (d,
1H, CH), 8,65 ppm (dd, 1H, CH), 8,48ppm (ddd, 1H, CH), 7,66 ppm (dd, 1H, CH) e 4,18 ppm (s,2H,CH2)
FTIR: 3418 cm ^-1 NH, 1700 cm^-1 CO, 3086 cm^-1CH sp², 1464 cm^-1 CH2 e 671 cm^-1 CBr, UV-Vis
banda 250 nm). Esses mesmos ligantes estão sendo desenvolvidos para estudos de sensibilidade e
seletividade a ânions.
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TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

A água é essencial à vida, e embora nosso país possua grande quantidade de recurso hídrico, ainda
sofremos com a sua falta em diversas regiões, o que demonstra a necessidade de conscientização por
parte da população, com uma cultura de economia e conservação, além de uma legislação forte. Na
Baixada Santista, temos o exemplo do município de Guarujá que sofre com o estresse hídrico, tendo
como principal fator condicionante o aumento signi�cativo de demanda na alta temporada, algo
recorrente em cidades litorâneas. Estima-se que em 2020 havia 322,7 mil habitantes na cidade e na alta
temporada (verão) ocorreu um aumento de 56% com a chegada de turistas de diferentes lugares.
Atualmente, muitos edifícios precisam efetuar o rebaixamento do freático, em especial os que contam
com garagens no subsolo, sendo essa água descartada no sistema de águas pluviais. Este trabalho
objetiva identi�car a viabilidade do uso da água de rebaixamento do nível freático para �ns não potáveis,
de forma a possibilitar uma economia dos recursos hídricos com �ns potáveis e diminuir o estresse
hídrico, além de auxiliar em políticas públicas sobre o assunto. Até o Abril de 2022, representantes de 73
condomínios do bairro escolhido responderam um questionário com 17 perguntas fechadas e abertas
referentes ao procedimento (sob autorização do Conselho de ÉTICA CEP/UNIFESP n:0962/2021). 38 deles
a�rmaram ter um poço referente ao rebaixamento do freático e 15 a�rmam já reutilizar essa água para
tarefas como limpeza das áreas comuns, calçadas, irrigação de jardins e/ou limpeza de itens de praia
(cadeiras e guarda sol). Boa parte daqueles que não reutilizam essa água alegaram ser devido ao mau
cheiro, a cor ou a presença de turbidez, e acreditam que o tratamento iria gerar altos custos, além do
medo da aplicação de tarifas extras por parte da Sabesp. Um estudo anterior realizado na cidade de
Santos identi�cou surfactantes, pH, condutividade, fosfato dissolvido, óleos e graxas (OG), nitrogênio
amoniacal (NH3), fenóis e E.coli com valores em desacordo às resoluções do CONAMA nº 357/2005 e nº
274/2000 na água proveniente de rebaixamento, o mesmo pode ocorrer em Guarujá, que justi�caria as
respostas quanto ao odor e coloração citadas no questionário. O descarte sem tratamento de águas
contaminadas águas pode poluir o meio ambiente, e ainda acarretar em prejuízos para saúde humana e
ambiental, portanto com base nos resultados da aplicação dos questionários e pesquisas anteriores, a
próxima etapa será identi�car a qualidade da água desses poços, através de análises a serem realizadas
nos laboratórios da UNIFESP e da USP. Como produto dessa investigação também será possível efetuar
um mapeamento de possíveis contaminações por esgoto, além de analisar a viabilidade econômica e os
possíveis usos para esse reaproveitamento, buscando diferentes benefícios ao meio ambiente e a
população.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO FLUXO DE GOLFADAS DURANTE A PRODUÇÃO
DE PETRÓLEO OFFSHORE

SUÉLLEN SILVA MARTINS - DISCENTE

MICHELE FRIPP LAZZARI SCHAEFER - CO-AUTOR(A)

ELOI ROTAVA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA MECÂNICA

A demanda por petróleo vem aumentando signi�cativamente, com isso as empresas estão cada vez mais
explorando grandes profundidades oceânicas. Nas últimas décadas, o Brasil tem se destacado neste
setor em razão dos sucessivos avanços tecnológicos obtidos na área. No entanto, com a expansão do
segmento o�shore em águas profundas e ultra profundas, grandes desa�os são enfrentados durante a
produção, sendo possível destacar o rompimento dos risers, danos nos equipamentos por fadiga e
instabilidades de �uxo. O fenômeno do �uxo de golfadas é proveniente do escoamento multifásico de
óleo, gás e água transportado dos reservatórios até a plataforma de produção, sendo caracterizado pela
mudança periódica de pressão e �uxo de gás-líquido provocando �utuações na pressão interna da
tubulação. Muitos métodos são aplicados para atenuar essas adversidades, fazendo com que haja
grandes investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias para a otimização e mitigação dos
problemas que envolvem as atividades de E&P. Ferramentas computacionais para simulação de
escoamento multifásico em oleodutos são de grande importância para a determinação da viabilidade
técnica da produção em campos petrolíferos. O objetivo deste estudo engloba a inferência do �uxo de
golfadas terrenas através de simulações numéricas, além de propor a mitigação do problema a partir da
otimização da válvula choke. O desenvolvimento do trabalho se dará a partir de simulações numéricas
de garantia de escoamento realizadas por meio do software ALFAsim, em cenários de águas profundas.
A metodologia empregada neste estudo consiste, primeiramente, em realizar uma Análise de
Sensibilidade para a inferência da vazão em que ocorre o fenômeno. A partir deste método, pode-se
observar que o escoamento em golfadas ocorre para vazão volumétrica de gás STD (Standard) abaixo de
120.000 m³/d, com esse resultado obtido será possível propor a mitigação da ocorrência do �uxo de
golfadas através da otimização da abertura da válvula choke realizando um estudo paramétrico
utilizando diferentes valores de abertura desta válvula, uma vez conhecida a vazão na qual se estabelece
o fenômeno.



Página 908Página 908

ESTUDO DO PERFIL DE CRONOTIPO EM PACIENTES COM TRANSTORNO DA
COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA (BINGE EATING)

SERGIO TUFIK - CO-AUTOR(A)

JOSE CARLOS FERNANDES GALDUROZ - CO-AUTOR(A)

LIA RITA AZEREDO BITTENCOURT - CO-AUTOR(A)

MARCOS MÔNICO NETO - CO-AUTOR(A)

ANDREIA GOMES BEZERRA - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA LIRA ROSA CIUTTI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

ESTUDO DO PERFIL DE CRONOTIPO EM PACIENTES COM TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR
PERIÓDICA (BINGE EATING). GIOVANNA LIRA ROSA CIUTTI (estudante de graduação -
glrciutti@unifesp.br), JOSÉ CARLOS FERNANDES GALDURÓZ (coorientador ? galduroz@unifesp.br),
ANDREIA GOMES BEZERRA (orientadora ? andreia.gomes@unifesp.br), MARCOS MÔNICO NETO
(colaborador ? marcosmoniconeto@gmail.com), LIA BITTENCOURT (colaboradora - lia.rita@unifesp.br),
SERGIO TUFIK (colaborador - sergio.tu�k@unifesp.br), ANDREIA GOMES BEZERRA (orientadora ?
andreia.gomes@unifesp.br) Introdução: A obesidade pode ser tratada como uma questão de saúde
pública e um grande problema mundial. Está associada a diversos desfechos negativos para a saúde do
indivíduo. Cabe destacar que parte dessa população também pode estar sofrendo de algum transtorno
mental, como a compulsão alimentar periódica, caracterizada principalmente por um aumento de
consumo de alimentos em um curto período. Objetivo: O presente projeto pretende avaliar se há
associação entre o comportamento de compulsão alimentar periódica e o cronotipo de indivíduos que
buscaram tratamento em uma clínica de cirurgia bariátrica. Materiais e métodos: A compulsão alimentar
será avaliada pela Escala de Compulsão Alimentar Periódica. Serão analisados o cronotipo (Questionário
de Munique e HO) e parâmetros de sono, tanto subjetivos (questionários IGI, Epworth, Pittsburgh)
quanto objetivos (exame de polissonogra�a). Os aspectos psicológicos serão avaliados por meio de
questionários sobre qualidade de vida (FOSQ), estresse, depressão e ansiedade (DASS-21). Conclusão:
Busca-se novas informações sobre esse transtorno, avaliando in�uências �siológicas que permitirão
traçar novas propostas terapêuticas. Palavras-chave: sono, cronotipo, escalas, compulsão alimentar.
Financiamento: FAPESP, CAPES, AFIP



Página 909Página 909

ESTUDO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DOS PRODUTOS DA OZONIZAÇÃO DO
EUGENOL

MIRIAM UEMI - ORIENTADOR(A)

FERNANDA SILVA RIBEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

FERNANDA SILVA RIBEIRO1, MIRIAM UEMI 1* 1 Universidade Federal de São Paulo ? Campus Diadema E-
mail (aluna): ribeiro.fernanda@unifesp.br E-mail* (Profª. Drª) miriam.uemi@unifesp.br Introdução: O
eugenol é um composto primário de óleos essenciais e é encontrado em diversas plantas, podendo ser
extraído de botões de �ores, folhas e cascas das árvores extraído principalmente do cravo da índia com
elevado rendimento. É um líquido de coloração levemente amarelada e apresenta grande potencial
como agente terapêutico que pode ser incorporado no tratamento de diversos distúrbios, sendo uma
droga de amplo espectro contra infecções bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias [1, 2]. Com o
crescimento econômico, houve um aumento de liberação de gases proveniente principalmente da
queima de combustíveis fósseis que na presença de oxigênio, geram o ozônio em pequenas proporções
[3]. O ozônio é uma espécie reativa de oxigênio, com elevado potencial oxidante, presente em níveis
baixos na troposfera, atuando como um poluente com efeitos adversos prejudiciais à saúde, se em
níveis superiores a 100 ?g/m3 [4, 5]. Em contato com alimentos, é capaz de oxidar diferente moléculas
que contenham grupos olefínicos, através do mecanismo proposto por Criegee em 1975, gerando
aldeído e cetona como principais produtos [6]. Objetivo: Estudar atividades biológica, antibacteriana e
antiparasitária (malária) dos produtos de reação do eugenol com ozônio. Materiais e Métodos: Para este
estudo, o eugenol será oxidado com ozônio utilizando diferentes solventes como descrito em Pereira Jr,
2021 [7]. Brevemente, uma solução 24 mM preparada em diferentes solventes será oxidada com ozônio
sob um �uxo de 100 mL/ min em diferentes tempos. Posteriormente, os principais produtos de oxidação
serão isolados e caracterizadas por diferentes técnicas espectroscópicas para avaliar a viabilidade
celular, utilizando células de hepatocarcinoma (HepG2). Para ensaios de atividade antibacteriana, serão
utilizados ensaios de difusão em disco com culturas de E. coli e C. neofaormans. Para atividade
antifúngica, as culturas ainda não foram selecionadas. Perspectivas: Que os resultados deste estudo nos
mostrem resultados similares ou superiores aos já descritos em literatura para o eugenol. Referências:
[1] Charan-Raja, M. R., Srinivasan, V., Selvaraj, S., & Mahapatra, S. K. Pharmaceutica Analytica Acta
Versatile and Synergistic Potential of Eugenol: A Review. Pharm Anal Acta, 2015, v. 6, n. 6, p 367-372. [2]
Sellamuthu, R. Eugenol. Encyclopedia of Toxicology: Third Edition, [s.l.], 2014, v. 2, p. 539?541. [3]
Nuvoloni, D., Petri, D., Voller, F., The e�ects of ozone on human health, Environmental Science Pollution
Research, 2018, v. 25, p. 8074?8088 [4] Chen, Tze-Ming, Kuschner, G., Gokhale, J., Shofer, S., Outdoor air
pollution: ozone health e�ects. The American journal of the medical sciences, v. 333, n. 4, p. 244-248,
2007. [5] World Health Organization, WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2. 5 and
PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide: executive summary. 2021. [6]
Criegee, Rudolf. Mechanism of ozonolysis. Angewandte chemie international edition in english, 1975, v.
14, n. 11, p. 745-752. [7] Pereira Jr, M. A., Estudo dos produtos de oxidação do eugenol com ozônio, Tese
de conclusão de curso, Unifesp, Campus Diadema, São Paulo, 2021.
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ESTUDO DOS CARIÓTIPOS DE LAGARTOS DO GÊNERO LEPOSOMA (ECPLEOPODINI,
GYMNOPHTHALMIDAE) DA MATA ATLÂNTICA

KATIA CRISTINA MACHADO PELLEGRINO - ORIENTADOR(A)

MIGUEL TREFAUT RODRIGUES - CO-AUTOR(A)

LUCAS DOS SANTOS FAZZIO RACHID - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Os lagartos da família Gymnophthalmidae ocupam o folhedo das �orestas tropicais subtropicais ou
encontram-se sob vegetação rasteira das áreas abertas da América do Sul, Central e Antilhas. São
caracterizados pelo comprimento corpóreo pequeno variando de 4 a 20 cm, com algumas espécies
apresentando redução dos membros, perda da pálpebra, alongamento do corpo e presença de outros
caracteres associados ao hábito fossorial. As seis espécies atualmente reconhecidas e mais uma não
formalmente descrita no gênero Leposoma são restritas às �orestas da Mata Atlântica, com ocorrência
desde o estado de São Paulo até regiões com �orestas relictuais na caatinga do estado do Ceará. Porém,
o gênero já compreendeu muitas outras espécies e que hoje estão associadas à Floresta Amazônica e
incluídas no gênero Loxopholis. A primeira descrição citogenética para o grupo foi feita para a espécie
Leposoma scincoides (2n=52, com cromossomos variando gradualmente em tamanho), enquanto
cariótipos com cromossomos separados em macro- e microcromossomos (M e m, respectivamente)
caracterizam as espécies da Amazônia. O presente estudo tem como objetivo caracterizar o cariótipo das
espécies Leposoma annectans e L. nanodactylus e discutir as variações cariotípicas na tribo
Ecpleopodini, que atualmente conta com 37 espécies. Foram analisados dois espécimes de L. annectans
(Una/BA) e um espécime para L. nanodactylus (Trancoso/BA). As preparações cromossômicas foram
obtidas a partir de suspensão de células de intestino e testículo e analisadas em coloração convencional,
seguindo protocolos de rotina. As análises meióticas ao fotomicroscópio de L. annectans revelaram em
células diplotênicas a formação de 21 bivalentes, sendo 4 macrobivalentes, 4 bivalentes intermediários e
13 microbivalentes, inferindo um cariótipo com 2n=42. Para a espécie L. nanodactylus as análises foram
realizadas somente a partir de suspensão de célula de testículo que mostraram a presença de 24
bivalentes em metáfases II, sendo 12 macrobivalentes e 12 microbivalentes, sugerindo um cariótipo com
2n=48. Os resultados preliminares apontam que dentre as espécies da tribo Ecpleopodini (2n=44, 20M
24m, 46, 22M 24m, 48, 20M 28m) o gênero Leposoma se mostra o mais variado do ponto de vista
citogenético (2n=42, 48 a 52). As espécies restritas à Floresta Amazônica já estudadas, L. ferreirai, L.
osvaldoi, L. guianense e L. percarinatum (diploide) mostram um cariótipo sempre separado em
macrocromossomos e microcromossomos mais uniforme (2n=44, 20M 24m) em comparação com as
espécies restritas à Mata Atlântica, que além de variação no número de cromossomos, apresentam
diferenças na morfologia, como L. scincoides com cromossomos submetacêntricos/acrocêntricos
exibindo variação gradativa de tamanho. L. annectans apresenta sutil separação de tamanho entre
macro- e microcromossomos, L. nanodactylus por sua vez mostra uma clara distinção entre
macrocromossomos e microcromossomos. Entretanto, com futuras análises de outros espécimes e
espécies da Mata Atlântica e utilização de técnicas de coloração diferencial poderemos con�rmar a
presença de maior variação cariotípica no gênero Leposoma dentro da tribo Ecleopodini.
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ESTUDO DOS FATORES PROGNÓSTICOS NA PARALISIA DE NERVO OCULOMOTOR

FERES EDUARDO APARECIDO CHADDAD NETO - ORIENTADOR(A)

DANIEL LUCIO WILLING - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

A anatomia do nervo oculomotor (NC lll) pelo seu trajeto, da origem no mesencéfalo à emergência
craniana pela �ssura orbital superior, o expõe a diversas injúrias. Entre as etiologias de paralisia do NC
lll, têm papel importante os aneurismas e tumores intracranianos pelo alto potencial de letalidade ou
sequelas permanentes. Logo, conhecer as causas de neuropatia do oculomotor e os fatores de risco
individuais, pode impactar signi�cativamente na condução e desfecho dos pacientes acometidos por
essa patologia. Este estudo investiga os impactos da idade, etiologia, comorbidades associadas,
lateralidade, envolvimento da pupila e/ou pálpebra, no tempo de recuperação e morbimortalidade dos
pacientes que apresentam paralisia de NC lll. Um estudo de associação longitudinal e retrospectivo foi
realizado com 34 pacientes atendidos no setor de neuro-oftalmologia do Hospital São Paulo (HSP) a
partir de 2010. Esses pacientes foram selecionados na base de prontuários eletrônicos do HSP dentro de
um universo de 3258 prontuários, e alocados em uma tabela inicial de 12 colunas (RHSP, Nome,
etiologia, tempo de recuperação, tipo de recuperação, idade ao diagnóstico, topogra�a da lesão,
comorbidades, óbito, envolvimento da pupila, lateralidade, ptose). Após análise estatística, obteve-se
como principais resultados que 70,6% possuíam alguma comorbidade, e a etiologia microvascular foi a
mais presente (44,1%). Quanto à restauração da função, 73,6% dos pacientes apresentaram algum grau
de recuperação da função oculomotora. Além disso, não foi observado o envolvimento da pupila em
64,7% dos pacientes e 70,6% apresentaram no primeiro exame físico ptose. Analisando-se os fatores
prognósticos na neuropatia oculomotora, há indícios de que possuir comorbidades afeta pouco o
desfecho dos pacientes (p = 0,859). A classe de etiologia exerce in�uência signi�cante no grau e tempo
de recuperação da função oculomotora (p < 0,050). E, não foi possível predizer se a idade ao diagnóstico
é um fator decisivo na recuperação.
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ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE O EFEITO DA ADOÇÃO DE CHATBOT HUMANIZADO
E NÃO HUMANIZADO NA PERCEPÇÃO DE CONFIANÇA DO USUÁRIO NA CAMPANHA

DO SETEMBRO AMARELO

LUIS HERNAN CONTRERAS PINOCHET - ORIENTADOR(A)

FERNANDA SILVA DE GOIS - DISCENTE CO-AUTOR

VANESSA ITACARAMBY PARDIM - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Este estudo realizou um experimento com o objetivo de analisar os construtos que se relacionam na
interação do usuário com chatbot não humanizado e humanizado, como semelhança com humano,
competência percebida e satisfação, moderadas pela expertise, e como essas variáveis se relacionam
com a con�ança. Foram construídos dois chatbots com características diferentes, mas com o mesmo
propósito: informar os participantes acerca da campanha do Setembro Amarelo. Os experimentos foram
conduzidos pelo Facebook Messenger com uma amostra de 511 participantes, aplicado posterior
questionário para a coleta de dados, e submetidos a quatro etapas: análise fatorial exploratória, análise
do experimento, análise de moderação e análise de covariância. Na análise fatorial exploratória,
comprovou-se que todos os construtos analisados possuíam um alto nível se signi�cância analisando a
diferença dos dois grupos. Na análise do experimento, foi evidenciado que a semelhança com humano,
competência percebida e satisfação tiveram resultados maiores no grupo que interagiu o chatbot
humanizado do que o grupo que interagiu com o chatbot não humanizado. Na etapa de análise da
moderação, com delineamento fatorial 2x2, a expertise se mostrou como variável moderadora nas
relações do chatbot com a competência percebida (a baixa expertise aumenta a competência percebida
no chatbot humanizado) e do chatbot com a satisfação (a baixa expertise aumenta a satisfação no
chatbot humanizado). Na última etapa, análise de covariância, os altos níveis de con�ança foram
in�uenciados pelos altos níveis de semelhança com humano, competência percebida e satisfação. Assim,
a pesquisa contribui com a descoberta das características que in�uenciam nessas variáveis e, além disso,
informa sobre um tema importante e sensível que é a prevenção ao suicídio.
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ESTUDO FATORIAL PARA OTIMIZAÇÃO DO RENDIMENTO SINTÉTICO DE
BENZILPIPERAZINA

JOAO PAULO DOS SANTOS FERNANDES - ORIENTADOR(A)

ISABELA WILL DE ANDRADE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

INTRODUÇÃO: A benzilpiperazina (BZP) é um importante esqueleto químico encontrado em diversas
moléculas de interesse farmacológico, como anticolinesterásicos, antagonistas dopaminérgicos, anti-
histamínicos, entre outras. Por esse motivo, é frequentemente utilizada como composto de partida para
a obtenção de moléculas para �ns de químico-medicinais. Entretanto, pelo fato de não ser facilmente
obtida comercialmente, faz-se necessário a sua síntese laboratorial. A BZP pode ser sintetizada em
procedimentos com diversas etapas, mas existem poucos relatos de rotas sintéticas e�cientes em uma
única etapa, sendo este último utilizada em nosso laboratório e relatada por Cunico et al. (2009). Assim,
a obtenção da BZP é necessária para a síntese de moléculas de interesse farmacológico em nosso grupo.
OBJETIVOS: Considerando isso, este trabalho objetivou avaliar possíveis fatores que in�uenciam no
rendimento da síntese da BZP, para futuramente otimizar processo. MATERIAS E MÉTODOS: Realizou-se
um planejamento fatorial 2^2 para avaliar a in�uência do tempo (16 horas ou 24 horas) e a quantidade
de cloreto de benzila utilizado (5 mmol ou 6 mmol) no rendimento da preparação da BZP. Os efeitos
dessas variações foram avaliados estatisticamente através de teste t e considerados signi�cativos
quando p < 0,05. A reação foi realizada com 10 mmol de monocloridrato de piperazina, sob re�uxo em
etanol. RESULTADOS: Os melhores rendimentos foram obtidos com 5 mmol de cloreto de benzila, com
tempo reacional de 16 horas (~48%). Os resultados obtidos estatisticamente sugerem que não houve
uma in�uência signi�cativa do fator tempo (p 0,5844), entretanto, observou-se que variações na
concentração do cloreto de benzila foram determinantes no rendimento �nal da BZP (p 0,0040). Não foi
identi�cada in�uência signi�cativa do fator de interação tempo vs. cloreto de benzila (p 0,0763). Isso
sugere que maior tempo e quantidades de cloreto de benzila podem aumentar a proporção de
dibenzilpiperazina, produto secundário indesejado. CONCLUSÃO: Futuros processos reacionais para a
obtenção de BZP devem ser otimizados utilizando 5 mmol de cloreto de benzila, mas outros fatores
devem ainda ser considerados para aumentar os rendimentos.
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ESTUDO OBSERVACIONAL DE UMA COORTE DE PACIENTES TRANSPLANTADOS HEPÁTICOS FRENTE À
PANDEMIA DO COVID-19: EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO, AVALIAÇÃO DO PERFIL SOROLÓGICO E
DETERMINAÇÃO DE FATORES IMUNOLÓGICOS RELACIONADOS AO PROGNÓSTICOS. Aluno: Elizeu
Andrade Martins de Sousa ? Aluno do 4º ano em graduação em Medicina da UNIFESP Orientador: Prof.
Prof. Dr. Marcelo Moura Linhares - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Cirurgica
Interdisciplinar ? UNIFESP. Professor Adjunto e chefe do grupo de Cirurgia do Fígado da UNIFESP
(mlinhares@unifesp.br). Resumo: Introdução: A pandemia de COVID-19 tem apresentado
morbimortalidade considerável em paciente idosos e com comorbidades. No entanto, há carência de
relatos na literatura sobre o impacto da doença na população de transplantados de órgãos sólidos.
Objetivo: Determinar, em transplantados de fígado em uso de medicação imunossupressora, a
porcentagem de infectados por COVID-19, quadro clínico padrão, a incidência de doenças respiratórias
graves e óbito nesta população, bem como dosar padrão de expressão de citocinas pró-in�amatórias e
efetores de imunidade mediada por células. Métodos: Pacientes transplantados de fígado do
ambulatório de Transplante Hepático da EPM-UNIFESP foram convidados a participar do estudo. Em
avaliação inicial, todos os pacientes foram submetidos a coleta de exames laboratoriais e obtido contato
telefônico para seguimento. Os participantes do estudo foram acompanhados durante 3 meses através
de contato telefônico a cada 2 semanas para avaliar a presença de sintomas gripais. Participantes
sintomáticos eram convocados imediatamente para recoleta de exames laboratoriais e pesquisa de
infecção por SARS-CoV-2 pelo método de RT-PCR. Ao término do seguimento do estudo, os participantes
foram submetidos à nova coleta de exames laboratoriais. Todos os pacientes com con�rmação de
COVID-19 foram acompanhados quanto à necessidade de internação hospitalar, permanência em
unidade de terapia intensiva e mortalidade relacionada. Resultados: 69 pacientes do programa de
Transplante Hepático da EPM-UNIFESP concordaram em participar no estudo. Durante o período de
seguimento do estudo, apenas dois participantes apresentaram sintomas suspeitos para COVID-19,
sendo ambos negativos para COVID-19 através do RT-PCR. Durante o período de seguimento, não houve
internação ou mortalidade relacionada à COVID-19. As amostras de exames laboratoriais foram
processadas e armazenadas no Laboratório de Investigação Interdisciplinar em Cirurgia do
Departamento de Cirurgia da UNIFESP, e segue em processo de aquisição de reagentes para realizar a
dosagem de anticorpos, citocinas e avaliação de resposta imune mediada por células. Conclusão:
Durante o período de seguimento do estudo, não houve casos con�rmados de COVID-19 nem
mortalidade relacionada à doença nos participantes dos estudos. O projeto de pesquisa segue em
andamento, aguardando aquisição de anticorpos para realizar avaliação laboratorial das amostras de
sangue coletadas no protocolo. Palavras Chave: Transplante de Fígado, Imunossupressão, COVID-19.
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Introdução: O sistema nervoso autônomo (SNA) tem entre as suas funções principais preservar a
homeostase do organismo e o adaptar as variações ambientais. Dividido anatomicamente e
funcionalmente em simpático e parassimpático o SNA é responsável, concomitantemente com outros
mecanismos autorreguladores cerebrais, por manter a perfusão adequada do cérebro e quando esse
mecanismo apresenta fatores desencadeantes de síncope sobrepostos a mecanismos protetores o
paciente sente os sintomas. Devido à falta de padronização metodológica e fatores confundidores, as
avaliações e intervenções hoje empregadas relacionadas ao SNA apresenta poucos resultados, sendo
necessário o desenvolvimento de novas variantes metodológicas no diagnóstico e no tratamento da
síncope vasovagal. O estudo em questão possui múltiplos objetivos. Inicialmente, estão sendo
selecionados pacientes que, comprovadamente, através de exames, possuem disautonomia vasovagal
diagnosticada. Esses pacientes estão sendo triados e convidados a participar da pesquisa. Os pacientes
participantes assinam o TCLE e recebem dois questionários para avaliar o padrão de sono, sendo eles:
Escala de Sonolência de Epworth (NA) e o Índice de Gravidade da Insônia (IGI). Após esta etapa, a
realização dos exames oftalmológicos junto com a pupilometria é agendado. Nesta etapa, é avaliado se a
disautonomia vasovagal é capaz de provocar alterações no diâmetro pupilar nesses pacientes. Por
último, é agendado também o protocolo de reabilitação para avaliar se o método abordado é capaz de
reduzir os sintomas de pré-síncope e síncope nesses pacientes Metodologia: Estão sendo selecionados
voluntários de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, com diagnóstico clínico de síncope
vasovagal, com pelo menos 1 episódio de síncope ou 2 episódios de pré-síncope nos últimos 3 meses,
acompanhados no ambulatório de síncope da UNIFESP e um grupo controle constituído por alunos de
graduação da UNIFESP convidados pela equipe de pesquisa. Todos os participantes serão convidados a
assinar o TCLE. Protocolo de estudo: Os pacientes estão sendo selecionados durante o atendimento
ambulatorial e convidados a participarem da pesquisa. Os dados relacionados ao ecocardiograma
transtorácico e teste ergométrico serão tabulados retrospectivamente. Os pacientes deverão ter em
prontuário uma triagem cardiovascular, com data máxima de um ano, contendo os exames de ECG e TE,
ambos com valores normais e sem alterações �siológicas ou presença de isquemia miocárdica. Na
admissão serão realizadas as medidas basais que compreendem: dados clínicos, avaliação do padrão de
sono, da capacidade funcional, do SNA e pupilometria. A telerreabilitação autonômica terá início
conforme protocolo com duração de 3 meses. Avaliação clínica e padrão de sono: As seguintes
informações serão coletadas: idade, sexo, procedência, escolaridade, pro�ssão, estado civil, religião,
presença de doenças crônicas, uso de medicações, número de episódios de tontura, síncope e pré-
sincope nos últimos 3 meses, ocorrência de trauma durante os eventos e história familiar. Serão
realizados 2 questionários para avaliação do sono: a Escala de Sonolência de Epworth (NA) e o Índice de
Gravidade da Insônia (IGI). A duração prevista dessa entrevista é de 20 minutos. Avaliação da capacidade
funcional e do SNA A capacidade funcional será avaliada através do teste de 6 minutos, teste de sentar e
levantar e teste Timed Up and Go. Pupilometria:Os pacientes serão submetidos a exame oftalmológico
completo incluindo; acuidade visual, medida de pressão intra-ocular com tonômetro de Goldmann,
exame biomicroscópico, gonioscopia, mapeamento de retina e tomogra�a de coerência óptica com
avaliação da camada de �bras nervosas e mácula, incluindo avaliação angiográ�ca. As medidas de
pupilometria serão realizadas por meio de um pupilômetro desenvolvido pelos pesquisadores.
Pupilometria em repouso: Pacientes com disfunção autonômica e o grupo controle serão submetidos a
pupilometria com estímulos cromáticos e acromáticos em posição sentada. Resultados: Atualmente
existem dados de 5 pacientes aptos a participar da pesquisa e iniciará os exames oftalmológicos e o



protocolo de reabilitação posteriormente. O grupo controle referente ao questionário do sono possui
dados de 10 pacientes atualmente. O processo de seleção de pacientes aptos a participar da pesquisa
ainda está em andamento. Os pacientes oriundos do ambulatório de síncope já realizam os exames de
teste ergométrico, ecocardiograma e Tilt-Test previamente. Referente à pupilometria, foi realizado um
estudo piloto, com resultados de pacientes normais, para servir de controle. Os dados referentes aos
pacientes-alvo da pesquisa ainda estão em processo de aquisição. Discussão/Conclusão: A pesquisa
continua em andamento, os pacientes ainda estão sendo selecionados e os dados já obtidos estão em
processamento.
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O câncer ainda representa um dos maiores desa�os da medicina moderna, sendo que as terapias
disponíveis além de estarem associadas à diversos efeitos colaterais são de alto custo �nanceiro,
di�cultando o acesso à população em geral. Nesse sentido, compostos de origem vegetal são uma
alternativa terapêutica para o tratamento do câncer. Como muitas vezes os efeitos biológicos desses
compostos são alcançados apenas em altas concentrações, alterações estruturais por modi�cações
químicas é uma alternativa para potencializar seu emprego terapêutico. Nesse sentido, o objetivo do
nosso estudo foi determinar o potencial antitumoral de dois ésteres cumaratos, obtidos da esteri�cação
do ácido cumárico (p-CA), um ácido fenólico encontrado em diferentes tipos de vegetais e fungos. Para
tanto, células de melanoma murino (B16-F10) ou humano (SK-MEL-25) foram tratadas com p-CA e seus
derivados. A análise de viabilidade celular pela quanti�cação de lactato desidrogenase no sobrenadante
das culturas e coloração de células viáveis com cristal violeta demonstrou que os compostos apresentam
ação citotóxica em concentrações acima de 100 µM, enquanto o p-CA apresenta esse efeito apenas em
concentrações acima de 1000 µM. Mais ainda, a análise da proliferação e do ciclo celular por citometria
de �uxo mostraram que ambos os compostos apresentam atividade citostática sobre ambas as
linhagens celulares. Além disso, observamos em ensaios ex vivo, que os compostos derivados do p-CA
não apresentaram impacto negativo sobre a viabilidade de células do baço de animais C57/Bl6, sendo
um dos compostos capaz de aumentar a expressão de CD69, uma molécula característica da ativação
celular precoce, em linfócitos T e B e células NK. Portanto, nossos dados mostram que os compostos
derivados quimicamente do p-CA apresentam atividade citotóxica e citostática sobre duas linhagens
diferentes de melanoma, sem impactar negativamente a viabilidade de células imunológicas. Portanto,
visto que além da atividade antitumoral, esses compostos podem contribuir para ativação do sistema
imunológico, pode-se dizer que essas moléculas podem ser alternativas para para melhorar o
prognóstico de pacientes com o câncer, podendo inclusive complementar outras terapias convencionais.
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Este trabalho é parte de uma pesquisa que está sendo realizada desde 2020 no PPGHA/UNIFESP e é
também parte da prática criativa e auto - investigativa que vem sendo realizada desde 2007 na Cia. do
Caminho Velho. Este coletivo em 2014 começou a investigar um procedimento que vem proporcionando
aos seus artistas uma espécie de base para seus processos criativos: a sensibilidade. A ideia deste texto
é realizar um estudo ainda em caráter preliminar da relação deste procedimento com a prática teatral
da Cia a�m de estabelecer um diálogo com o papel estético-político do ator em nosso tempo. Levando
em consideração o workshop ministrado neste ano em parceria com o Centro de Estudos do Teatro da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o coletivo O canto do Bode.
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Introdução: Nas últimas décadas, diversos estudos de sistemas moleculares contendo calcogênios e
halogênios têm se apresentado potencialmente importantes para compreensão dos ciclos catalíticos da
degradação do ozônio na estratosfera. Dentre as investigações realizadas, estão a busca pelas
propriedades moleculares de espécies químicas contendo bromo e enxofre. No melhor do nosso
conhecimento, nenhum estudo desta natureza foi realizado até o presente. Objetivo: Como parte do
estudo sistemático da classe de moléculas potencialmente ativas nos ciclos do ozônio, este trabalho tem
como objetivo a descrição teórica por métodos rigorosos das curvas de energia potencial e das
constantes espectroscópicas associadas ao primeiro canal de dissociação do ânion brometo de enxofre.
Metodologia: Os cálculos de descrição eletrônica foram realizados com os métodos altamente
correlacionados CASSCF/CASPT2. O conjunto de funções de base ANO-RCC foram utilizadas para os dois
átomos. Efeitos relativísticos escalares foram considerados com a aproximação Douglas-Kroll. As
constantes espectroscópicas foram obtidas com a resolução da equação de Schrödinger nuclear pelo
método de Numerov. Resultados: Foram encontrados três estados eletrônicos singletos ligados de
simetrias Pi, Sigma- e Delta, respectivamente, na região de Franck-Condon entre 22000 e 44000 cm-1,
cujas constantes espectroscópicas encontradas foram: Re (2,3267, 2,7999 e 3,2813 angstrom); we
(257,56, 1160,54 e 395,55 cm-1; wexe (2,0, 0,12 e 36,5 cm-1). Conclusão: Os aspectos energéticos dos
estados eletrônicos ligados, associados ao canal de dissociação de menor energia, da espécie iônica
diatômica SBr- foram descritos pela primeira vez com sucesso, utilizando métodos de descrição
eletrônica altamente correlacionados. As constantes espectroscópicas relativas com cada estado foram
obtidas de forma sistemática.
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Introdução: A pandemia de SARS-CoV-2 e as medidas de segurança sanitária resultantes levaram a
mudanças no setor educacional, com transição dos currículos escolares para uma modalidade não
presencial. Com essas medidas, os estudantes universitários sofreram interrupções que geraram
preocupações quanto à saúde mental e ao uso de álcool, por ser uma população que habitualmente
apresenta risco para o uso dessa substância. Objetivo: Identi�car o padrão de consumo de álcool entre
estudantes de uma universidade federal brasileira durante a pandemia e veri�car quais são os fatores
para um uso de risco. Método: Estudo descritivo, quantitativo e de delineamento transversal no qual se
aplicou um questionário socioeconômico e demográ�co e o Alcohol Use Disorders Identi�cation Test
(AUDIT) em 413 estudantes. Resultados: Entre os estudantes, 84,7% se enquadravam no grupo que faz
consumo de baixo risco e 15,3% no grupo que faz um consumo de risco. A análise multivariavél detectou
que estudantes que relataram o estado de saúde física como ?ruim? tem maior chance de estar na zona
de risco do que estudantes que relataram estado de saúde ?mediana? à ?boa? (OR=2,24; IC 95% 1,11?
4,47; p=0,023). Estudantes que possuíam o hábito de fumar têm maiores chances de estar na zona de
risco do que estudantes que não possuem o hábito de fumar (OR=4,07; IC 95% 2,10 ? 7, 91; p=0,001) e
estudantes universitários que usaram medicamentos por conta própria, têm a chance maior de estar na
zona de risco do que aqueles que não usaram medicamentos por conta própria (OR=2,89; IC 95% 1,44 ?
5,81; p=0,003). Conclusão: Os resultados indicam que os estudantes apresentaram um consumo de
álcool de baixo risco durante o primeiro ano de pandemia por SARS-CoV-2. Aqueles que relataram seu
estado de saúde física como ruim, que tinham o hábito de fumar e que consumiram medicação por
conta própria ou de maneira diferente da forma prescrita por pro�ssional possuíam maior chance de
estarem na zona de risco para uso de álcool. O fato de a maior porcentagem dos estudantes ter
apresentado consumo de álcool de baixo risco é um fator positivo, no entanto há a necessidade de
acompanhar se esse padrão irá se sustentar com a volta às atividades presencias nas universidades.
Assim, é importante desenvolver estratégias de prevenção junto a essa população, especialmente para
aqueles com maior risco para o uso de álcool.
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AUTORA PRINCIPAL: ANA PAULA BESERRA CRUZ - ana.cruz05@unifesp.br CO-ORIENTADORAS: JADE
PERCASSI, VANESSA SÍGOLO ORIENTADOR: PEDRO ARANTES Introdução: Frente ao cenário de pandemia
da Covid-19, a ciência atravessou uma onda de negacionismo que contestava as ações de combate ao
vírus, incluindo a vacina. As universidades públicas brasileiras, que já vinham sofrendo ataques políticos
e cortes de investimentos, enfrentaram também a descredibilização de suas atuações cientí�cas. Tendo
em vista que as universidades públicas tiveram uma grande importância no controle epidemiológico, em
pesquisas clínicas, ações de solidariedade, impactos em monitoramento, aumento de leitos em hospitais
universitários e pontos de atendimento e vacinação, entre tantas outras ações, é necessário entender as
percepções e opiniões da sociedade em relação a essas instituições. Objetivo: O Centro de Estudos
SoU_Ciência está comprometido com a valorização da ciência brasileira, produzida em sua maior parte
pelas universidades. Por isso, se propôs a analisar qualitativamente e quantitativamente o que as
pessoas de diferentes segmentos sociais, lugares, crenças, etnias etc, pensam sobre as universidades
públicas e a ciência, indagando sobre qual conhecimento possuem de tais ações e o quanto a pandemia
in�uenciou essas percepções. Materiais e método: Realização de levantamentos de opinião pública em
parceria com o Instituto IDEIA Big Data, para estudos quantitativos da percepção pública brasileira sobre
as universidades e a ciência. A partir das análises desses dados, a realização de grupos focais com per�s
especí�cos identi�cados para aprofundamento de estudos qualitativos. As análises qualitativas e
quantitativas também foram comparadas aos estudos prévios sobre o tema realizados pelo CGEE-
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, a �m de traçar uma linha histórica. Resultados: Foram
realizados 4 levantamentos de opinião pública (LOP), com mostras proporcionais aos segmentos que
compõem a sociedade brasileira, medindo a percepção pública de produção universitária e a
universidade pública, levando em consideração os interesses dos entrevistados e seus conhecimentos
prévios. A partir das análises dos LOPs, e da comparação com os estudos prévios do CGEE, foram
construídos grupos focais de per�s pró e anti-ciência e universidade pública, a �m de compreender as
suas interpretações principalmente no cenário pandêmico. Foi observado que, mesmo com a
disparidade dos entrevistados, se mantém a con�ança na produção cientí�ca e nos cientistas, e o
reconhecimento do papel fundamental da atuação da universidade nas pesquisas e ações de
solidariedade. Para a divulgação desses resultados, foram produzidas matérias e artigos para a página
do Sou_Ciência e Blog da Folha de São Paulo. Conclusão: A análise dos materiais obtidos pelas
metodologias quantitativas e qualitativas permite a�rmar que apesar dos ataques negacionistas, do
grande compartilhamento de fake news, que tentam apagar as produções cientí�cas universitárias, os
resultados apontam um crescimento da con�ança na ciência, o que aponta a importância das
universidades e sua capacidade de contribuir em cenários adversos como o que vivemos atualmente.
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ESTUDOS SOBRE PERCEPÇÃO PÚBLICA SOBRE CIÊNCIA: REDES SOCIAIS, IMAGÉTICA
E MEMES

PEDRO FIORI ARANTES - ORIENTADOR(A)

NICOLE PINHEIRO SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

ESTUDOS SOBRE PERCEPÇÃO PÚBLICA SOBRE CIÊNCIA E UNIVERSIDADES PÚBLICAS NAS REDES SOCIAIS
AUTORA: NICOLE PINHEIRO SANTOS - nicolepsantos4@gmail.com CO-ORIENTADORAS: JADE PERCASSI,
VANESSA SÍGOLO ORIENTADOR: PEDRO ARANTES Introdução: Durante a pandemia da Covid-19 no Brasil,
os debates políticos se tornaram cada vez mais presentes no cotidiano da população, especialmente nas
redes sociais como Instagram e Facebook, o que fez acender algumas preocupações relativas às fake
news e a desinformação em meio a um período bastante delicado. Esta pesquisa integra uma série de
iniciativas do Centro de Estudos SoU_Ciência, que se propôs a pensar sobre a percepção pública sobre a
ciência e as universidades públicas durante a pandemia, e responder como atuam e quais são as
principais redes de propagação digital do negacionismo, da desinformação e do ataque ideológico às
universidades e à ciência, Objetivo: Nesta pesquisa busca-se compreender como no período da
pandemia da Covid-19 no Brasil, os discursos negacionistas, de desinformação/fake news e ataques
ideológicos à ciência, aos cientistas e as universidades públicas tiveram maior engajamento através das
redes sociais. Pretende-se identi�car, monitorar e analisar como atuam as principais redes de
propagação, e como diferentes grupos sociais manifestam sua opinião contrária em relação à ciência e
às universidades via redes sociais, como se estrutura a narrativa deste discurso através da construção de
imagens, memes e textos, entre outras análises temáticas e interseccionais da relação entre
Universidade, Ciência e Sociedade. Materiais e Métodos: Monitoramento e análise crítica de
características discursivas (visuais e textuais), das postagens em redes sociais digitais Facebook e
Instagram, com conteúdos de desquali�cação e ataque ideológico as universidades públicas e a ciência
durante o período da pandemia de Covid-19 no Brasil, no intuito de compreender as origens destas
narrativas e seus modos de propagação, além da leitura dos dados quantitativos de sua repercussão
pública. A coleta destes dados foi realizada através do Software de monitoramento de redes sociais
digitais ?Crowd Tangle?, por meio de buscas por palavras chaves como ?Balbúrdia?, ?Doutrinação? e ?
Fake News?, atreladas ao termo Universidade. Resultados: Foram coletados e analisados dados como:
quantidade de postagens utilizando as palavras-chave, quais páginas postaram, quais os números de
interação da postagem, a data, a georreferência e os momentos de destaque nas redes, relacionados ao
termo escolhido dentro do período estipulado; neste caso, durante a pandemia de Covid-19. Conclusão:
Através das coletas, identi�cações e análises dos dados, tem-se como resultado parcial a compreensão
de uma estrutura linguística utilizada nas redes sociais para os discursos de desquali�cação da ciência e
ataques às universidades públicas, suas bases argumentativas, o per�l dos principais precursores, a
proporção da repercussão de suas postagens em momentos destaque nas redes e como a sociedade
civil se coloca nestas narrativas quantitativamente e qualitativamente.
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ESTUDOS VISANDO À SÍNTESE DE DERIVADOS DE L-FENILGLICINA PARA A
PREPARAÇÃO DE IMINAS QUIRAIS

AMANDA CRISTINA NUNES CASSIMIRO - DISCENTE

MARCUS VINICIUS CRAVEIRO - ORIENTADOR(A)

VINICIUS POZZEBON - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

ESTUDOS VISANDO À SÍNTESE DE AMINAS DERIVADAS DE L-FENILGLICINA PARA PREPARAÇÃO DE IMINAS
QUIRAIS. Vinicius Pozzebon (IC, vinicius.pozzobon@unifesp.br), Amanda C. N. Cassimiro (IC,
amanda.cassimiro@unifesp.br), Marcus V. Craveiro (PQ, marcus.craveiro@unifesp.br) Introdução: Iminas
quirais são moléculas orgânicas que podem ser intermediários sintéticos importantes na construção de
compostos com atividade biológica de interesse. Para preparar iminas, utiliza-se um composto
carbonílico e uma amina. Para serem quirais, as iminas que serão sintetizadas utilizarão aminas quirais
como reagentes. O trabalho aborda os estudos visando à síntese de três aminas quirais derivadas do
aminoácido natural, L-fenilglicina que serão usadas como aminas reagentes para a preparação das
iminas quirais com a acetofenona. Objetivos: Preparação de três aminas derivadas da L-fenilglicina: (R)-1-
feniletanamina (1), (S)-2-metóxi-1-feniletanamina (2) e (S)-2-terc-butóxi-1-feniletanamina (3). A rota
sintética proposta é divergente (as três aminas possuem um intermediário em comum) e inclui reações
clássicas da síntese orgânica: redução, proteção, SN entre outras. Resultados: Estruturalmente, os
derivados se diferenciam pelos grupos ligados ao centro estereogênico: metila, metoxila e terc-butoxila.
Esperamos que a diferença de densidade eletrônica e de efeito estérico in�uencie na proporção de
formação dos diastereoisômeros E/Z das iminas quirais. Foram realizadas as etapas de formação do
intermediário iodado comum para todas as aminas. São elas: redução do grupo ácido carboxílico em seu
respectivo álcool (com borana gerada in situ a partir de NaBH4), seguida de proteção do nitrogênio com
Boc2O e iodação via SN2. Para a redução seguida de proteção, o intermediário foi obtido em 78% de
rendimento para as duas etapas. Para a reação de iodação subsequente, o rendimento obtido foi de
62%. Os produtos foram caracterizados por RMN-1H. Perspectivas: Nos próximos meses, realizaremos
os testes reacionais das etapas seguintes de substituição do iodo (bom grupo de partida) pelos grupos H,
metóxi e terc-butóxi seguida de desproteção. Além disso, tentaremos otimizar os rendimentos das
etapas já realizadas e testar as aminas na preparação das iminas.
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EU NÃO SOU UM INTELECTUAL, ESCREVO COM O CORPO: QUESTÕES DE
PERFORMANCE, ESCRITA E INSCRIÇÃO DO

PALOMA VIDAL - ORIENTADOR(A)

THIAGO HENRIQUE DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LITERATURA

Esta pesquisa tem como objetivo explorar a performance autoral dos narradores da última fase da obra
de Clarice Lispector, que chamaremos de a hora do lixo: Via crucis do corpo, A hora da estrela e Um
sopro de vida. Faremos para isso um percurso pelas crises da literatura no século XX, como a crise de
representação e crise do autor, passando pelo retorno do autor enquanto ponto de partida para uma
possibilidade de uma escrita de si. Pretende-se compreender as diversas formas através das quais
Clarice Lispector se vale para se escrever e se inscrever em seu texto, usando da performance autoral
como principal ferramenta estética para o fazer literário. Em suma, este é um estudo que visa inscrever
Clarice Lispector no que chamamos de "crítica dobradiça", que é uma passagem por correntes literárias
e críticas que ora desconsideram o autor, ora o tomam como centro da análise, entendendo este
fenômeno estético clariceano como um produto de um emaranhado de crises.
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EUGENOL E DEIDRODIEUGENOL REDUZEM A RESPOSTA INFLAMATÓRIA E O
ESTRESSE OXIDATIVO EM MODELO EXPERIMENTAL DE ENFISEMA PULMONAR

INDUZIDO POR ELASTASE

CLARICE ROSA OLIVO - CO-AUTOR(A)

RAFAEL HERLING LAMBERTUCCI - CO-AUTOR(A)

CARLA MAXIMO - ORIENTADOR(A)

JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO - CO-AUTOR(A)

JULIA BARBARA DA SILVA MACHADO - DISCENTE

LUIZ OTÁVIO LOURENÇO - CO-AUTOR(A)

VITOR PONCI - CO-AUTOR(A)

KAIO DE SOUZA GOMES - CO-AUTOR(A)
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ROSANA SOUZA BANZATO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: INFLAMAÇÃO

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença progressiva, caracterizada
pela limitação do �uxo de ar, geralmente causada por exposição a partículas e gases nocivos,
principalmente decorrente ao tabagismo. A DPOC abrange tanto a bronquite crônica quanto o en�sema,
este último, objeto do presente estudo. O en�sema pulmonar é de�nido como uma anormalidade
anatomopatológica que resulta em destruição do parênquima pulmonar, oclusão de pequenas vias
aéreas e perda da elasticidade pulmonar. Os pulmões são expostos a diversos oxidantes, sejam gerados
de forma endógena ou exógena, e o desequilíbrio de oxidantes e antioxidantes ocasiona o estresse
oxidativo, um dos mecanismos �siopatológicos envolvidos no en�sema. A in�amação está presente na
�siopatologia do en�sema, em que ocorre intensa liberação de mediadores in�amatórios e está
diretamente relacionada com os sinais e sintomas da doença. Portanto, estudos com compostos com
potencial antioxidante e anti-in�amatório são de extrema relevância. O eugenol (4-alil-2-metoxifenol) é
um composto fenólico presente em óleos brutos de diversas plantas com propriedades terapêuticas
anti-in�amatórias e antioxidantes. O deidrodieugenol ou bis-eugenol é uma estrutura dimérica
sintetizada a partir dos compostos monoméricos do eugenol, com efeitos bené�cos já comprovados na
literatura. Objetivos: Avaliar se o eugenol e o seu dímero bis-eugenol reduzem a in�amação e o estresse
oxidativo em modelo experimental de en�sema pulmonar induzido por elastase em camundongos.
Metodologia: No dia 0, camundongos C57BL/6 receberam instilação intranasal de 50µl de solução de
elastase para indução do en�sema ou solução salina (0,9%) no mesmo volume. O tratamento com
eugenol ou bis-eugenol (20mg/kg, i.p.), diluídos em DMSO e salina (1:1), foi realizado nos dias 21 a 28 do
protocolo. No dia 28, os animais foram eutanasiados e os pulmões coletados para análises histológicas
de resposta in�amatória e de enzimas oxidantes e antioxidantes no parênquima pulmonar. Além disso,
avaliou-se o potencial antioxidante destes compostos. As análises estatísticas foram realizadas pelo
programa GraphPad Prism e P<0,05 foi considerado signi�cativo. Resultados: O bis-eugenol se mostrou
com maior potencial antioxidante do que o eugenol (P<0,01). A elastase induziu aumento de Lm
(P<0,001), de células in�amatórias - tanto no espaço peribroncovascular (mononucleares) (P<0,01),
quanto no parênquima pulmonar (mononucleares e polimorfonucleares) (P<0,001 para ambas as
comparações), da expressão de fatores de transcrição (Nrf2 e NF-Kb) (P<0,01 e P<0,001,
respectivamente), da citocina IL-17 (P<0,001) e de iNOS (P<0,001) no pulmão, quando comparados aos
animais controle. Os tratamentos com eugenol e bis-eugenol reduziram o Lm (P<0,01 e P<0,001
respectivamente), a resposta in�amatória - tanto no espaço peribroncovascular [EU: (MN: P<0,001)
(PMN: P<0,05); BIS (MN: P<0,001)], quanto no parênquima pulmonar (P<0,001 para todas as
comparações) -, os fatores de transcrição [Nrf2 (P<0,01 e P<0,001 respectivamente) e NF-kB (P<0,001 e
P<0,01 respectivamente)] e a expressão de IL-17 e de iNOS (P<0,001) no pulmão. Não foi observado
diferença signi�cativa na expressão de células positivas para SOD 1 e 2 no tecido pulmonar entre os
grupos avaliados. Conclusão: Estes dados indicam que o eugenol e o bis-eugenol foram efetivos no



controle do en�sema, da in�amação e do estresse oxidativo no pulmão de camundongos, sugerindo que
estes compostos podem ser ferramentas importantes e e�cazes, aliados a tratamentos farmacológicas já
existentes, para o tratamento do en�sema pulmonar. Apoio �nanceiro: FAPESP, CNPq.
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Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: INFLAMAÇÃO

Introdução: A asma é de�nida como uma doença crônica de vias aéreas cuja principal característica é a
hiperresponsividade brônquica associada a processo in�amatório. A persistência do processo
in�amatório pode induzir a um processo de remodelamento, que acomete não apenas vias aéreas, mas
também o parênquima pulmonar distal. O deidrodieugenol (DHDE), composto fenólico dímero do
eugenol (EUG), apresenta efeito anti-in�amatório em vias aéreas em modelo experimental de asma,
entretanto, pouco se sabe do seu efeito em outros compartimentos do pulmão e na resposta de
diferentes citocinas. Objetivos: Avaliar os efeitos do EUG e do seu dímero DHDE na resposta in�amatória
e de remodelamento de vias aéreas e de parênquima pulmonar distal em modelo experimental de
asma. Metodologia: Utilizou-se blocos histológicos de tecido pulmonar de animais submetidos a injeção
intraperitoneal de ovoalbumina [(OVA) hidróxido de alumínio] e tratados com EUG ou DHDE seguidas de
inalações com OVA. Animais controle receberam inalações de salina. Avaliou-se células in�amatórias no
lavado broncoalveolar (LBA) e células linfomononucleares (LMN) e polimorfonucleares (PMN), além de
células positivas para CD20, CD8 (imunidade adaptativa), TNF-? (per�l Th1), IL-4, IL-13 (per�l Th2), IL-10,
FOXP-3 (T reguladoras), IL-17 (Th17), e para NF-kB e STAT-3 (fatores de transcrição), além da deposição
de �bras colágenas em vias aéreas e parênquima pulmonar, por métodos morfométricos. Resultados e
conclusão: O grupo OVA apresentou aumento de células in�amatórias totais (P<0,001), eosinó�los
(P<0,05), neutró�los e linfócitos (P<0,01) no LBA em comparação ao grupo controle e o tratamento com
DHDE reduziu o número de eosinó�los (P<0,05) e de linfócitos (p<0,01). A exposição a OVA induziu
aumento de células LMN e PMN nas vias aéreas (P<0,01) e no parênquima pulmonar (P<0,001) em
relação ao grupo controle e os tratamentos com EUG e DHDE reduziram estas respostas (P<0,05).
Células envolvidas na imunidade adaptativa (positivas para CD20 e CD8) estão aumentadas no grupo
OVA em relação ao controle, tanto em vias aéreas quanto em parênquima pulmonar (P<0,01) e os
tratamentos com EUG e DHDE reduziram estas respostas (P<0,05). Observou-se aumento de células
positivas para TNF-?, IL-4, IL-13, IL-10 e IL-17 nas duas porções analisadas no grupo OVA em relação ao
grupo controle (P<0,05) e os tratamentos com EUG e DHDE reduziram estas respostas em relação aos
animais sensibilizados e não tratados (P<0,05), exceto para o número de células que expressam IL-17 e
IL-13 que foram reduzidas apenas pelo tratamento com DHDE. Os animais do grupo OVA apresentam
aumento de células positivas para NF-kB e STAT-3 nas vias aéreas e no parênquima pulmonar (P<0,05), e
ambos os tratamentos reduziram estas respostas (P<0,05). Além disso, o grupo OVA apresentou redução
nas células positivas para FOXP-3 no parênquima pulmonar, um marcador de células T reguladoras
(P<0,05), e somente o tratamento com DHDE reverteu esta resposta (P<0,05). Por �m, houve aumento na
deposição destas �bras colágenas em vias aéreas (p<0,0001) e no parênquima pulmonar (p<0,01) em
animais OVA em relação ao grupo controle e ambos os tratamentos com EUG (p<0,001) e com DHDE
(p<0,01) foram efetivos na redução desta resposta. Assim, conclui-se que o eugenol e o deidrodieugenol
foram e�cazes na redução da resposta in�amatória contribuindo com o equilíbrio das respostas inata e
adaptativa e no per�l de citocinas Th1, Th2, Th17 e T reguladoras. Além disso, estes tratamentos
reduziram a deposição de �bras colágenas que é uma importante característica do processo de
remodelamento pulmonar, sugerindo potencial futuro destes compostos no tratamento da asma.
Interessante que o DHDE parece ser mais efetivo no restabelecimento do equilíbrio de células T
reguladoras e Th17, que é um per�l mais característico de asma grave.
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EVANGÉLICOS NO CONSELHO TUTELAR: A FAMÍLIA EM DISPUTA

LILIAN MARIA PINTO SALES - ORIENTADOR(A)

MANUELA LOWENTHAL FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

Essa proposta de projeto tem como objetivo analisar a forma com que atores religiosos ligados à igrejas
evangélicas são incentivados à candidaturas aos Conselhos Tutelares. A análise se debruçará em
perceber os Conselhos Tutelares enquanto campo de disputa em construção. Considerando este órgão
como uma arena que trata de questões referentes à família, buscaremos identi�car qual é a
con�guração de família que vem sendo defendida nessas orientações, para, em seguida analisarmos se
essa con�guração se vincula aos valores cristãos e a concepção de "família cristã" conforme concebida
pelas religiões evangélicas. É neste sentido que a pesquisa propõe compreender de que forma está
sendo feita esta articulação, quais são os meios mobilizados, atores envolvidos e as narrativas
acionadas. A pesquisa se encontra ainda em estágio inicial.
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Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO

RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A atuação do enfermeiro baseia-se em evidências cientí�cas e se normatiza por meio da
sistematização da assistência de enfermagem (SAE), que permite a organização do trabalho com relação
à metodologia, recursos humanos e instrumentais do mesmo. O processo de enfermagem com suas
etapas: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação é uma ferramenta
utilizada para a orientação e documentação do cuidado pro�ssional de enfermagem. As unidades
neonatais são destinadas ao cuidado do recém-nascido que necessita de suporte e recursos
especializados para a adaptação à vida extrauterina, e para atender às suas necessidades, é
imprescindível a avaliação diária dos cuidados prestados, sendo um dos mais relevantes neste contexto,
o aleitamento materno, que é o processo de nutrição da criança por meio do leite produzido por sua
genitora, sendo ele extraído, pasteurizado ou diretamente do seio materno. Considera-se que o
momento da amamentação não se resume à nutrição, mas também estabelece e fortalece o vínculo
mãe-bebê, promove proteção imunológica para o recém-nascido e interfere diretamente na redução da
morbimortalidade infantil. Por isso, a�rma-se que é de extrema importância a participação do
pro�ssional de saúde devidamente treinado para orientação, manutenção e incentivo do processo
complexo que é o estabelecimento do aleitamento materno, visto que o pro�ssional deve deter
conhecimento acerca da técnica e estabelecer uma comunicação efetiva com a puérpera, a �m de
identi�car as fragilidades do processo de amamentação especí�cas do binômio. Portanto, tendo em vista
a relevância do aleitamento materno, a aplicação do processo de enfermagem na neonatologia e o baixo
índice de estudos relacionados à amamentação nos setores terciários de atenção à saúde, este estudo
pretende identi�car as evidências relacionadas ao processo de enfermagem e aleitamento materno em
unidades neonatais. Objetivo: Identi�car na literatura o processo de enfermagem relacionado ao
aleitamento materno em unidades neonatais. Método: Revisão integrativa da literatura que visa
responder à questão norteadora: "Quais são as evidências acerca do processo de enfermagem
relacionado ao aleitamento materno em unidades neonatais?? por meio de busca na literatura que será
realizada nas bases de dados da MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online),
Biblioteca Cientí�ca Eletrônica LILACS (Literatura Cientí�ca e Técnica da América Latina e Caribe), SciELO
(Scienti�c Electronic Library Online), Cochrane e Web of Science, utilizando a estratégia: "processo de
enfermagem", ?diagnósticos de enfermagem?, "aleitamento materno" e "unidades de terapia intensiva
neonatal". Resultado parcial: Foram encontrados até o momento cinco artigos relacionados às etapas do
processo de enfermagem e aleitamento materno com indexação nas bases de dados selecionadas,
sendo dois sobre a investigação; dois sobre diagnósticos de enfermagem e um sobre intervenções de
enfermagem, com ausência de artigo que discutisse todas as etapas do processo de enfermagem
relacionada ao aleitamento materno nas unidades neonatais. Contribuições para Enfermagem: o estudo
possibilitará uma maior visibilidade da atuação do enfermeiro no planejamento da assistência de
enfermagem ao binômio recém-nascido e puérpera, a partir das etapas do processo de enfermagem
vinculadas ao aleitamento materno, corroborando para ampliação da discussão teórico-prática nas
unidades neonatais.
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EVIDÊNCIAS E LACUNAS SOBRE INTERVENÇÕES BASEADAS EM EXERCÍCIO NO
TRATAMENTO DE PESSOAS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: MAPA DE EVIDÊNCIAS

ALESSANDRA MEDEIROS - ORIENTADOR(A)

THATIANE LOPES VALENTIM DI PASCHOALE OSTOLIN - ORIENTADOR(A)

BÁRBARA DE BARROS GONZE - ORIENTADOR(A)

GABRIELA LETÍCIA ABREU SARABANDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: apesar do alto grau de recomendação, a oferta de reabilitação cardiovascular baseada em
exercícios para pessoas com insu�ciência cardíaca (IC) ainda é limitada. Adicionalmente, a tomada de
decisão baseada em evidências enfrenta desa�os na prática clínica, destacando-se volume de
publicações, qualidade das evidências e barreiras linguísticas. Objetivo: desenvolver um mapa de
evidências para identi�car e sumarizar a literatura e suas lacunas, por meio de uma overview de revisões
sistemáticas e não-sistemáticas sobre o efeito de intervenções baseadas em exercícios em pacientes
com IC. Materiais e Método: o mapa de evidências foi elaborado mediante o desenvolvimento do escopo
do estudo; a delimitação da elegibilidade, busca e seleção, codi�cação e avaliação crítica dos estudos (a
qualidade metodológica das revisões foi avaliada por meio do AMSTAR 2); e a conseguinte produção da
matriz. Resultados: foram incluídos 72 estudos (48,6% revisões narrativas, 20,8% revisões sistemáticas e
metanálises, 19,4% metanálises, 9,7% revisões sistemáticas, 1,4% metanálises e meta-regressões)
publicados, principalmente, nos seguinte países: Estados Unidos da América, Austrália, Brasil, Reino
Unido, Canadá e China. As revisões que atenderam nossos critérios de elegibilidade selecionaram, em
média, 2.477,83 artigos, mas analisaram 17, aproximadamente. As intervenções foram agrupadas em
seis categorias (Exercício, Terapias integrativas e complementares, Atividades esportivas e recreativas,
Reabilitação cardíaca, Intervenção multicomponente e Estimulação elétrica funcional) e os desfechos em
oito categorias (Aptidão cardiorrespiratória, Aptidão muscular, Desempenho, Sinais e sintomas,
Desfechos cardiovasculares e pulmonares, Desfechos epidemiológicos, Avaliação de custo-efetividade e
Outros desfechos). A categoria Exercícios (sobretudo treinamento aeróbio, treinamento da musculatura
inspiratória e exercícios múltiplos, combinados, isolados ou inespecí�cos) foi aquela que contabilizou
mais evidências (142), seguida pela Reabilitação cardíaca (57). Já os desfechos mais frequentes foram das
categorias Aptidão cardiorrespiratória, Desfechos cardiovasculares e pulmonares, Desfechos
epidemiológicos e Outros desfechos. Dos efeitos encontrados, a maioria eram positivos ou
potencialmente positivos (120 e 30 evidências, respectivamente). As lacunas estão associadas,
principalmente, às categorias de desfechos Sinais e sintomas, Desempenho e Aptidão muscular.
Adicionalmente, apenas duas evidências avaliaram o custo-efetividade das intervenções. As principais
limitações foram o alto número de revisões não-sistemáticas e a ausência de especi�cidades dos
protocolos de intervenções. Conclusão: exercício e reabilitação cardíaca foram as intervenções mais
analisadas, porém, as práticas integrativas e complementares, os esportes e as atividades recreativas
emergem como alternativas para o cuidado na IC. As intervenções multicomponentes apresentaram
efeitos majoritariamente positivos e potencialmente positivos, sem levar a efeitos negativos ou
potencialmente negativos, o que merece destaque já que a IC apresenta diversos sinais, sintomas e
impactos nas atividades cotidianas. São necessários mais estudos que realizem a avaliação do custo-
efetividade e dos desfechos de aptidão muscular, desempenho e sinais e sintomas para além da
dispneia. O mapa de evidências é uma abordagem interativa amigável para pacientes, pro�ssionais,
pesquisadores e gestores. Portanto, o mapa contribuirá para o desenvolvimento de futuras pesquisas,
tomada de decisão clínica baseada em evidências, educação em saúde e otimização do uso de recursos
�nanceiros e humanos na assistência à IC, especialmente para intervenções baseadas em exercícios.



Página 929Página 929

EVOLUÇÃO CLÍNICO-CIRÚRGICA DOS PACIENTES COM DISTOPIA TESTICULAR
ACOMPANHADOS NO SETOR DE UROLOGIA PEDIÁTRICA NA ESCOLA PAULISTA DE

MEDICINA

MILA TORII CORREA LEITE - ORIENTADOR(A)

MARCELA ALMEIDA BAZAGA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

EVOLUÇÃO CLÍNICO-CIRÚRGICA DOS PACIENTES COM DISTOPIA TESTICULAR ACOMPANHADOS NO
SETOR DE UROLOGIA PEDIÁTRICA NA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA Autores: MARCELA ALMEIDA
BAZAGA, discente, E MILA TORII CORRÊA LEITE, orientadora (marcela.bazaga@unifesp.br e
milatorii@gmail.com) INTRODUÇÃO: Distopia testicular ou testículos não-descidos ocorre quando um ou
ambos os testículos se encontram fora da bolsa testicular. A intervenção cirúrgica tem sido preconizada
a partir dos seis meses até um ano de idade, visto que até o terceiro mês de vida pode ocorrer a descida
espontânea dos testículos e a partir desse período ocorrem alterações histológicas que afetam a
fertilidade. OBJETIVO: O objetivo desse estudo foi avaliar o tempo de diagnóstico e tratamento dos
pacientes com distopia testicular ou testículo não descido atendidos no ambulatório de Cirurgia
Pediátrica da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. MÉTODO: Foi realizada a análise de prontuários
eletrônicos de pacientes com diagnóstico de distopia testicular atendidos entre 1992 a 2021 na Disciplina
de Cirurgia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. RESULTADOS: Foram avaliados 472
prontuários, tendo sido excluídos 147 por falta de dados. Dentre estes,. 54,46% das distopias foram
identi�cadas como testículos retidos, 28,30% retráteis, 25,23% criptorquídicos e 1,53% ectópicos. A
congruência entre diagnóstico inicial e �nal foi de 66,67% nas criptorquidias unilaterais, 84,6% nas
bilaterais; 71,05% em testículos retráteis bilaterais, 81,63% nos unilaterais; 66,67% nos retidos bilaterais,
75% nos unilaterais e 50% nos ectópicos. As Diferenças do desenvolvimento do sexo foram mais
prevalentes nos casos de criptorquidia bilateral. Ultrassom foi solicitado em 52,10 % dos casos e,
respectivamente em 35,22%, 28,37%, 20,23% dos testículos retráteis, criptoquídicos e retidos. A média
da idade encontrada na primeira consulta com a cirurgia pediátrica foi 54,9 meses, sendo 48,08 meses
para os casos de criptorquidia, 171 em ectópicos, 63,4 em retráteis e 53,14 em retidos. Foram indicadas
cirurgias em 96,96% das criptorquidias; 55,17% dos retráteis; 92,72% dos retidos e 100% dos ectópicos. A
média geral de idade em que a cirurgia foi indicada foi de 53,32 meses, sendo de 47,54 meses nos casos
de criptorquidia, 60,52 meses nos retráteis, 53,54 meses nos retidos e 59,5 meses nos ectópicos. O
tempo médio entre a indicação e a realização da cirurgia foi de 17,03 meses. CONCLUSÃO: A idade
média do diagnóstico e tratamento da distopia testicular ou testículo não descido foi maior do que a
recomendada no ?guideline? americano, europeu e britânico. Ações comunitárias médicas e não
médicas devem ser pensadas para melhorar o referenciamento destas condições clínico-cirúrgicas.
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EVOLUÇÃO DO PERFIL DE ESTUDANTES E DESEMPENHO DE INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS FEDERAIS E PRIVADAS NO BRASIL

MARIA ANGELICA PEDRA MINHOTO - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ VIEIRA DIAS - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

EVOLUÇÃO DO PERFIL DE ESTUDANTES E DESEMPENHO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PÚBLICAS FEDERAIS E PRIVADAS NO BRASIL ANDRÉ LUIZ VIEIRA DIAS. Pós-doutorando do Programa de
Pós-Graduação em Educação EFLCH ? UNIFESP / SoU_Ciência. Bolsista Fundação Tide Setubal. E-mail:
alvdias@unifesp.br MARIA ANGÉLICA PEDRA MINHOTO. Supervisora. Docente do Programa de Pós-
Graduação em Educação EFLCH/UNIFESP ? Coordenadora do SoU_Ciência. E-mail: mminhoto@unifesp.br
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa está inserida nas atividades do Tema 1 Centro de Estudos Sociedade,
Universidade e Ciência ? o SoU_Ciência, na linha de pesquisa 2 intitulada ?Per�l, desempenho e trajetória
acadêmica de estudantes: políticas de cotas e expansão da educação superior? que tem como objetivo
traçar e analisar a trajetória estudantil na educação superior no Brasil. Em especí�co, este trabalho se
dispõem a apresentar dados preliminares inéditos acerca da mudança de per�l de estudantes e o
desempenho de instituições de ensino superior federais e privadas que participaram das provas do
Enade 2013, 2016 e 2019 ? ciclos da Saúde. OBJETIVOS: O objetivo é comparar a evolução do per�l dos
estudantes e o desempenho das instituições com presença válida no Enade de uma seleção de cursos e
instituições de ensino superior federais e privadas no Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS: Baseados numa
revisão sistemática da literatura especí�ca sobre o tema, empenhamos uma análise quantitativa a partir
dos microdados do Enade 2013, 2016 e 2019, referentes aos ciclos de avaliação da área da Saúde. Foram
selecionadas 15 instituições públicas federais e 5 instituições privadas, obedecendo o critério maior
número de matrículas no ano de 2019, segundo o Censo da Educação Superior. As variáveis categóricas
utilizadas foram: cotistas e não cotistas; cor, raça ou etnia; faixa de renda familiar mensal; escolaridade
da mãe; e distribuição das notas obtidas na prova de conhecimentos especí�cos do Enade. RESULTADOS
PRELIMINARES: As análises preliminares apontam para a ocorrência de uma importante alteração no
per�l de estudantes que acessam o ensino superior ? tendência que vem se consolidando a partir da Lei
nº 12.711/2012, a Lei de Cotas. CONCLUSÃO: O aumento do número de estudantes cotistas não
prejudicou o desempenho das instituições de ensino superior. Ao contrário, a maior parte destas
instituições teve um ganho na nota média da prova de conhecimentos especí�cos ao longo do período
analisado. Portanto, as instituições de ensino superior se tornaram mais diversas e inclusivas e, por esta
razão, melhoraram seu desempenho. Palavras-chaves: Educação Superior; Cotas raciais; Cotas sociais;
Enade.
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EVOLUÇÃO DO PESO CORPORAL E A PERDA DE PESO INDUZIDA PELO JEJUM EM
CAMUNDONGOS COM DELEÇÃO DO RECEPTOR DE LEPTINA EM NEURÔNIOS POMC

OU AGRP

ANDRE DE SOUZA MECAWI - CO-AUTOR(A)

RODRIGO CESAR RORATO - ORIENTADOR(A)

HIGOR JOSÉ FIDELES SILVA - DISCENTE

NATHALIA LOPES FERREIRA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução: Neurônios que produzem a Pró-opiomelanocortina (POMC) e a proteína relacionada ao
agouti (AgRP) no núcleo arqueado (ARC) são importantes para a modulação do metabolismo energético.
Estes neurônios apresentam expressão abundante do receptor de leptina (LepR). Ainda, a administração
de leptina aumenta a atividade de neurônios POMC, enquanto reduz a atividade dos neurônios
AgRP/NPY, favorecendo a redução do gasto de energia e consequentemente o ganho de peso corporal.
Por outro lado, a privação de alimento, que promove redução nas concentrações plasmáticas leptina,
induz efeito oposto sobre a atividade destes neurônios. Objetivo: Avaliar a evolução do peso corporal e a
perda de peso induzida pelo jejum em animais com deleção do LepR em neurônios POMC ou AgRP.
Materiais e Métodos: Em nosso estudo utilizamos o sistema Cre-LoxP de edição gênica para promover a
deleção do LepR especi�camente em neurônios produtores de POMC ou AgRP. Assim, utilizados
camundongos controle (Lepr�ox / - WTLEPR) e com deleção do LepR em neurônios POMC (Pomc-IRES-
Cre /-::Lepr�ox / - POMCLEPR) ou AgRP (Agrp-IRES-Cre /-::Lepr�ox / - AGRPLEPR) (n= 5 a 8 por grupo). A
partir do desmame, 3ª semana de idade, os animais foram pesados semanalmente até a 12ª semana de
idade. Adicionalmente, ao completarem 12 semanas de idade metade dos animais de cada grupo
permaneceu com alimento ad libitum e os demais foram jejuados durante 36h para avaliação da
alteração de peso corporal. Ao término do período de jejum os animais foram tratados com leptina
(500ug/Kg) e perfundidos para coleta do tecido cerebral para avaliação da expressão de pSTAT3 para
validação da deleção do LepR. Resultados: Inicialmente validamos a deleção do Lepr em neurônios
POMC ou AgRP pela reduzida expressão de pSTAT3 no ARC quando comparado com animais WTLEPR,
ambos tratados com leptina. Ainda, observamos que a deleção do LepR em neurônios POMC ou AgRP
aumentou o peso corporal e o ganho de peso corporal acumulado ao longo do experimento.
Curiosamente, não observamos diferença signi�cativa no ganho de peso semanal entre animais WTLEPR
e POMCLEPR ou AgRPLEPR. Por �m, o jejum de 36h induziu perda de peso semelhante entre animais
WTLEPR e POMCLEPR ou AgRPLEPR. Conclusão: Evidenciando a importância da sinalização da leptina em
neurônios POMC e AgRP para o controle da homeostase energética, observamos que a deleção LepR
nestes neurônios induz aumento de peso corporal ao longo de 12 semanas de desenvolvimento.
Contudo, a ausência da sinalização da leptina não altera o padrão de perda de peso corporal induzido
pelo jejum.
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EXERCÍCIOS E ORIENTAÇÕES DOMICILIARES PARA MULHERES SUBMETIDAS AO
TRATAMENTO ONCOLÓGICO MAMÁRIO

TANIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SCUDELLER - COLABORADOR(A)

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - COLABORADOR(A)

MARIA TERESA PACE DO AMARAL - COORDENADOR(A)

RENATA DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

ISADORA ROVANI VIEIRA - DISCENTE

ÉRIKA PERINA MOTOYAMA - COLABORADOR(A)

LYGIA SANTIAGO SANTANA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

ONCOLOGIA

Introdução: O tratamento oncológico mamário pode causar limitação funcional de membro superior e
linfedema, entre outras complicações. O uso de material educativo por �sioterapeutas com a �nalidade
de prevenir tais complicações é considerado estratégia importante para facilitar a compreensão do
processo saúde-doença e favorecer a adesão das mulheres às práticas de autocuidado. Objetivo:
Elaborar cartilha com orientações voltadas à prática de exercícios físicos para membros superiores e
cuidados gerais para a prevenção de linfedema, direcionadas a mulheres no pós-operatório de câncer de
mama. Materiais e método: A construção da cartilha fez parte das atividades do projeto de extensão
intitulado Cuidado Interpro�ssional no Pós-operatório de Câncer de Mama, realizado em parceria com o
Instituto da Mulher e Gestante, no município de Santos. As atividades foram realizadas durante o
segundo ano da pandemia de Covid-19, em 2021, por uma equipe composta por docentes, estudantes e
pro�ssionais das áreas de Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social. Ao longo de 20 encontros realizados
pela plataforma Google Meet, os diversos temas que envolvem o cuidado integral à saúde da mulher no
pós-operatório de câncer de mama foram discutidos. Ao �nal de cada encontro, os assuntos foram
organizados resumidamente em documentos e aqueles mais frequentes foram utilizados na elaboração
da cartilha. Resultados: As orientações para exercícios, prevenção de linfedema e cuidados gerais foram
divididas em: a) exercícios para o pós-operatório; b) orientações para o período de radioterapia e
quimioterapia; c) práticas preventivas de linfedema; d) orientação para as atividades de vida diária e
retorno à atividade laboral. Conclusão: A versão �nal da cartilha foi elaborada pela equipe e será
encaminhada à direção do Instituto da Mulher e Gestante para aprovação e posterior distribuição às
mulheres submetidas ao tratamento oncológico mamário.
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EXISTE SERIAL KILLER NO BRASIL? UMA ANÁLISE DO IMAGINÁRIO BRASILEIRO E
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOBRE A TEMÁTICA

MARIANA CASSIANO CASTRO - CO-AUTOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - DISCENTE

KARINA PICCIN ZANNI - ORIENTADOR(A)

IAN PABLO DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

GABRIELLA PEREIRA PILON - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Introdução: os sujeitos denominados serial killers, por tempos, chamam a atenção e despertam o
interesse do público, seja a partir de noticiários seja pelo lançamento audiovisual mais recente. O gênero
true crime tem crescido ao longo do tempo a partir da produção de séries, �lmes e documentários,
sendo os Estados Unidos da América (EUA) portador de uma vasta gama de produções exportando para
o mundo os seus personagens mais famosos, o seu conceito de serial killer e seus métodos de
investigação. A partir disso, levando-se em consideração a grande in�uência do audiovisual
estadunidense no Brasil e o crescente interesse pela temática, não é de se estranhar que o material
produzido pelos ?famosos personagens da terra do Tio Sam? sejam consumidos nacionalmente.
Entretanto, observa-se que quando produções brasileiras são feitas a partir de certos casos, a
receptividade do público nacional não é tão calorosa - salvo raras exceções. Ademais, a partir do
conhecimento adquirido pelas produções estadunidenses, nota-se uma importação acrítica do conceito
de serial killer, utilizado para casos brasileiros sem uma re�exão profunda do que implica a utilização
dessa terminologia. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é o de investigar, identi�car e entender o que a
população brasileira compreende como serial killer, se acreditam na existência deles no Brasil e se são ?
parecidos? com os serial killers estadunidenses, a partir do acesso e consumo da produção audiovisual
sobre o assunto das duas nações. Materiais e Método: Para isso elaborou-se uma linha do tempo com os
casos brasileiros denominados pela mídia nacional de serial killers/assassinos em série e uma linha do
tempo com os casos estadunidenses, dentro do mesmo período de tempo da linha brasileira. A partir
dessa base, será feito o levantamento da produção audiovisual dos casos tanto nacionais quanto
internacionais, seguida de uma comparação entre as quantidades encontradas. Ademais, há a
veiculação de um questionário com o enfoque na população adulta brasileira composto de perguntas
que pretendem elucidar qual o entendimento da população nacional sobre os casos, seu conceito e
também sobre o modo de consumo da produção audiovisual, por meio dos principais streamings
selecionados. Resultados: A partir do levantamento de dados realizado sobre a produção audiovisual
dos casos, notou-se a discrepância entre a produção nacional true crime com enfoque no que se é
chamado de serial killers e a produção estadunidense, evidenciando que o entendimento da população
brasileira sobre o assunto pode ser fortemente in�uenciado pela importação do que é produzido nos
EUA. A pesquisa sobre a opinião da população adulta brasileira se encontra em desenvolvimento e, pelo
fato de o questionário estar em fase de divulgação, a análise das respostas obtidas por meio dele ainda
não se encontram sistematizadas. Conclusão: Dessa maneira, a in�uência estadunidense para o uso
indiscriminado da terminologia destacada, no Brasil, é de importante identi�cação e re�exão para se
entender as implicações que são trazidas pela terminologia serial killer adentrando questões de saúde
mental e entendidas pelo Código Penal brasileiro tal qual a estigmatização dos corpos e a in�uência da
mídia no imaginário nacional.
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EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR: TRAJETÓRIAS DOCENTES E DISPUTAS NA
CONSTITUIÇÃO DO CAMPUS GUARULHOS, UNIFESP (2012)

MARCIA CRISTINA CONSOLIM - ORIENTADOR(A)

EDUARDO VILELA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução A partir de 2005, a Unifesp optou por ampliar sua oferta de cursos na área da saúde e se
estabelecer em diferentes localidades do Estado de São Paulo. Posteriormente, sua expansão
contemplou outras áreas do conhecimento. Esse processo contou com iniciativa do Ministério da
Educação com seu plano de expansão e consolidação das universidades federais (Reuni). O campus
destinado ao ensino de ciências humanas e sociais, situado em Guarulhos, teve seu plano pedagógico
de�nido em 2006. Desde esse momento o mesmo não tinha espaço próprio para realizar suas atividades
na cidade, o que explicitou problemáticas estruturais em sua consolidação e, especi�camente em 2012,
tencionou movimentos envolvendo disputas sobre a permanência do campus no local proposto.
Preliminarmente, as posições se baseavam na permanência do campus no local em que já se
encontrava, no terreno doado, ou na sua transferência (para uma localidade mais central na cidade de
Guarulhos ou mesmo na cidade de São Paulo). Houve uma intensa movimentação quanto à questão, o
que gerou con�itos e contribuiu para manifestações diversas por parte dos docentes (greves, manifestos
etc.). Essas questões pretendem ser abordadas e detalhadas na pesquisa em correspondência com as
posições dos grupos de docentes que ditaram em primeiro plano as tomadas de posição relativas à
problemática. Objetivo O objetivo da pesquisa é testar a hipótese de que há uma relação entre as
diferentes posições objetivadas dos agentes, no campo universitário e espaço social, com a tomada de
posição quanto à questão da permanência do Campus no bairro dos Pimentas, Guarulhos. Materiais e
Métodos Os dados da pesquisa proposta têm caráter misto (quantitativo e qualitativo) e pretendem ser
coletados através de: Análise documental: Leitura dos documentos disponíveis com o objetivo de
contextualizar a pesquisa, posicionar a Unifesp institucionalmente e preparar para a condução das
entrevistas; Questionários: sistematizar uma gama de ?variáveis e�cientes? (pro�ssão e formação
acadêmica dos pais, trajetória escolar, trajetória acadêmica, gostos culturais etc.) que possibilite
posicionar os docentes analisados; Entrevistas: de caráter semi-estruturada, isto é, com roteiro pré-
de�nido, mas com liberdade para atender às necessidades especí�cas a que cada entrevista pode
apresentar. Seu objetivo maior é compreender as experiências dos agentes e suas motivações. A
amostragem dos docentes será realizada por ?homogeneização? e compreenderá, em um primeiro
momento, 40 agentes de dois departamentos: Departamento de Filoso�a e Departamento de Educação
(escolha orientada pela limitação temporal da pesquisa e pela análise documental preliminar que indica
posicionamentos contrastantes entre docentes dos dois departamentos). Após a coleta, os dados
concernentes ao questionário e de produção acadêmica serão recodi�cados para a realização da Análise
de Correspondências Múltiplas, que permite explorar a relação entre diversas variáveis em uma única
visualização. Além disso, dada as possíveis limitações interpretativas do método, será empreendido a
Análise de Redes (sobreposta), que procura reconstruir (de forma simpli�cada) vínculos sociais entre
agentes. Por �m, para interpretar o produto das análises e dos demais dados coletados será
empreendido o conhecimento teórico e objetivo obtido pela leitura das contribuições para compreender
o campo cientí�co.
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EXPANSÃO ESPACIAL DA ÁREA COBERTA PELA PLATAFORMA PAULICEIA 2.0

LUIS ANTONIO COELHO FERLA - ORIENTADOR(A)

TAMIRES PEREIRA CAMARGO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

O projeto em questão faz parte de um maior, denominado "Pauliceia 2.0: Mapeamento colaborativo da
história de São Paulo (1870-1940)", �nanciado pelo Programa eScience da Fapesp, e resultado de uma
parceria entre a Unifesp (campi de Guarulhos e São José dos Campos), o INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), o Arquivo Público do Estado de São Paulo e a Emory University, dos Estados
Unidos. O mesmo está desenvolvendo uma base cartográ�ca digital da Cidade de São Paulo entre os
anos 1870 - 1940, disponível na internet pela plataforma Paulicéia 2.0, de modo a permitir a interação
entre diversos pesquisadores interessados no recorte citado. A plataforma funciona a partir de um
geolocalizador alimentado por mapas da cidade dentro desse recorte, entretanto, no momento ele só é
capaz de encontrar endereços na área central da mesma. O trabalho da bolsista consiste em auxiliar na
expansão da área na qual funciona o geolocalizador da plataforma através de pesquisa bibliográ�ca e
documental de imóveis com localização no tempo e no espaço bem de�nidas, além de identi�car
endereços já cadastrados no banco de dados atual que estejam dando algum tipo de falha,
comunicando-os a equipe de computação do projeto. O objetivo do Paulicéia 2.0 é criar uma plataforma
computacional para pesquisa histórica colaborativa referente a cidade de São Paulo com o uso de
geotecnologias, levando em conta o debate sobre humanidade digitais e o conceito de Ciência Aberta.
Para a elaboração do banco de dados são usados os dados dos livros de emplacamento, que permitem
"rastrear" a numeração de um imóvel ao longo dos anos. Esses dados são colocados em cartas
cartográ�cas dos anos correspondentes através de softwares de SIG (Sistema de Informação Geográ�ca)
e então adicionados a plataforma online. Para a localização de endereços já presentes no banco de
dados, mas que estão apresentando algum erro na hora da busca, é feito um levantamento de
endereços por temas, que são testados individual e coletivamente no campo de busca da plataforma. No
�nal do processo aqueles que apresentam algum erro na hora da busca são indicados no repositório do
GitHub para melhor comunicação com a equipe de computação. Até o momento foi possível geolocalizar
e vetorizar as ruas de um novo bairro da cidade, a Vila Mariana, iniciando-se, assim, o processo de busca
e inserção dos imóveis no banco de dados a partir da documentação citada acima. Paralelamente a isso,
também foram localizados e indicados no GitHub, mais de 50 endereços no banco de dados atual com
algum tipo de falha.



Página 936Página 936

EXPANSÃO ESPACIAL DA ÁREA COBERTA PELA PLATAFORMA PAULICEIA 2.0

LUIS ANTONIO COELHO FERLA - COORDENADOR(A)

ARIANA RODRIGUES NERES DE MEDEIROS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

O projeto compreende o desenvolvimento e a disponibilização na rede mundial de computadores de
uma base cartográ�ca digital histórica da cidade de São Paulo, referente ao período de sua
modernização urbano-industrial (1870-1940), associada a uma interface que permita a interatividade de
pesquisadores e interessados em geral, de forma a que estes possam alimentar a base disponibilizada
com eventos espacializáveis de suas próprias investigações. Dessa forma, pesquisadores e interessados
em geral produzem mapas e visualizações de suas respectivas pesquisas, a partir da base fornecida, ao
mesmo tempo em que acabam por enriquecer a base disponibilizada com as informações que tem
alimentado ao sistema. Pretende-se, assim, criar as condições para o enriquecimento das abordagens da
história de São Paulo daquele período, fazendo-o em conformidade com os mais recentes e
interessantes desdobramentos das chamadas humanidades digitais, voltados ao trabalho colaborativo e
à livre circulação do conhecimento. O projeto, enquanto experimento de ciência aberta, implica não
apenas na participação dos interessados no uso da plataforma resultante do projeto, mas também a
solicita em várias de suas etapas intermediárias, como a disponibilização de material de pesquisa para a
construção dos códigos computacionais e a realização de testes da versão beta, que é a atualmente
disponível. A atuação da bolsista consistiu na ampliação da área de cobertura do geolocalizador da
plataforma.
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EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DE ATUALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO 3D NA GRADUAÇÃO EM
TECNOLOGIA OFTÁLMICA

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

STEFANO NETO JAI HYUN CHOI - ORIENTADOR(A)

GABRIEL BALDON BARRETTO - DISCENTE

EDUARDO TUMA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 150 - Tecnologias em Sáude-2 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: A manufatura aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, afeta positivamente no
desenvolvimento de tecnologias em saúde e tecnologias assistivas relacionadas à área de ciências
visuais. Objetivo: Apresentar a experiência acadêmica de atualização de impressão 3D na graduação em
Tecnologia Oftálmica. Métodos: O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Inovação e Tecnologia em
saúde - LITS do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo
situado na Rua Pedro de Toledo, 669, andar térreo. Por meio de estudos com as impressoras 3D Hadron
Max, que utilizavam da tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM), foram desenvolvidas as habilidades
do pesquisador com a tecnologia e estudos sobre desenvolvimento tecnológico e seu impacto positivo
na confecção de dispositivos para o auxílio no processo de reabilitação visual. Resultados: Foram
adquiridos e desenvolvidos conhecimentos sobre manufatura aditiva, tecnologia assistiva e sua forte
relação com a Tecnologia Oftálmica. Conclusão: A manufatura aditiva mostrou-se uma ferramenta muito
relevante para o desenvolvimento do pro�ssional tecnólogo oftálmico, sendo uma forma alternativa
para desenvolver técnicas e abordagens que possuem impacto clínico direto.
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EXPERIÊNCIA DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM COMPORTAMENTO
SUICIDA

ELSON DE MIRANDA ASEVEDO - CO-AUTOR(A)

LUCIA SILVA - ORIENTADOR(A)

SHEILA CAVALCANTE CAETANO - CO-AUTOR(A)

MARCELLA BARBI MARQUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução. As taxas de suicídio na infância e na adolescência vêm crescendo em todo o mundo,
inclusive no Brasil, conforme pode-se constatar em literatura cientí�ca e na própria mídia. A família
também é impactada pelo comportamento suicida em um de seus entes, sobretudo quando envolve
crianças e adolescentes. Objetivo. Compreender a experiência de famílias de crianças e adolescentes
com comportamento suicida. Método. Estudo de abordagem qualitativa, com parecer favorável do
Comitê de Ética em Pesquisa, realizado no Ambulatório de Desenvolvimento Integral da Criança e do
Adolescente e no Conversas de Vida: centro de promoção de esperança e prevenção de suicídio, serviços
que compõem o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM), sob a gestão da Universidade
Federal de São Paulo. A pesquisa englobou 17 familiares de crianças ou adolescentes com
comportamento suicida, de ambos os sexos. Os dados foram coletados de janeiro de 2020 a fevereiro de
2021. As entrevistas foram abertas, focalizadas, utilizando a estratégia de foto elicitação, realizadas em
sala privativa dos ambulatórios. As entrevistas foram gravadas em meio digital e, em seguida, transcritas
na íntegra. Posteriormente, os dados foram organizados e analisados seguindo-se as etapas da análise
temática: a) pré-análise, b) exploração do material e c) tratamento dos resultados e interpretação.
Resultados. Os participantes identi�cam a experiência como desgastante, pois acreditam que não
tenham recursos para lidar com a crise, sentem-se culpados, contam com restrita rede de apoio,
percebem o julgamento dos demais e temem não conseguir salvar a criança ou adolescente. Face à
experiência, sentem-se impactados em sua própria saúde, nas relações familiares e em seu trabalho. No
entanto, apoiam-se na fé, exercem o autocuidado e buscam acolher o �lho, na tentativa de minimizar
seu sofrimento. Conclusões. O comportamento suicida na infância e adolescência impacta de forma
profunda a saúde, a rotina e as relações familiares, prejudicando a sua própria capacidade de cuidar da
criança ou adolescente em crise. Nesse sentido, os pro�ssionais devem considerar a família como
unidade de cuidado.
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EXPERIÊNCIA DE MONITORIA EM ENSINO DE HISTÓRIA: ESTÁGIO E METODOLOGIAS
EM ENSINO REMOTO

FABIANO FERNANDES - COORDENADOR(A)

CLIFFORD ANDREW WELCH - COORDENADOR(A)

ANTONIO SIMPLICIO DE ALMEIDA NETO - DOCENTE

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA ROQUE - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: CIDADES

EXPERIÊNCIA DE MONITORIA EM ENSINO DE HISTÓRIA, ESTÁGIO E METODOLOGIAS EM ENSINO
REMOTO. Rafael Lopes de Oliveira Roque, Coordenadores Prof. Cli�ord Welch e Prof. Fabiano Fernandes,
Professor da U.C. Antônio Simplício, (Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas, UNIFESP). A
monitoria na Unidade Curricular Ensino de História, Estágio e Metodologia, no segundo semestre de
2021, foi uma experiência singular pelo fato de ter sido um curso de estágio em período de ensino
remoto (ADE). A impossibilidade dos discentes em irem até as escolas resultou em adaptações tanto no
cronograma e nas atividades propostas, como também nas temáticas das discussões entre professor e
alunos. O resultado imediato disso é uma adaptação no cotidiano da monitoria. A proposta deste
relatório consiste em dimensionar tal adaptação e descrever as soluções de mediação entre professor e
alunos criadas para contribuir na integralização do curso. Como a nova proposta de ensino remoto
afetou o decorrer das atividades de estágio? Quais foram os principais desa�os do docente, do monitor
e dos discentes durante esse período de aprendizagem pro�ssional? Algumas das respostas passam por
diferentes aspectos. Problemas com ferramentas tecnológicas, por exemplo, o ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) proporcionado pela universidade; desa�os e soluções de comunicação entre
professor e alunos; atividades de história oral como formação pro�ssional; entre outros assuntos que
vieram à tona durante o curso. Para ajudar na descrição dos resultados da monitoria, foi utilizado um
questionário de avaliação da mesma pelos discentes. Por �m, cabe uma breve re�exão sobre as
consequências que o estágio em ensino remoto causou na formação do monitor.
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EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA EM TEMPOS DE COVID E NO PÓS PANDEMIA

RICARDO LUIZ PEREIRA BUENO - COORDENADOR(A)

JEFFERSON DA SILVA CARVALHO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área:
EMPREENDEDORISMO NAS SUAS DIVERSAS FORMAS

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Programa de monitoria que tem como objeto as UCs
relacionadas aos aspectos vivenciais do empreendedorismo e das ciências administrativas necessárias
aos cursos que compõem o Campus Osasco em nível de graduação, durante o ano 2021. Tendo como
objetivo a quali�cação do diálogo entre alunos e docentes, o apoio aos estudantes no percurso da UC e a
experiência na docência. Além disso, um conjunto de ações e atividades desenvolvidas no formato de
ADE e fora do horário normal de aula que objetivaram facilitar a apreensão deste conteúdo. A cada
semestre letivo há o planejamento das atividades de forma conjunta entre o docente das UCs e o
monitor. Tal planejamento foi desdobrado nos planos de trabalho da monitoria. Nesse planejamento
foram estabelecidos plantão de dúvidas, realizados através do WhatsApp, comunicação entre alunos e
professores através de e-mail e/ou Google Classroom, organização de exibição de vídeos. Semanalmente
o monitor se reuniu virtualmente com o docente coordenador para o acompanhamento e a supervisão
das atividades. A atividade de monitoria ajudou os alunos nesse ano de 2021 onde os desdobramentos
da pandemia continuaram através da realização das atividades domiciliares adicionalmente o monitor
participou da organização da ação de extensão PROEC código nº21373 sobre empreendedorismo no Pós
Pandemia.
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EXPERIÊNCIAS EDUCOMUNICATIVA SOCIOAMBIENTAL COM ADOLESCENTES EM
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

ADRIANA REGINA BRAGA - ORIENTADOR(A)

LUCAS SULINO FERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO

DO BEM-ESTAR

A humanidade está passando por uma crise socioambiental decorrente de diversas variadas práticas
predatórias e exploratórias de ações que o ser humano veêm praticando com a natureza,
principalmente durante os últimos séculos, com a intesi�cação da industrialização. Parte desse
problema advém do fato de que uma signi�cativa parcela da população, principalmente os jovens, não
têm conhecimentos sobre a complexidade que envolve as delicadas relações existentes entre as diversas
formas de vida no planeta, e ainda não desenvolveram uma consciência ambiental crítica, capaz de levar
ao reconhecimento da sua responsabilidade socioambiental. A adolescência é um período de
desenvolvimento humano de maturação física, social, cultural e psíquica de todo o indivíduo, fator
biopsicossocial, e parte deste público vive em situação de pobreza, contato com drogas e a falta de
oportunidade que os levam a entrar em con�ito com a lei. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), o crime realizado por um adolescente é quali�cado como infração (Lei n. 8.069, 1990),
sua pena é remetida por medida socioeducativa. Esse trabalho tem como objetivo buscar pesquisas que
já tenham realizado atividades de conscientização sobre a concepção de saúde planetária para ao
adolescentes em cumprindo medida socioeducativa, utilizando a educocomuincação socioambiental. O
uso da educomunicação socioambiental com o método com estes adolescentes em medida
socioeducativa como atividade de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, na busca de promovercom a
promoção de ações de dimensão pedagógica dos processos comunicativos ambientais marcados pela
participação, diáalogo e trabalho mútuo, podem contribuir para preservação da saúde do planeta e na
ressocialização destes jovens, visto que pois estimulam e sensibilizar às questões da responsabilidade
social e do meio ambiente, fazendo-os entender que fazem parte dele também precisam preservá-lo. A
saúde planetária é uma abordagem ampla que visa integrar o bem-estar da humanidade com os
referenciais socioculturais, os avanços inovadores tecnocientí�cos para geraram sustentabilidade, as
mudanças climáticas, impactos ecossistêmicos e as tecnologias que contribuem para que os
ecossistemas naturais para manter a vida no planeta. Resultados: Até o presente momento, estamos
realizando os estudos bibliográ�cos empíricos com os principais pesquisadores da temática
educomunicação socioambiental, saúde planetária além do levantamento de artigos e pesquisas sobre a
temática proposta nesse trabalho. Conclui-se que utilizando instrumentos analíticos da antropologia,
com ênfase no antropoceno, nos dados da saúde global crítica, como vulnerabilidade social, pensar qual
é a realidade predominante na vida do público analisado são recursos importantes para leitura da
realidade e o despertar ambiental nos adolescentes. Desta forma, portanto, as práticas
educomunicativas na promoção da saúde planetária visam uma prevenção para que adolescentes em
con�ito com a lei não cometam novos atos infracionais, como, também, prever danos ao meio ambiente,
com a educomunicação socioambiental na sociedade, que começa na infância e na juventude, visto que
estes jovens levarão as futuras gerações a educação ambiental que receberam.
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EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA INTERLOCUÇÃO ENTRE ENSINO MÉDIO E
UNIVERSIDADE PELA PERSPECTIVA DE JOVENS CIENTISTAS DE ENSINO MÉDIO

ESTELA JANINE ORTIZ - DISCENTE

JULIA CONSOLI FERRARI NEVES BRANDÃO - DISCENTE

RADWA FAUZE EL SOUS - DISCENTE

FELIPE KENJI TOYAMA - DISCENTE

NICOLAS SANTOS BARROS DA SILVA - DISCENTE

YAN THOMAS BASILIO E SILVA - DISCENTE

ISABELLI VITóRIA SANTOS DA SILVA - DISCENTE

DAVID GOMES DE LORENCE LIMA - DISCENTE

JAQUELINE KALMUS - ORIENTADOR(A)

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI - ORIENTADOR(A)

PAMELA CRISTINA BIANCHI - ORIENTADOR(A)

JOÃO VITOR SALDANHA DE OLIVEIRA - DISCENTE

MARIA FERNANDA PETROLI FRUTUOSO - ORIENTADOR(A)

EUNICE NAKAMURA - ORIENTADOR(A)

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - ORIENTADOR(A)

BRUNO TENÓRIO DA CRUZ TAVARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO A pesquisa reuniu 10 jovens estudantes de iniciação cientí�ca do ensino médio (IC-EM),
sendo 4 estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Bartolomeu de Gusmão e 6 da Escola
Técnica Estadual Aristóteles Ferreira (ETECAF), ligados/as ao Programa de Iniciação Cientí�ca do Ensino
Médio PIBIC/UNIFESP 2021-2022 (7 bolsistas e 3 voluntárias). Trata-se de uma iniciativa vinculada à
pesquisa multicêntrica ?Vulnerabilidades de jovens às IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliação de
intervenções psicossociais baseadas nos direitos humanos? (Temática FAPESP #2017-25950-2) e ações
do projeto de extensão ?Juventudes e Funk na Baixada Santista: territórios, redes, educação e saúde? no
contexto atual de Covid-19. OBJETIVO O objetivo dos planos de trabalho de iniciação cientí�ca dos/as
jovens do ensino médio é promover formação inicial em ciência a partir da posição de agente jovem na
escola. Especi�camente, pretendemos contribuir para a aproximação entre escolas públicas e
universidade, investindo nos temas abordados pela pesquisa e extensão ao qual se vinculam. MATERIAL
E MÉTODOS O início do trabalho formativo dos/a IC-EM, quando foram trabalhadas as temáticas sobre
Ciência e produção do conhecimento, desenvolveu-se de forma remota. Com o retorno presencial das
atividades escolares e as demandas institucionais das escolas participantes do estudo, os encontros
semanais com os/as IC-EM passaram a acontecer presencialmente nas escolas. Além do processo
formativo, os/as IC-EM contribuíram com o desenvolvimento e realização de o�cinas sobre gênero e
violência como parte do Cronograma dos ?16 dias de ativismo pelo �m da violência contra as mulheres
2021?, feitas com estudantes da ETECAF. Os/as jovens também participaram de grupos focais remotos
sobre gênero e saúde mental e de rodas de conversas remotas e presenciais sobre relacionamentos e
internet, entre outros temas. Para 2022, está prevista a participação de IC-EM para todas as fases
previstas na aplicação de um questionário para estudantes de 3º ano das escolas onde estudam. O
questionário tem como objetivo realizar um levantamento de dados sobre o per�l socioeconômico
dos/as jovens, uso de internet, saúde sexual e reprodutiva, prevenção à Covid-19, discriminações e
saúde mental. Como parte do processo formativo, os/as jovens estudantes são estimulados/as a
observarem a realidade escolar e registarem em diários de campo suas experiências como jovens
pesquisadores/as. RESULTADOS E CONCLUSÃO A participação dos/as jovens como pesquisadores/as
durante os diferentes momentos da pesquisa e dos trabalhos de extensão tem sido importante para a
formação de todos/as jovens envolvidos/as ? secundaristas e graduandos/as da UNIFESP. Além disso,



contribui para o fortalecimento do protagonismo juvenil nas atividades produzidas com as escolas.
Pretende-se que o conjunto dessas experiências, no seu 3º ano de edição, possam ter continuidade e
inspirar projetos que intencionam investir na produção de um conhecimento cientí�co engajado com as
demandas dos/as jovens estudantes, com as questões da realidade escolar, promovendo a defesa da
ciência na sociedade, e construindo uma resposta aos desa�os de garantir a prevenção integral que
inclua, especialmente, enfrentamento à Covid-19, às IST/HIV/Aids, à gravidez não planejada e às
questões relacionadas à saúde mental.
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EXPERIMENTAÇÃO MEDIADA POR SMARTPHONE COMO RECURSO DIDÁTICO
ALTERNATIVO PARA AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA DO CORPO HUMANO DURANTE

AS ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS

CAMILO DE LELLIS SANTOS - COORDENADOR(A)

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

ERIC KENJI IKEDA - MONITOR

EVELIN GABRIELLE FERNANDES SOUZA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

Introdução: A aprendizagem por meio de aulas práticas foi prejudicada durante a pandemia da COVID-
19 devido às limitações estruturais e pedagógicas impostas pelo ensino remoto emergencial. Os
smartphones também são ferramentas didáticas com potencial de auxiliar o professor, pois permitem
uma variedade de interações educacionais. Os Laboratórios de Aprendizagem Móvel ou Mobile Learning
Laboratories (MobLeLabs) são recursos didáticos capazes de coletar dados e registrar informações em
aparelhos portáteis utilizados como instrumento para experimentação em aulas práticas. Objetivos:
Avaliar o potencial didático de uma atividade de experimentação mediada por smartphone na
aprendizagem de conceitos de metodologia cientí�ca aplicada ao estudo do corpo humano. Material e
Métodos: Como atividade do programa de monitoria da unidade curricular Corpo Humano: Estrutura e
Função, estudantes do Ciências-Licenciatura da Universidade Federal de São Paulo realizaram o
protocolo de aula prática "Dança do ritmo cardíaco" de forma remota utilizando smartphones como
instrumento de coleta de dados. O protocolo consiste em realizar uma coreogra�a que simula o ciclo
cardíaco em diferentes ritmos, intercalado com caminhadas, e aferição da frequência cardíaca. Foram
analisados os produtos de aprendizagem dos estudantes e suas opiniões sobre a atividade. Resultados:
A atividade didática proposta foi bem aceita pelos estudantes que se demonstraram participativos.
Aproximadamente 73% dos estudantes compreenderam completamente a função das caminhadas no
experimento. Apenas 43% dos estudantes associaram corretamente a coreogra�a ao ciclo cardíaco. A
taxa de erros na construção de grá�cos foi de apenas 10,5%. Assistir ao vídeo de instrução previamente
à coleta dos dados não se associou com a aprendizagem de conceitos, porém diminuiu a percepção dos
estudantes sobre complexidade da atividade (rs = 0,222 , P = 0,039). A maioria dos estudantes a�rmaram
que a atividade proposta foi capaz de promover a re�exão sobre conceitos de �siologia cardiovascular
(83,8%) e consideraram uma boa alternativa para aulas práticas no ensino remoto (88,3%). Conclusão: A
experimentação mediada por smartphone é uma metodologia viável para compensar a ausência de
aulas práticas no ensino remoto. A atividade proposta é capaz de potencializar a aprendizagem de
conceitos cientí�cos sobre a biologia do corpo humano.
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EXPLORANDO O DIMORFISMO SEXUAL NO TAMANHO E FORMA EM BOANA
BISCHOFFI (BOULENGER, 1887) (ANURA, HYLIDAE)

MARCELO JOSE STURARO - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA BARBOSA CHANES - DISCENTE

ROBERTA AZEREDO MURTA-FONSECA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Introdução O dimor�smo sexual possui um importante papel na ecologia e comportamento dos animais,
sendo um fenômeno comum em anfíbios anuros, o qual permite compreender processos evolutivos,
como seleção sexual e natural. Objetivo Este trabalho visa explorar a existência de dimor�smo sexual no
tamanho e forma na espécie de perereca Boana bischo�, endêmica da Mata Atlântica, através das
técnicas de morfometria linear e geométrica. Material e Métodos Foram analisados 80 espécimes (38
fêmeas e 42 machos), visando abranger a maior distribuição geográ�ca da espécie possível. Na
morfometria linear, foram realizadas 29 medidas, através do uso de um paquímetro digital. Na
morfometria geométrica, foram capturadas duas fotogra�as em três vistas da cabeça de cada espécime,
nas quais foram demarcados 23 marcos anatômicos no dorso, 19 no ventre e 10 na lateral. Nas análises
dos dados lineares foram realizadas as seguintes etapas para cada região do corpo (morfologia total,
cabeça, membro anterior e posterior): (1) teste t de Student para testar o dimor�smo sexual no no
comprimento rostro-cloacal (CRC); (2) análises de componentes principais (ACP) com e sem o efeito do
tamanho para a avaliar a variação entre os sexos; (3) regressões multivariadas, para avaliar a in�uência
do tamanho na forma dos espécimes. Para as análises de morfometria geométrica foram realizadas os
seguintes passos para cada vista da cabeça: (a) análise de Procrustes para gerar uma super-
sobreposição entre os landmarks de cada imagem; (2) gerar uma matriz de covariância; (3) ACP com e
sem o efeito do tamanho; (4) regressão multivariada; (5) análises discriminantes com e sem validação
cruzada para testar o dimor�smo sexual. Resultados e Discussão As fêmeas são maiores que os machos
tanto no CRC quanto nas análises envolvendo a morfologia total, cabeça, membros anterior e posterior.
Entretanto, quando retirado o efeito do tamanho, existe uma grande sobreposição no formato de
machos e fêmeas. Com isso, é possível inferir que a seleção natural tem forte in�uência na morfologia
desta espécie, onde as fêmeas maiores teriam maior fecundidade e consequentemente um maior
sucesso reprodutivo. Porém, nos resultados das análises de morfometria geométrica foi possível
observar que, além da in�uência do tamanho no dimor�smo sexual, para as medidas da cabeça, existe
um importante in�uência da forma na diferenciação dos sexos. Essa diferença na forma pode indicar
que além da seleção natural, indivíduos dessa espécie passaram por pressões seletivas diferentes,
ocupando provavelmente nichos ecológicos distintos. Entretanto, dados sobre história natural dessa
espécie ainda são escassos. Conclusão Trabalhos integrando dados lineares e geométricos são escassos
na compreensão do dimor�smo sexual em anfíbios anuros. O presente estudo além de observar o
dimor�smo sexual no tamanho e forma em Boana bischo�, aponta a importância do uso de diferentes
evidência nesta investigação.
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EXPOSIÇÃO À MÚSICA E EFEITOS NA SAÚDE: ESTUDO EM RITMISTAS DE UMA
ESCOLA DE SAMBA EM SÃO PAULO

ANA CLAUDIA FIORINI - ORIENTADOR(A)

MARIA CAROLINA BORN BRITO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Exposição à música e efeitos na saúde: estudo em ritmistas de uma Escola de Samba em São Paulo.
Aluna: Maria Carolina Born Brito dos Santos Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Claudia Fiorini Disciplina:
Distúrbios da Comunicação Humana Departamento: Fonoaudiologia-EPM, UNIFESP Resumo Introdução.
Além de alterações auditivas, a exposição a níveis sonoros elevados pode ocasionar outros efeitos na
saúde, tais como: incômodo, estresse, irritabilidade, alterações no sono e outras. Os estudos indicam
que as exposições a ruído podem ocorrer tanto em ambientes de trabalho, quanto em atividades de
lazer. Em geral, as pesquisas são realizadas apenas acerca das exposições ocupacionais e,
preferencialmente, em ambientes fabris. Entretanto, além dos trabalhadores de indústrias, a categoria
de músicos pro�ssionais também pode estar sob o risco de adoecer devido à exposição a níveis sonoros
elevados. Objetivo. O objetivo geral foi identi�car as queixas de saúde decorrentes da exposição à
música em ritmistas da Bateria de uma escola de samba do Município de São Paulo. Método. Estudo do
tipo transversal de inquérito. O procedimento incluiu a aplicação de um questionário online em uma
plataforma virtual para investigar o incômodo e as demais queixas de saúde decorrentes da exposição à
música. Além disso, foram realizadas dosimetrias de ruído com o objetivo de avaliar os níveis sonoros
durante os ensaios da bateria. Resultados: A amostra foi composta por 61 ritmistas, sendo 39 (63,9%) do
gênero masculino e 22 (36,1%) do feminino, A idade dos participantes variou de 18 a 52 anos. Quanto à
autopercepção da audição, dois (3,3%) classi�caram como ?ruim?, cinco (8,2%) como ?regular? e a
maioria (n= 54-88,5%) como ?boa/muito boa ou excelente?. Do total, 35 (57,4%) não acham que têm
perda auditiva, dez (16,4%) acham que sim e 15 (24,6%) não sabem. As principais queixas auditivas
foram otalgia (37,7%), zumbido (47,5%), sensação de plenitude auricular (27,9%), tontura (21,3%) e
incômodo a som intenso (11,5%). Em geral, 48 ritmistas (80,3%) costumam utilizar fones de ouvido e seu
uso varia de uma a dez horas por dia. O tempo de atuação como ritmista variou de um a 28 anos. Do
total, 19 (31,1%) atuam como músicos pro�ssionalmente. A frequência e duração dos ensaios antes da
pandemia variou de um a sete dias da semana, com carga horária diária de uma a três horas. Do total,
63,4% da amostra acha que o local onde acontecem os ensaios é repetidamente ou sempre ruidoso. As
principais fontes de ruído interno foram: sons dos instrumentos (n= 59 ? 96,7%), barulho da platéia (n=
41 ? 67,2%) e ritmistas conversando (n= 33 ? 54%). O principal efeito do ruído foi di�culdade de
comunicação (n= 22 ? 36,1%). No geral, 48 ritmistas (78,7%) acham que o ruído pode prejudicar a saúde
dos músicos. Os principais efeitos da exposição à música foram: alterações auditivas (n= 44 ? 72,1%),
zumbido (n= 40 ? 65,6%), alteração da atenção (n= 35 ? 57,4%) e dor de cabeça (n= 30 ? 49,2%). Quanto
aos resultados das medições do ruído durante os ensaios, os níveis médios ponderados de ruído (Leq -
Equivalent level) variaram de 104,5 dB(A) a 110,7 dB(A). O menor nível sonoro durante as medições foi
50,8 dB(A) e o maior foi 118,8 dB(A). Considerações Finais: os ritmistas apresentam principalmente
queixas de di�culdades de comunicação, zumbido e incômodo a som intenso em decorrência da
exposição a ruído. A maioria acha o ambiente de ensaio bastante ruidoso. Os níveis sonoros avaliados
estão acima do permitido pela legislação ocupacional e ambiental. É fundamental a doção de medidas
de proteção à saúde dos ritmistas
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EXPRESSÃO DE MIRNAS APOPTÓTICOS POR CÉLULAS DA LINHAGEM DE LEUCEMIA
LINFOCÍTICA CRÔNICA MEC1 APÓS TRATAMENTO COM IBRUTINIB (PCI-32765) E

TRICOSTATINA A

ANA FLAVIA POPI - ORIENTADOR(A)

BRENDA IWAKURA ALVES - DISCENTE

LUCAS VASCONCELOS SOARES COSTA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
IMUNOLOGIA

Brenda I. Alves (Departamento de Imunologia, UNIFESP) INTRODUÇÃO: A leucemia linfocítica crônica
(LCC) é um câncer hematológico comum em idosos em todo o mundo. O diagnóstico é geralmente feito
pelo aumento do número de linfócitos de aparência madura juntamente com a imunofenotipagem.
Adicionalmente, também podem ser feitos outros testes para a con�rmação. Por de�nição, são linfócitos
B CD5 que co-expressam as imunoglobulinas M (IgM) e D(IgD) além de apresentarem os marcadores CD5
, CD23 , CD19 , CD22-, FMC7-, CD27, IgM-, IgD. Na doença, as células estão retidas na fase G0/G1 e se
acumulam no sangue periférico, enquanto que proliferam na medula óssea e nos tecidos linfóides
devido aos estímulos presentes nestes tecidos. Na LLC, assim como em outros cânceres, os microRNAs
estão alterados. Dentre eles miR-15a, miR-16, miR-29, miR-34 e miR-181, já foram descritos como
alterados em uma célula de linhagem de LLC MEC-1. Além disso, por ser uma doença heterogênea, a LLC
possui um prognóstico muito variável, o que demanda a necessidade de diferentes abordagens de
tratamento. O inibidor da tirosina quinase de Bruton (iBTK), o Ibrutinib, é um tratamento em uso que
induz a apoptose pela inibição da via de ativação pelo BCR, porém possui uma grande probabilidade de
resistência devido a uma mutação na BTK. Outra opção de tratamento, ainda em fase de teste, é um
inibidor das histonas desacetilases, a Tricostatina A, que atua na parada do crescimento, diferenciação,
indução da apoptose por meio de alterações epigenéticas. Nossa hipótese é que a combinação de duas
drogas, o ibrutinib e a tricostatina A, proporcionará um melhor tratamento para a LLC através da
modulação dos miRNAs apoptóticos. OBJETIVO: Estudar a in�uência de dois diferentes tratamentos
(inibidores de BTK e inibidores de histona deacetilases) na modulação de miRNAs apoptóticos em células
de linhagem de LLC (MEC-1). METODOLOGIA: As células MEC-1 foram cultivadas e tratadas com as duas
drogas, sozinhas e em combinação. No primeiro momento foi observado a viabilidade e proliferação por
citometria de �uxo em diferentes tempos de tratamento. Após o RNA total de cada grupo será extraído
para a análise de expressão dos miRNAs miR-15a, miR-16, miR-29, miR-34 e miR-181 por RT-qPCR
utilizando oligos especí�cos. RESULTADOS: Até o momento os resultados mostraram que, como previsto,
a combinação das duas drogas se mostrou mais e�caz em induzir apoptose e interromper a proliferação
celular.
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EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS DO PLASMA NO TRATAMENTO DE
PACIENTES INFARTADOS

STEFANIE CAROLINE FONTOURA - DISCENTE CO-AUTOR

FRANCISCO ANTONIO HELFENSTEIN FONSECA - PARTICIPANTE EXTERNO

ALINE SORIANO LOPES - ORIENTADOR(A)

ISABELA CARVALHO LOBO DE ARAUJO - DISCENTE

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA IZAR - PARTICIPANTE EXTERNO

ALINE KLASSEN - COORIENTADOR(A)

LEO KEI IWAI - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ANALÍTICA

Introdução As estatinas são fármacos envolvidos na inibição da enzima limitante da produção de
colesterol no fígado; como consequência elas diminuem a concentração do mesmo no sangue evitando
o entupimento de artérias do coração que poderiam agravar os problemas cardíacos de um paciente ou
até mesmo levar à óbito. Devido a isso, as estatinas são medicamentos muito comumente utilizados no
tratamento do infarto. Uma doença como o infarto e/ou o uso de qualquer medicamento ocasiona
perturbações nos sistemas biológicos, que podem ser percebidas através de alterações na expressão
proteica. A determinação de proteínas chave, e de sua concentração, tem ajudado a entender os
processos bioquímicos envolvidos na melhora do quadro de pacientes infartados. Objetivo O objetivo
deste trabalho é identi�car as proteínas diferenciais expressas na recuperação de pacientes que
sofreram infarto e foram tratados com as estatinas Rosuvastatina e Sinvastatina. Materiais e métodos
Amostras de plasma sanguíneo de pacientes infartados foram coletadas em dois períodos distintos:
basal (visita 1 ? V1) e 180 dias após o infarto/tratamento (visita 3 - V3). As proteínas foram analisadas por
LC-MS/MS após a remoção de proteínas abundantes e digestão das proteínas com tripsina. O
tratamento dos dados foi realizado utilizando os programas MaxQuant e Perseus. Resultados Um total
de 11 proteínas expressas diferencialmente entre os pares de grupos de pacientes ROS V1, ROS V3, SIN
V1 e SIN V3 foram identi�cadas. Dentre as proteínas, cita-se aquelas relacionadas a processos de
agregação plaquetária, tais como o �brinogênio (cadeia alfa) e a hemoglobina (subunidade beta). Além
disso, utilizando o agrupamento hierárquico, foram observadas proteínas com aumento de expressão
na V3 em comparação com a V1, como por exemplo, a apolipoproteína A-VI, clusterina e complemento
C4-A. Conclusão A expressão diferencial das proteínas foi observada, preferencialmente, de acordo com
o período de tratamento. A importância dessas proteínas no infarto e no tratamento com estatinas estão
sendo estudadas.
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EXTENSÃO "VOZES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS: EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS"

JULIANA OLIVEIRA MARZOLA DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

KETELIN DA SILVA MACIEL - DISCENTE

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: O Projeto ?Vozes das crianças, adolescentes e Jovens: educação em direitos humanos?
cadastrado sob nº19009, está vinculado ao Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Crianças,
Adolescentes e Famílias (GCAF), que é associado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e
Políticas Sociais (PPGSSPS), na linha de pesquisa 1 "Serviço Social, Questão Social e Política Social" e ao
curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista.
Ele foi construído coletivamente a partir da demanda e mobilização das/dos discentes do Serviço Social e
se tornou interdisciplinar, com a chegada de várias áreas do conhecimento. O projeto de extensão está
presente nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e São Paulo, desde 2021.Considerando a
demanda da graduação de assegurar o tripé: ensino, extensão e pesquisa, juntamente com a produção
de conhecimento, a partir da realidade social que possibilite a ampliação da socialização dos sujeitos o
grupo da extensão se mobilizou para a construção do Projeto de extensão, para problematização com o
modelo adultocentrista e assegure o espaço de compartilhamento com as crianças, adolescentes e
Jovens de suas re�exões, expressões e indagações acerca dos seus direitos. Objetivos: Promover
re�exões sobre educação em direitos humanos, com crianças, adolescentes e jovens que contribuam
com o seu desenvolvimento e sua participação democrática nos espaços públicos das cidades
envolvidas. Realizar formação sobre educação em direitos humanos com os extensionistas da Unifesp.
Realizar a Leitura do Mundo dos serviços das políticas de assistência e educação, dos movimentos
sociais e coletivos.Promover Círculos de Cultura com crianças, adolescentes e jovens sobre educação em
direitos humanos. Promover percursos educativos e a socialização entre os diferentes Círculos de
Cultura. Sistematizar o processo vivido contribuindo com a produção de novos conhecimentos. Materiais
e métodos O projeto de extensão é fundamentado pela educação como prática de liberdade (FREIRE,
2008), doutrina de proteção integral (WANDERLINO, 2020), educação em direitos humanos,
(PINI;SILVA;2020), educação antirracista (bell hooks, 2017), educação anticapacitista (DIAS, 2013)
educação antilgbtfóbica (BENTO, 2011) educação popular (BRANDÃO,2022) e a educação socioambiental
(GADOTTI, 2008). Desenvolvido, por meio do círculo de cultura, com base na práxis política da Educação
Popular e no seu movimento, assegura cinco momentos pedagógicos encadeados entre si: Leitura do
Mundo, aprofundamento teórico, utilização de saberes, sistematização e avaliação dialógica. A práxis
social é composta por elementos objetivos e subjetivos, não é homogênea, é contraditória, submetida à
ideologia dominante ? contudo, com manifestações de resistência. Desse contexto, busca-se o universo
de temas a serem trabalhados e o tema gerador, e estruturador, dos demais, que é o segundo
momento. Resultados e conclusão: Esta extensão desenvolve percursos educativos com duração de 12
horas, sendo coordenado pelas/os extensionistas da Unifesp. Tem contribuído com a re�exões acerca da
educação em direitos humanos com crianças, adolescentes e jovens e a elaboração de projeto de
intervenção sobre educação em direitos humanos, o qual é socialização com a escola e ou entidade
parceira.
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EXTENSÃO - INTERFACES MERCADOLÓGICAS EPPEN/UNIFESP COM A COMUNIDADE
DE OSASCO E REGIÃO

TAIS PASQUOTTO ANDREOLI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Tem-se como objetivo compartilhar as ações realizadas no âmbito do programa de extensão - Interfaces
Mercadológicas EPPEN/Unifesp com a comunidade de Osasco e região, no sentido de evidenciar a sua
importância. Criado no �nal de 2019, o programa é renovado anualmente, servindo como "guarda-
chuva" para as ações que se enviesam para a área mercadológica. O programa já soma sete eventos de
extensão, ultrapassando a marca de mil inscritos no total. Dessa forma, acredita-se que o programa vem
cumprindo o propósito de disseminação de conteúdos vinculados à área de marketing, com
compartilhamento de informações e experiências, segundo e com abrangência de diversos públicos.
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EXTENSÃO E CULTURA NA ZONA LESTE

TIARAJU PABLO D ANDREA - COORDENADOR(A)

VINICIUS AMANCIO DE LIMA HIRSCH - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

O conhecimento produzido nas universidades públicas, em geral, não possui um fácil acesso. Dessa
forma, a extensão universitária é imprescindível para a democratização e diminuição do distanciamento
desses conhecimentos gerados, além de promover o redimensionamento da função social das
universidades. O Campus Zona Leste desde sua fundação em 2013 tem por vocação institucional
trabalhar ações de caráter extensionista, fortalecendo o tripé da educação pública: ensino, pesquisa e
extensão que é indissociável. O Programa Institucional de Apoio e Incentivo Acadêmico, Cultural,
Cienti�co e Desenvolvimento Institucional, �nanciado pelo Santander Universidades em parceria com a
Unifesp, permitiu que o Campus Zona Leste contasse com um bolsista, cujo objetivo principal é auxiliar a
Comissão de Cultura e Extensão na divulgação e comunicação das atividades extensionistas da
universidade, buscando engajar a universidade com a sociedade e vice-versa. Almejou-se que o
aprimoramento do processo de divulgação e comunicação das ações extensionistas propostas e
desenvolvidas, melhorassem o papel da universidade e de seus componentes perante a sociedade civil.
Este processo tem como foco as comunidades mais próximas, causando na vizinhança um aumento no
sentimento de pertencimento a universidade pública, diminuindo, assim, o sentimento de
estranhamento da universidade pela comunidade, colocando-a, então, como instituição participante e
ativa socialmente. A metodologia utilizada na elaboração da divulgação e comunicação das atividades de
extensão e cultura, contou basicamente com duas plataformas digitais, sendo, o próprio site da Unifesp,
na homepage do Campus Zona Leste, e a criação de uma página no facebook, de maneira que, em
ambas plataformas, são criadas publicações divulgando as atividades previamente em tom convidativo e
posteriormente comunicando sobre o acontecimento das mesmas. O bolsista além das atividades de
divulgação e comunicação, participa ativamente nos bastidores, auxiliando desde o planejamento até o
desenvolvimento das atividades. As ações de extensão e cultura são muito abrangentes e diversas, e em
sua grande maioria são abertas ao público geral e gratuitas, de modo a garantir o acesso à todos. Cursos
de extensão também são oferecidos, dentro e fora da universidade, além de palestras, o�cinas, rodas de
conversa e atividades culturais, que seguem as mesmas premissas de acesso, buscando sempre a
integração com as comunidades próximas ao Campus. Todas as atividades extensionistas desenvolvidas
no âmbito da Comissão de Extensão e Cultura do Instituto das Cidades - Campus Zona Leste ao longo
dos anos são relevantes e têm como propósito central a devolutiva do conhecimento produzido no
âmbito acadêmico para a comunidade, de forma a promover um aprendizado mútuo entre universidade
e a sociedade. Atualmente, com o retorno gradual das atividades presenciais, nesse período de
recuperação da pandemia de COVID-19, as atividades extensionistas tem alçado planejamento para
ações e atividades futuras, com a perspectiva e esperança de que essas atividades possam ocorrer de
forma presencial; concomitantemente, a Comissão de Extensão e Cultura está em processo de grande
estudo, compondo então a atual Comissão Transitória para implantação da Câmara de Extensão e
Cultura - CaEC ICZL, que tem com o objetivo principal, formalizar, consolidar e potencializar as atividades
extensionistas do campus.
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EXTENSÃO PARASURFE UNIFESP: LEVANDO O SURFE NA ONDA DA ACESSIBILIDADE!

EMILSON COLANTONIO - COORDENADOR(A)

ROBERTA PESSOA DE MELLO - DISCENTE

MARIA CAROLINA MARCHINI DOS SANTOS - DISCENTE

ENZO ALEIXO SOUZA - DISCENTE

LUCAS FERNANDO DA SILVA - DISCENTE

PRISCILA SANTOS BARBOSA - DISCENTE

ROSEZéLIA DA SILVA BATISTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

O Surfe é um esporte em constante crescimento mundial. Sua prática tem fundamental importância na
qualidade de vida de seus praticantes, trazendo inúmeros benefícios mostrando ser possível
proporcionar às pessoas com de�ciência a realização desse esporte. A Extensão Universitária Parasurfe
nasceu com o intuito de desenvolver pesquisas e práticas na área do Surfe Adaptado. Atualmente, está
em parceria com a escola Kakolu Surfe, que oferece aulas de surfe, próximo ao Canal 2, na cidade de
Santos - SP. Seu principal objetivo é oferecer aos discentes práticas e vivências junto aos ensinamentos
da escola, com mútuo aprendizado. Devido à pandemia, essa prática foi adiada, tendo o início das aulas
com previsão de começar no �nal do primeiro semestre de 2022. Devido a esse atraso, os alunos
tiveram outras atividades na extensão. Com a ascensão das redes sociais e sua atuação no mundo
contemporâneo, a Extensão Parasurfe Unifesp viu uma ótima oportunidade de levar o conteúdo
acadêmico para a comunidade em geral, onde o Surfe era sua motivação e mostrar a acessibilidade e
inclusão por trás dele se tornou sua principal missão. A atuação se fez através da rede Instagram criando
uma página com o objetivo de incentivar e propagar informações sobre o desporto adaptado,
contribuindo assim com as políticas de inclusão e conscientização da população no geral. O
@ParaSurfeUnifesp foi desenvolvido em 2020, e teve sua primeira publicação em janeiro de 2021. Até o
presente momento, conta com mais de 60 publicações, alcançando 311 interações, com mais de 650
seguidores, sendo 37,2% homens e 62,7% mulheres, de idade entre 13 e 65 anos. Os extensionistas se
dividiram em duplas, e a cada semana, uma dupla �cava responsável em cuidar da nossa página. Há
reuniões semanais para que fossem pensadas os conteúdos das postagens, por meio de estudos e
discussões de artigos acadêmicos relacionados aos temas abordados. Esse tipo de mídia social tem se
mostrado e�ciente e importante para a divulgação e interação do meio cientí�co com a comunidade,
possibilitando a troca de conhecimentos e experiências. A extensão prevê aprofundamento e
desenvolvimento dos estudos, consequentemente da organização e administração da página.
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EXTENSÃO PARASURFE UNIFESP: LEVANDO O SURFE NA ONDA DA ACESSIBILIDADE!

EMILSON COLANTONIO - COORDENADOR(A)

ROBERTA PESSOA DE MELLO - DISCENTE

MILENA MENDES CORDEIRO - DISCENTE

MARIA CAROLINA MARCHINI DOS SANTOS - DISCENTE

ENZO ALEIXO SOUZA - DISCENTE

LUCAS FERNANDO DA SILVA - DISCENTE

PRISCILA SANTOS BARBOSA - DISCENTE

ROSEZéLIA DA SILVA BATISTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução: O projeto de extensão nasceu com o intuito de desenvolver pesquisas e práticas na área do
Surfe Adaptado, em parceria com a escola Kakolu Surfe que oferece aulas de surfe, próximo ao Canal 2,
na cidade de Santos - SP. A modalidade tem como essência a universalização do surfe, pois busca
promover a inclusão social e o esporte às pessoas com de�ciência, sendo possível a utilização de
pranchas adaptadas às diferentes condições do praticante. Pessoas com de�ciência são aquelas que têm
impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, as quais em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Vários fatores
como doenças, malformações, acidentes e outros acontecimentos, podem resultar na aquisição de
de�ciências motoras, o que representa consequências ao corpo humano e a independência física.
Pesquisas esclarecem que o sedentarismo está associado ao aumento da prevalência de doenças de
baixo nível do movimento corporal, conhecidas no conjunto como síndrome hipocinética, quem inclui
doenças e agravos não transmissíveis-DANTs (síndrome cardiometabólica, dislipidemias, obesidade,
diabetes, disfunções cardiovasculares, distúrbios psicobiológicos, entre outros), devido às diferentes
barreiras, pessoas com de�ciência estão mais suscetíveis ao sedentarismo. Portanto o surfe adaptado se
mostra uma alternativa ao embate do sedentarismo. Objetivo: Proporcionar a prática da modalidade do
Surfe Adaptado como um veículo de promoção de saúde para crianças, jovens e adultos com de�ciência
física, auditiva, visual, intelectual e/ou múltipla de ambos os gêneros. Além do desenvolvimento de um
canal de divulgação para a comunidade relativa ao tema do surfe adaptado. Materiais/Métodos:
Programa de aulas de surfe adaptado para pessoas com de�ciências a partir de oito anos, de ambos os
sexos, residentes na Baixada Santista, acometidos por de�ciência física, visual e/ou intelectual. Serão
realizados três programas com 10 alunos cada, totalizando um número de 30 vagas anuais. Duração de
12 semanas. A frequência semanal das atividades será de uma vez por semana com duração de uma
hora, aulas às segundas-feiras à tarde com cinco alunos e às quintas-feira de manhã com cinco alunos.
Será realizado avaliações pré e pós programa, sendo elas: avaliação clínica inicial, anamnese, qualidade
de vida e sono; antropométrica/composição corporal, e especí�cas por área de atuação como a
motricidade motora grossa e o controle de tronco visando orientação para melhor desempenho e
adaptações necessárias. Resultados Esperados: Cada participante ao dar início ao programa passará
pelas avaliações iniciais, portanto os resultados esperados para o aluno são a melhora física social nos
diferentes contextos do cotidiano do aluno, sendo constatado com a reavaliação ao �m do programa
ofertado. Conclusão: Portanto, torna-se importante a prática de exercícios físicos para o combate ao
sedentarismo oferecendo aulas de surfe adaptado às pessoas com de�ciência.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A DEFESA DA VIDA NA PANDEMIA POR COVID-19: A
EXPERIÊNCIA DO PROJETO FORTALECENDO REDES TERRITORIAIS DE CUIDADO NA

BAIXADA SANTISTA

STELLA MARIS NICOLAU - COLABORADOR(A)

LIA THIEME OIKAWA ZANGIROLANI - COORDENADOR(A)

LORENA MARTHA ROBERTO - DISCENTE

ANA FLAVIA ALVES - DISCENTE

FERNANDO DE ALMEIDA SILVEIRA - COLABORADOR(A)

LARISSA DOS SANTOS E SILVA - DISCENTE

EDNARA CAROLINE PEREIRA - DISCENTE

MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI - COLABORADOR(A)

JAQUELINE KALMUS - COLABORADOR(A)

SHEILA DE MELO BORGES - COLABORADOR(A)

SIMONE APARECIDA RAMALHO - COORDENADOR(A)

LORENA MENDES DE OLIVEIRA COSTA - DISCENTE

BRUNA DA SILVA BARBOSA - DISCENTE

ANDRE DALBEN - COLABORADOR(A)

EMILIA AMELIA PINTO COSTA RODRIGUES - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O objetivo é relatar a experiência do projeto de extensão Fortalecendo Redes Territoriais de Cuidado no
enfrentamento à COVID-19 na Baixada Santista, apresentando o percurso do projeto nos últimos dois
anos, assim como discutir as potências e desa�os colocados para a articulação interdisciplinar e em
rede, não só nos territórios como também em uma universidade que orienta sua formação em saúde
pelos princípios da interdisciplinaridade e da interpro�ssionalidade, pensando sobre o papel da
extensão universitária nesse processo. As ações do projeto se con�guraram em três fases: 1) Construção
de um mapa colaborativo das iniciativas de solidariedade ativa no enfrentamento à pandemia por
COVID-19 e seus impactos na vida nos territórios e a construção de estratégias de apoio aos
trabalhadores, serviços e gestores; 2) Fomento à criação de respostas inventivas e coletivas aos desa�os
impostos pelos efeitos da pandemia, em seus territórios; 3) Realização de um Curso de Formação de
Agentes Populares de Saúde, construído a partir da criação de uma comissão pedagógica plural,
composta por atores diversos da universidade e da cidade de Santos e oferecido para lideranças
comunitárias dos três territórios da cidade em que o projeto desenvolve suas ações ? Centro Histórico,
Morros e Zona Noroeste. O projeto provocou interferência direta no cenário encontrado, contribuiu para
a tessitura de redes territoriais de cuidado mais amplas, fomentando articulação intersetorial e
interdisciplinar de múltiplos atores, para a proposição de saídas inventivas e coletivas, em contraposição
à gestão hegemônica da pandemia no Brasil, evidenciando a função estratégica da extensão como
propiciadora de experiências complexas, plurais e orgânicas na saúde coletiva, promovendo maior
articulação entre universidade e sociedade e contribuindo para que a formação em saúde siga se
fazendo junto e em defesa da vida, especialmente em tempos de intensa produção de morte,
desigualdades e desamparo
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EXTRAÇÃO DE NANOFIBRAS DE CELULOSE A PARTIR DO COLMO DE BAMBU PELO
MÉTODO DA HIDRÓLISE ALCALINA

ELIAS DE BARROS SANTOS - ORIENTADOR(A)

LETICIA CUESTA MATOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
BIOMATERIAIS

Introdução: Dado o avanço de conhecimento referente aos nanomateriais, tem sido observado nos
últimos anos um aumento crescente da extração de nano�bras de celulose, um biopolímero bastante
resistente e aplicado como um material compósito conferindo melhoria nas propriedades mecânicas do
produto. Com base nisso, metodologias foram criadas para execução da extração de nano�bras de
celulose, abordando diferentes matérias primas como, eucalipto, bagaço de cana de açúcar e até mesmo
o bambu sendo ele o tema de pesquisa para esse trabalho por ser um material de utilização versátil,
baixo custo e crescimento rápido. Objetivo: Com base nisso, o objetivo do presente trabalho consistiu
em extrair nano�bras de celulose (nanocelulose) por meio de uma hidrólise alcalina, partindo do colmo
do bambu triturado do gênero Bambusa Tuldoides como matéria prima para obtenção do biopolímero.
Materiais e Método: Os colmos de bambu foram cortados e processados em um liquidi�cador industrial.
Em seguida foi realizada uma hidrólise alcalina com uma solução de NaOH a 1,0 mol/l sendo adicionado
lentamente H2O2 a uma concentração de 30%. Após controle do pH em 11,5 durante as 4 horas do
procedimento a celulose foi neutralizada com uma solução de ácido sulfúrico a 1,0 mol/l. Após o
procedimento executou-se uma �ltração a vácuo e secou-se por 2 horas na estufa. A celulose foi
armazenada no dessecador para evitar qualquer tipo de umidade. Para obtenção da nanocelulose foi
utilizado o ultrassom com água e gelo na temperatura de aproximadamente 3°C, nos erlenmeyers foi
adicionada uma solução de H2O2 e a celulose obtida anteriormente, já neutralizada. Obteve-se ao �nal
do processo dois coloides de nanocelulose extraídos nos tempos de 1 e 2 h. Resultados e Conclusão:
Partindo de um procedimento já existente de extração foi possível realizar os ajustes necessários e
selecionar uma melhor condição e e�ciência ao processo de hidrólise alcalina. Ao �nal da extração de
celulose, foi obtida uma massa de 4 gramas, evidenciando um bom rendimento da amostra inicial de 5
gramas. Com relação aos coloides, observou-se uma coloração característica que sugeria a presença de
nano�bras, porém a nanocelulose só foi evidenciada a partir da análise de microscopia eletrônica de
transmissão (MET). Pode-se concluir a partir do resultado de MET, a presença de nano�bras com
espessuras de 35 á 80 nm em ambas as amostras evidenciando o tamanho nanométrico, assim como o
enovelamento da nanocelulose. Ao �nal da metodologia de hidrólise alcalina executada, foi possível
veri�car sua e�ciência na obtenção da nanocelulose, atendendo ao objetivo inicial deste trabalho.
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EXTRAÇÃO DE SINAL DE ECG DE TELA DE MONITOR CARDÍACO

REGINA CELIA COELHO - ORIENTADOR(A)

ISABELA GARCIA MELLO E SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PIBITI Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

A visão computacional é uma tecnologia que busca emular a visão humana para automatizar a análise
de imagens e bene�cia, inclusive, a área da saúde. Em unidades de terapia intensiva, essa tecnologia
pode ser aplicada para colher informações vitais dos pacientes em monitores cardíacos e possibilitar sua
interpretação automática em dispositivos móveis. Nesse sentido, o objetivo desse projeto foi
desenvolver uma ferramenta computacional que extrai o sinal de ECG em vídeos da tela de monitores
cardíacos. Para tanto, foram utilizadas gravações estáticas disponíveis no YouTube. A abordagem
proposta nesse trabalho realiza a extração dos frames do vídeo e processa somente a região que
contém o sinal de ECG, que é selecionada manualmente pelo usuário. Então, o sinal é segmentado
extraindo os pixels verdes no sistema RGB e, posteriormente, são realizadas operações morfológicas
para melhorar a qualidade da segmentação. Outras técnicas estão sendo testadas para reduzir o ruído
nos sinais. Por �m, é extraído o contorno superior da segmentação, que corresponde à amplitude do
sinal e ele é traçado sobre as imagens originais para �ns de validação. Os resultados desse trabalho
indicam que é possível realizar a extração dos sinais de ECG a partir da gravação de telas dos monitores.
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MUCILAGEM DO FRUTO DILLENIA INDICA PARA
A PRODUÇÃO DE ESPESSANTE NATURAL.

FABIANA PERRECHIL BONSANTO - ORIENTADOR(A)

PRISCILLA CARVALHO VEGGI - ORIENTADOR(A)

LUANA ESCUDEIRO DO CARMO - DISCENTE

ISABELA APOLIANA DA SILVA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MUCILAGEM DO FRUTO Dillenia indica PARA A PRODUÇÃO DE
ESPESSANTE NATURAL. Autores: Luana Escudeiro do Carmo ? discente (escudeiro.luana@unifesp.br),
Isabela Apoliana da Silva - coautora (isabela.apoliana@gmail.com), Priscilla Carvalho Veggi -
coorientadora (pveggi@unifesp.br), Fabiana Perrechil ? orientadora (fabiana.perrechil@unifesp.br).
Introdução: A planta Dillenia indica é principalmente usada devido às suas propriedades medicinais,
como no tratamento contra a diarreia, diabetes, febre e câncer. Além disso, possui propriedades
antioxidantes, apresentando efeito protetor a diversas doenças, como diferentes tipos de câncer,
Alzheimer e doenças cardiovasculares. Dentre os compostos de interesse que apresentam propriedades
funcionais presentes nessa planta, está o ácido betulínico, que é responsável por sua atividade
anticancerígena. Além disso, o fruto da Dillenia indica possui uma mucilagem, que é uma solução viscosa
principalmente composta por polissacarídeos, que possui potencial para diversas aplicações
tecnológicas como um espessante. Objetivos: Assim, o objetivo desse trabalho foi obter um extrato do
fruto de Dillenia indica com propriedades espessantes e rico em compostos fenólicos. Dessa forma é
possível obter um produto natural com funcionalidades interessantes para aplicação em produtos
alimentícios ou farmacêuticos. Materiais e métodos: Para a extração dos compostos bioativos a partir do
fruto da Dillenia indica foram utilizados apenas água e álcool etílico como solventes, devido à não
toxicidade destes compostos. O fruto da Dillenia indica foi colhido em um parque público e o etanol foi
adquirido da Synth (Brasil). As extrações foram realizadas utilizando uma sonda de ultrassom VC 505
(Sonics & Materials Inc., EUA), variando a proporção de matéria-prima por solução (de 1:10 até 1:30),
frações de água e álcool (de 0:100 até 100:0) e amplitude do ultrassom (de 24% a 40%). Foi elaborado um
planejamento experimental central composto rotacional 23 para obter as condições otimizadas,
utilizando a concentração de compostos fenólicos desses extratos como resposta. A partir do
planejamento experimental pode-se extrair 17 amostras que foram analisadas em relação aos
compostos fenólicos com o uso do método de Folin-Ciocaueau. Resultados: Os resultados obtidos
mostraram que a proporção de matéria-prima por solução apresentou um efeito positivo
estatisticamente signi�cativo, indicando que, quanto maior essa proporção, maior é a quantidade de
compostos fenólicos extraídos. Por outro lado, a proporção água: etanol apresentou um efeito negativo,
indicando que o aumento na concentração de etanol desfavoreceu a extração de compostos fenólicos. A
amplitude do ultrassom não apresentou efeito estatisticamente signi�cativo. Conclusão: A partir do
planejamento experimental foi obtida a condição otimizada, ou seja, a condição para a obtenção da
maior concentração de compostos fenólicos. A condição otimizada foi de�nida pela proporção de
matéria-prima por solução de 1:30, solução composta por 20% de água e 80% de etanol e amplitude do
ultrassom de 20%. Essas condições serão utilizadas nas próximas etapas do trabalho. Apoio: CNPq
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EXTRAÇÃO, MODIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE AMIDO DA
MANDIOCA

MARIANA AGOSTINI DE MORAES - ORIENTADOR(A)

ISABELLA DE LIMA OLIVEIRA - DISCENTE

LUCAS DE SOUZA FALCãO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

EXTRAÇÃO, MODIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE AMIDO DA MANDIOCA ISABELLA DE LIMA
OLIVEIRA, aluna. isabella.lima29@unifesp.br. LUCAS DE SOUZA FALCÃO, coorientador.
lsfalcao@unifesp.br MARIANA AGOSTINI DE MORAES, orientadora. mamoraes@unifesp.br. Introdução:
Nos dias atuais, a escassez do petróleo, seu custo elevado e a preocupação com o meio ambiente
acarretaram o interesse global em buscar alternativas para produção de materiais com propriedades
biodegradáveis, propriedade normalmente característica dos biopolímeros. Dentre estes, tem-se o
amido, polissacarídeo de reserva em células vegetais e que é formado dois tipos de cadeias de glicose, a
amilose, formada por ligações glicosídicas ?1?4 e amilopectina, que possui rami�cações em ligação ?1?6 .
Em razão disso, o amido foi constatado como um biopolímero muito promissor para tal necessidade
devido às suas propriedades físico-químicas, como de gelatinização, biodegradabilidade e não
toxicidade. A gelatinização ocorre ao dissolver o amido em excesso de água e submete-lo à uma elevada
temperatura, com isso os grânulos são rompidos e obtêm-se um termoplástico a base de amido. Apesar
das vantagens apresentadas, o amido precisa agregar propriedades como maior estabilidade térmica,
integridade mecânica, hidrofobicidade e resistência. Objetivo: Sendo assim, o presente projeto objetiva
desenvolver �lmes a partir do amido extraído da mandioca e realizar modi�cações térmicas e químicas
em sua estrutura, avaliando suas propriedades físicas e químicas. Materiais e métodos: Para isso
preparou-se três diferentes tipos de amido sendo um sem modi�cação, um com modi�cações térmicas e
por �m um amido com modi�cação química realizada com peróxido de oxigênio. Os �lmes foram
preparados a partir de soluções de 2% amido, 0,6% glicerina, em banho termostático a 95°C e com
agitação de 30 rpm por 35 minutos, posteriormente foram colocados em uma placa de Petri e secos pelo
método de casting. Dentre as caracterizações, serão feitas imagens de superfície e fratura no
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), análises mecânicas de resistência à tração, análises de
solubilidade e intumescimento, termogravimetria (TGA) e calorimetria diferencial exploratória (DSC) e,
por �m, a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) será realizada para
veri�car os grupos funcionais das matrizes de amido termoplástico possibilitando observar as possíveis
alterações químicas em sua estrutura. Resultados: Até o momento foi realizada a modi�cação química
por oxidação, sendo realizadas as análises de solubilidade, intumescimento, MEV e FTIR. O índice de
solubilidade para o amido não modi�cado foi de de 9,54%±0,44 e de 6,78%±0,50 para o amido
modi�cado por oxidação, indicando a menor solubilidade do material modi�cado quimicamente. Além
disso, o maior intumescimento foi atingido em 3 horas sendo 416%±19,27 para o �lme não modi�cado e
304%±129,3 para o �lme modi�cado por oxidação. Os grupos funcionais do �lme não modi�cado foram
analisados no FTIR, onde os picos que podem estar associados a C-C, C-O-H e C-C podem ser
observados, ademais o �lme e o grânulo foram observados no MEV, onde pode-se observar que o �lme
exige um melhor processo de homogeneização. Conclusão: Nos próximos meses está prevista a
realização da modi�cação térmica e das demais caracterizações dos �lmes analisados. Palavras-chaves:
amido termoplástico, �lmes, biopolímeros, �lmes modi�cados.
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FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS DE BRADICININA MEDIADA POR DNA

EMERSON RODRIGO DA SILVA - ORIENTADOR(A)

LUCAS RODRIGUES DE MELLO - CO-AUTOR(A)

THIAGO DA COSTA LOURENÇO - DISCENTE

CLOVIS RYUICHI NAKAIE - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOMATERIAIS

Introdução: A bradicinina (BK) é um peptídeo-hormônio com a seguinte sequência de aminoácidos:
RPPGFSPFR (R: arginina, P: prolina, G: glicina, S: serina, F: fenilalanina). A BK está relacionada às proteínas
cininas, possuindo efeito vasodilatador e estando diretamente ligada à liberação de mediadores
in�amatórios. Por isso uma grande quantidade de estudos acerca da BK explora seu potencial como
redutor de pressão arterial, sendo que sua aplicação já está bem estabelecida na indústria farmacêutica
como princípio ativo para fármacos anti-hipertensivos. Por outro lado, mesmo que esse mecanismo já
esteja bem estabelecido, ainda não há estudos utilizando materiais nanoestruturados da BK ou
investigando se essas nanoestruturas apresentam a ação biológica do peptídeo nativo. Além da BK, um
análogo importante é a des-Arg9-BK (DBK), cuja sequência é quase idêntica à da BK, porém com
ausência de uma arginina na posição 9. A DBK também exerce um mecanismo de ação diferenciado da
BK, sendo um agonista do receptor ?1. Objetivo: O objetivo deste projeto foi produzir arranjos
supramoleculares de BK e analisar se essas nanoestruturas exercem respostas celulares semelhantes
(ou melhoradas) às do peptídeo em sua forma nativa. Métodos: Peptídeos BK e DBK foram solubilizados
em meio aquoso na presença ou ausência de cadeias curtas de DNA contendo cerca de 200 pb. Essas
soluções foram caracterizadas por métodos de �uorescência para determinação de concentrações de
agregação críticas, enquanto a estrutura secundária foi analisada em experimentos de dicroísmo
circular. A morfologia dos agregados foi observada via microscopia eletrônica e microscopia de força
atômica. Análises em solução foram realizadas por meio de espalhamento de raios X a baixo ângulo, e a
resposta celular foi avaliada pelo monitoramento de in�uxo de cálcio em células HUVEC. Resultados:
Experimentos de �uorescência demostraram que na presença do DNA os peptídeos formam agregados
em concentrações muito menores do que as observadas em sua ausência. Além disso, também foi
possível observar um deslocamento do comprimento de emissão máxima na presença do DNA, o que é
interpretado como indicador da formação de agregados nanoscópicos. Dados de microscopia eletrônica
mostram que em concentrações acima de ~1.3 mg/ml, a BK forma agregados irregulares de dimensões
reduzidas enquanto na presença de DNA ocorre a formação de nano�brilas com comprimentos que
atingem a escala de micrômetros, mostrando que o DNA é um excelente molde para a agregação do
peptídeo. Também foi possível inferir a região de ligação dos peptídeos no DNA, monitorando espectros
de emissão em ensaios de titulação. Para isso, usamos como referência as emissões de EtBr e de SYBR.
Esses ensaios demonstraram que a BK se liga preferencialmente à região minor groove do DNA,
enquanto a DBK é um intercalante entre bases. Respostas celulares também foram vistas em
experimentos de in�uxo de cálcio, onde se observou que tanto a BK quanto o complexo BK-DNA
induzem a entrada de cálcio, indicando que as nanoestruturas formadas preservam a função do
peptídeo original. No caso da DBK, não foi observada a formação de agregados regulares nem qualquer
resposta de in�uxo de cálcio. Conclusão: Demonstramos a produção inédita de nanoestruturas
ordenadas baseadas em BK e identi�camos a região de ligação entre esse peptídeo e o DNA.
Demonstramos também que a capacidade da BK de promover in�uxo de cálcio é preservada nas
nanoestruturas geradas. Esses achados levam à perspectiva de que nanoestruturas de BK podem ser
utilizadas para a formulação de biomateriais nanoestruturados com propriedades hipotensoras.
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FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE AMIDO TERMOPLÁSTICO E
GRAFITE COM POTENCIAL PARA APLICAÇÕES EM SENSORIAMENTO

ELETROQUÍMICO

ANA PAULA LEMES - ORIENTADOR(A)

AMANDA DE SOUSA MARTINEZ DE FREITAS - DISCENTE

MARYSTELA FERREIRA - COORIENTADOR(A)

CRISTIANE CARLA MACIEL - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: BIOMATERIAIS

Introdução: Atualmente, há um grande interesse em obter materiais alternativos para aplicação em
sensoriamento, que agreguem bom desempenho com sustentabilidade. Polímeros sintéticos são
comumente usados; porém, considerando o consumo ecológico, cresce o interesse em utilizar polímeros
biodegradáveis como substitutos de materiais poliméricos convencionais. Portanto, o amido, que é um
polímero com alta disponibilidade, baixo custo e alta biodegradabilidade, pode ter grande potencial para
substituir os materiais convencionais. No entanto, o amido nativo não possui características plásticas,
devendo ser modi�cado com um agente plasti�cante para produzir amido termoplástico (TPS). Contudo,
o TPS não possui propriedades condutoras que permitam sua aplicação em sensores eletroquímicos,
sendo necessária a incorporação de materiais condutores como o gra�te (Gr), por exemplo, para formar
um compósito condutor. Objetivo: Neste trabalho propomos um método de produção de um compósito
polimérico biodegradável, composto de TPS e gra�te, com propriedades condutoras, o que permite um
potencial de aplicação no desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Materiais e Métodos: O artigo
descreve a preparação do material compósito, denominado aqui como TPS-Gr, e a caracterização físico-
química pelas técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Infravermelho
com Transformada de Fourier (FTIR), ângulo de contato, Difração de Raio X (DR-X) e espectroscopia
Raman. A caracterização eletroquímica do material foi realizada por Espectroscopia de Impedância
Eletroquímica (EIS) e Voltametria Cíclica (CV) para determinar a melhor proporção. Resultados: A
metodologia utilizada para a fabricação de compósitos de amido termoplástico e gra�te com diferentes
proporções mostrou-se viável. Apresentando fácil execução e boa reprodutibilidade dos resultados.
Dentre as composições testadas, a que apresentou os melhores resultados nas medições eletroquímicas
foi o compósito preparado com 60% de gra�te e 40% de TPS. A análise de FTIR mostrou que houve uma
boa interação e uma dispersão homogênea do gra�te na matriz polimérica. Os difratogramas também
con�rmaram a boa dispersão através dos planos de gra�te característicos encontrados para o
compósito e o aumento da cristalinidade do TPS-Gr em relação ao TPS. A nitidez das re�exões de Bragg
justi�ca as propriedades condutoras, que também foram evidenciadas nas análises morfológicas, onde
as partículas de gra�te e a porosidade do �lme observadas são responsáveis por produzir uma grande
área condutora ao material. Com base nos resultados da espectroscopia Raman, foi possível calcular a
razão de intensidade de pico, ID/GI, e o valor médio encontrado para o material desenvolvido foi igual a
0,114, o que é característico do gra�te cristalino e em uma faixa aproximada dos valores encontrados na
literatura. A técnica eletroquímica de Voltametria de Pulso Diferencial (DPV) foi utilizada para determinar
a molécula de catecol (CC) em uma faixa de 0,1 a 2,0 mmol L-1, apresentando uma regressão linear (R2)
de 0,9996 e valores de LOD e LOQ iguais a 1,85×10-6 mol.L-1 e 6,18×10-7 mol.L-1, respectivamente.
Conclusão: Assim, comprovou-se que o material desenvolvido possui uma composição homogênea e
uniforme com propriedades condutoras. Também foi demonstrado o potencial do material para
aplicação com sensor eletroquímico descartável e biodegradável, com boa seletividade para a detecção
de catecol em água.
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FACEPARTO: CO-CONSTRUÇÃO DO PLANO DE PARTO PARA FAVORECER O
PROTAGONISMO DA GESTANTE DURANTE O PARTO - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS.

TANIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SCUDELLER - COLABORADOR(A)

NANCY RAMACCIOTTI DE OLIVEIRA MONTEIRO - COLABORADOR(A)

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - COORDENADOR(A)

MARIA TERESA PACE DO AMARAL - COLABORADOR(A)

EMILIE MÓDOLO BISPO - DISCENTE
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SAMARA AMORIM DA SILVA - DISCENTE

MARINA RAMIREZ CRUZ - DISCENTE

BRUNA GENARI SENA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: O projeto Faceparto é uma extensão da UNIFESP, executada no campus baixada santista,
composta por integrantes de variados cursos da área da saúde. O elemento em foco abordado por ele é
o Plano de Parto, um documento que o�cializa os desejos da mulher com relação ao seu parto.
Gestantes que fazem o plano de parto �cam melhor informadas para este momento, possuindo
expectativas mais realistas, com maior segurança e relaxamento. Apesar de ser recomendado pela
Organização Mundial da Saúde desde 1986, alguns pro�ssionais da saúde apresentam resistência para
utilizar esse documento. Objetivo: O objetivo desse projeto é favorecer o empoderamento das gestantes,
por meio da troca de informações em um ambiente seguro e acolhedor sobre seus direitos, facilitando
assim a co-construção do Plano de Parto. Método: Durante o período de pandemia, o projeto foi
adaptado para funcionar exclusivamente de maneira virtual. A equipe realizou 52 reuniões remotas
semanais, para decidir quais temas seriam estudados, e elaborar posts informativos e com
embasamento cientí�co para publicação semanal no Instagram e Facebook. Foi criado pela equipe, um
grupo no whatsapp composto por gestantes da rede pública de Santos. Resultados: Através dessa
dinâmica, obtivemos crescimento do público que nos acompanha nas redes sociais, sendo este mais
signi�cativo no Instagram, onde o projeto que contava com 660 seguidores um ano atrás, e atualmente
com 782, dos quais 94% são mulheres com idades entre 18 e 34 anos. Ademais, nos últimos 90 dias,
além do Brasil, tivemos parte do nosso público alcançado em países como Itália, Portugal e México.
Dentre as publicações com maior alcance temos em primeiro lugar o post intitulado ?Partograma? com
683 visualizações, em segundo ?Contrações de treinamento? com 622 e em terceiro ?Episiotomia? com
578 visualizações. Além disso, tivemos interações expressivas com estudantes da universidade,
gestantes e com outros pro�ssionais da saúde que nos enviaram dúvidas, elogios e sugestões, como fez
o médico neonatologista M.A. que a�rma ?Orientação oportuna e humana? na publicação sobre
gestação não planejada. Ademais, o relato das participantes extensionistas demonstra que a experiência
promovida pelo projeto tem sido muito enriquecedora para ampliar seus conhecimentos. Conclusão:
Diante disto, o projeto tem contribuído para educação em saúde por meio de recursos virtuais,
promovendo a aprendizagem das integrantes e de outros alunos que acompanham o conteúdo
elaborado sobre as temáticas relacionadas à gestação, além de colaborar para uma atuação
interdisciplinar, enriquecendo suas experiências. Concomitantemente, ele promove a divulgação de
informações relevantes para auxiliar, orientar e empoderar as gestantes que acompanham e interagem
com o Faceparto, na construção de seus planos de parto, auxiliando para que o processo de parir seja
uma experiência positiva.



Página 961Página 961

FACES DA AUTENTICIDADE EM MALANGATANA VALENTE NGWENYA

ILANA SELTZER GOLDSTEIN - ORIENTADOR(A)

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - COORIENTADOR(A)

MARIANA FUJISAWA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

A comunicação deriva de um capítulo da pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de
Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, intitulada "A ?autenticidade? nas artes moçambicanas
modernas: construções a partir de Malangatana Valente Ngwenya e Reinata Sadimba". Propõe-se aqui
discutir as diferentes faces do conceito de "autenticidade" construído em torno da �gura e obras do
artista moçambicano Malangatana Valente Ngwenya (1936-2011). Ao analisar historicamente a trajetória
do artista - intimamente vinculada aos intensos processos político-sociais pelos quais passou
Moçambique em seu período colonial e pós-independência -, bem como a bibliogra�a produzida a seu
respeito, nota-se reiteradamente a ideia de que Malangatana teria sido um "artista autêntico",
genuinamente africano e moçambicano, que sabia retratar de maneira natural e inata o contexto que o
envolvia. É preciso apontar que, ao utilizar o termo ?autenticidade?, remeto-me a um conceito amplo,
historicamente transformado, apropriado, defendido e negado, que atua como critério de seleção,
legitimação e exclusão de produções - no caso, africanas. A aplicação deste conceito sobrevive enquanto
se modi�ca de acordo com o momento histórico e o local geográ�co e social em que se enraíza,
mantendo certos parâmetros essenciais: a estrutura de uma oposição subjacente (?autêntico? x ?
inautêntico?, ?tradicional? x ?moderno?, ?genuíno? x ?contaminado?, ?ocidental? x ?não-ocidental?, ?
primitivo? x ?civilizado?); a defesa de um essencialismo ahistórico e o vínculo com processos
universalizantes de hierarquização e (des)valorização material e simbólica. ?Autenticidade? não será um
termo aqui utilizado, portanto, em uma acepção única, e virá constantemente acompanhado de
adjetivações decorrentes de determinados contextos, como ?autenticidade africana?, ?autenticidade
nacional?, ?autenticidade étnica?, ?autenticidade política?, dentre outros. Com este aparte, ressalta-se
que por meio de análise crítica dos discursos sobre a "autenticidade" de Malangatana e da compreensão
histórica do contexto de suas origens, desenvolve-se a proposta de duas categorias: uma "autenticidade
africana/étnica" e uma "autenticidade moçambicana/anticolonial". A primeira categoria engloba a ideia
desenvolvida especialmente entre o �nal da década de 1950 e meados de 1960, segundo a qual
Malangatana seria um "pintor natural" - como escreve seu patrono Pancho Guedes -, um "artista nato,
primitivo" - segundo Ilídio Rocha -, cujas obras avivariam a "alma de África" - de acordo com seu primeiro
apoiador, Augusto Cabral. Esta ideia vincula-se diretamente às propostas de "preservação" dos artistas
africanos, promulgada por �guras in�uentes na inclusão das artes africanas nos sistemas internacionais
de arte, como Julian Bernart, Ulli Beier e Pancho Guedes. Sob esta perspectiva, Malangatana teria uma
característica "naïf" que serviria de janela para um trabalho "autenticamente" africano ou ronga-
changane. A segunda categoria abarca a ideia de que, especialmente durante as lutas anticoloniais e no
período pós-independência (tendo sido conquistada a independência nacional em 1975), a
"autenticidade" de um artista moçambicano seria encontrada "na coerência entre o seu trabalho criador
e a sua vida, a sua integração nas massas" - conforme a�rma Alda Costa. Neste ponto, Malangatana e
suas obras passariam a ser consideradas "autênticas", enquanto representativas da concepção de um
"Povo Moçambicano" não mais segmentado etnicamente ou segundo categorias provenientes da
violência colonial. A produção de obras politicamente mais explícitas e engajadas por parte do artista,
como seus Desenhos de Prisão, contribuíram para esta classi�cação, bem como sua inserção
internacional já bem estabelecida, que garantiu, de maneira curiosa, um apelo à "universalidade" e à
"modernidade" artísticas que haviam pautado a criação da nova nação moçambicana. A comunicação,
portanto, tentará pontuar a trajetória da "autenticidade" enquanto amplo conceito em um intenso jogo
de transformação e manutenção históricas no caso de Malangatana Valente Ngwenya.
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O presente trabalho de iniciação cientí�ca se propõe a estudar a singularidade de Patrícia Galvão (Pagu)
pela dialética entre multiplicidade e anonimato.Com essa �nalidade, analisa excertos de gêneros
textuais diversos pertencentes à sua produção dos anos 1920 e 1930, re�etindo recepções e
repercussões. Organizado em três seções, aqui nomeadas como facetas, o trabalho explora o objeto de
pesquisa nas condições de mulher, produto da estética modernista e militante política. Ainda,
compartilha o entendimento de que vida e obra em Patrícia Galvão não se dissociam, ou melhor, estão
constantemente se atravessando. Esta noção foi cunhada por Augusto de Campos, em ?Pagu vida-obra?,
livro de maior signi�cância biográ�ca da autora desde sua data de publicação, há exatos 40 anos. No
caso, o crítico propositalmente opta pelo registro das duas palavras separadas por hífen ao invés do uso
de conjunção aditiva, na intenção de apresentá-las como um termo único. Não obstante, este trabalho
reconhece que Pagu atualmente ocupa uma posição quase que mitológica, sendo elevada à categoria de
símbolo de luta política e/ou emancipação feminina pela maioria da minoria que a conhece. De fato,
esses foram espaços que ocupou e defendeu em vida, mas também os motivos das suas maiores
frustrações. Este estudo não deixa de questionar também a sua não-inclusão na história literária e as
motivações possíveis para tal, apesar de Pagu ser lembrada com certa frequência como ?musa do
modernismo? ou ser reduzida ao papel de ex-companheira de Oswald de Andrade. Para embasar os
seus argumentos, o trabalho se vale dos estudos historiográ�cos de Lúcia Osana Zolin acerca da crítica
literária feminista e Maria Lygia Quartim de Moraes, que recupera atuações políticas de destaque
durante a década de 30. A esse segmento da crítica se deve a segunda tentativa de contenção do
apagamento de Patrícia Galvão. O primeiro foi, sem dúvidas, a pesquisa biográ�ca e reunião bibliográ�ca
realizada por Augusto de Campos. Já os pressupostos teórico-literários utilizados ao longo do trabalho
são tributários dos estudos de Antonio Candido em Literatura e Sociedade (1965). Em suma, trata-se de
um trabalho que ambiciona, acima de tudo, contribuir para os estudos de Literatura de Autoria Feminina
e com a propagação da produção literária e da identidade de Patrícia Galvão em toda sua genialidade,
contradição e autenticidade.
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FACILITADORES E BARREIRAS AMBIENTAIS NA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS COM
PARALISIA CEREBRAL EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER
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Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A participação da criança com paralisia cerebral (PC) em atividades de recreação e lazer
pode ser in�uenciada por fatores ambientais. Objetivo: Identi�car os facilitadores e barreiras ambientais
na participação de crianças com PC em atividades de recreação e lazer. Método: Estudo transversal,
descritivo e de abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Participaram do estudo cuidadores de
crianças com PC entre três e seis anos de idade que estão em processo de reabilitação em dois serviços
de saúde de dois municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. Para a primeira fase do
estudo, os cuidadores responderam ao questionário elaborado pelos autores, baseado na Classi�cação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A segunda fase, ainda em andamento,
refere-se ao estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas relacionadas às barreiras e os
facilitadores que in�uenciam a participação nas atividades de recreação e lazer. Nesta fase, até o
momento, foi realizada uma entrevista piloto com uma cuidadora de uma criança com PC nível I de
função motora grossa (GMFCS). Os dados quantitativos foram analisados por meio da análise de
correspondência múltipla (ACM). Os dados qualitativos foram descritos pelo método narrativo.
Resultados Preliminares: Quarenta e quatro cuidadores participaram do estudo. Em relação às crianças,
45 % eram do tipo quadriplégica (n=20) e nível GMFCS V (40,9%, n=18). Por meio do ACM, crianças com
PC diplégica e hemiplégica de níveis GMFCS I, II e III apresentaram mais associações aos facilitadores
ambientais e menos associações às barreiras ambientais em relação às crianças com PC quadriplégica
de níveis GMFCS IV e V. Com relação à entrevista, a criança, segundo relato do cuidador, apresentou
participação sem restrições em relação às atividades de recreação e lazer condicionada ao contato com
os pares, ou seja, outras crianças, em ambiente domiciliar ou externamente. Além disso, características
como de engajamento, conexão social, persistência, afeto, satisfação, motivação e autodeterminação
foram descritas, associadas a facilitadores ambientais como: uso de órteses e adaptações, suporte
pro�ssional e valorização das preferências da criança. Conclusão: Crianças com PC com menor função
motora grossa apresentaram maior associação às barreiras ambientais que in�uenciam as atividades de
recreação e lazer em relação às crianças com maior função motora grossa.
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Introdução: As fake news tornam-se peça-chave em uma disputa ideológica pela qual o Brasil passa,
tornando-se extremamente nocivas quando a trazemos para o contexto da pandemia da Covid-19,
alimentando discursos que favorecem a política econômica em detrimento da política social e
respectivos direitos sociais. Produzem e reproduzem desinformações que possibilitam a legitimação de
defesas vinculadas à derruição dos direitos sociais e apoio popular a um Estado ultraneoliberal. II.
Objetivos: Analisar como as fake news corroboram na desinformação e desconstrução do papel do
Estado na vida dos brasileiros, de modo a colaborar com a derruição dos direitos sociais, principalmente
em tempos de instabilidade econômica, política e social agravadas pela pandemia da Covid-19. III.
Metodologia: Pesquisa bibliográ�ca e em fontes públicas e nas redes sociais, por meio do método de
Análise do Discurso Mediada pelo Computador (ADMC), utilizado em estudos netnográ�cos, que
analisam as formas de expressão na internet e redes sociais. Pesquisas em sites que buscam refutar
notícias amplamente disparadas nas redes com suposto teor fake como os: ?É fato ou fake??, ?Aos
Fatos?, ?Agência Lupa?, ?Projeto Comprova? e demais páginas do Faceebook e Instagram;
acompanhamento de notícias falsas propagadas durante a pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2021,
com ênfase nas relativas aos direitos sociais. IV. Conclusões: 1. As fake news tornam-se peça-chave em
uma disputa ideológica tornando-se extremamente nocivas no contexto da pandemia da Covid-19,
alimentando discursos que favorecem a política econômica em detrimento da política social e
respectivos direitos sociais. Se valem de um método de desinformação para sustentar a argumentação
de interferência mínima do Estado no campo das políticas sociais; 2. As notícias divulgadas tem como
propósito gerar uma descrença na população sobre os principais meios de acesso aos seus direitos, ao
mesmo tempo em que minimiza a responsabilidade do Estado. Com isso, o cidadão passa a conceber as
políticas que garantem sua cidadania como despesas dispensáveis, em benefício da lógica neoliberal e
conservadora que permeia o país; 3. Em tempos pandêmicos, as fake news afetam diretamente as
políticas sociais, agravando sobremaneira as condições de vida e saúde da população brasileira.
possibilitando a desresponsabilização do Estado e avanço da lógica neoliberal da responsabilização dos
indivíduos, centrada na meritocracia e competição individual; 4. As formas de instrumentalização das
fake news nas disputas ideológicas fortalece um projeto político-econômico de derruição dos direitos
sociais conquistados pela classe trabalhadora. Têm sido propagadas pelas redes sociais e associadas a
discursos de ódio (de classe, gênero, raça, orientação sexual, entre outros), são instrumentalizadas para
a defesa de um projeto ultraneoliberal, extremamente perigoso quando pensamos na defesa e
manutenção de direitos sociais, principalmente em momentos de vulnerabilidade social como em uma
pandemia mundial. Referências: ADADE, D. R. A Netnogra�a e a Análise de Discurso Medida por
Computador (ADMC) como alternativas metodológicas para investigação de fenômenos da
administração. Sociedade, Contabilidade e Gestão. Rio de Janeiro, v. 13 n.1, 2018. BEHRING, E. R.
Fundamentos da Política Social. Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Pro�ssional. FNEPAS, 2000.
Disponível em: . Acesso em: 30 de abril de 2021. BRAGA, R. M. da C. A Indústria das Fake
News e o Discurso de Ódio. In: PEREIRA, Rodolfo Viana (Org.). Direitos políticos,
liberdade de expressão e discurso de ódio. Volume I. Belo Horizonte: IDDE, 2018. p.
203-220. ISBN 978-85-67134-05-5. Disponível em: . Acesso em: 26 de abril de 2021.
BORGES, M. E. S; MATOS, M. C. de. As Duas Faces da Mesma Moeda:
Ultraneoconservadorismo e Ultraneoliberalismo no Brasil de Bolsonaro. In: BRAVO,
M.L.S; MATOS, M.C; FREIRE, S.M.F (ORG.). Políticas sociais e ultraneoliberalismo.
Uberlândia: Navegando Publicações, 2020. TODAS as declarações de Bolsonaro. Aos
Fatos. Disponível em: Acesso em: 28 de abril de 2021
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TÍTULO: FALA E PERFORMANCE NA POESIA BRASILEIRA: O CASO DA PALHAÇADA. Nome do Autor:
SUELEN SANTANA SILVA suelen_santanasilva@yahoo.com.br Orientador: Prof. Dr. PEDRO MARQUES
NETO pedro.marques@unifesp.br Área de concentração: Estudos Literários Linha de pesquisa: Questões
de Representação: formas estéticas, práticas retórico-poéticas e suas (re)apropriações. RESUMO O
presente trabalho propõe o arranjo entre a palhaçada e o poeta Manoel de Barros. Os materiais desse
estudo estão na leitura performática, com base no experimento da máscara de palhaça, acerca dos
textos de Manoel de Barros. Portanto, os estudos de leitura do texto, análise de poemas, a fortuna
crítica de Manoel e sua produção literária, junto as possibilidades da máscara de palhaça, construirão
essa tríade: poeta, palhaçada e vídeo-performance. Para além de um registro, nessa pesquisa, a questão
do vídeo aparecerá com propósito performático, apresentando uma outra proposta de leitura a poética
de Manoel de Barros, de forma a expandir a pesquisa, de caráter artístico e experimental, a um número
maior de pessoas, a �m de ampliar as discussões a respeito do deslocamento do texto para fora do
papel, o emprego dele nas ruas da cidade e em relação as pessoas que lá estiverem. O objetivo é
entender, através da performance literária, como se dá essa con�guração que consiste no encontro
entre poeta e palhaçada diante de fatores comuns entre as partes, constatando assim, suas
semelhanças e aproximações. A metodologia consiste na experimentação dessas linguagens a �m de
evidenciar tanto os efeitos de sentido que a �gura do palhaço causa no texto poético, quanto os efeitos
nos quais a poesia tinge o palhaço, constituindo assim um território de encadeamento entre a máscara
do palhaço e a máscara do poeta. Palavras-Chave: Poesia; Palhaçaria; Análise Literária; Manoel de
Barros; Vídeo - Performance.
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O objetivo desta pesquisa é indagar e compreender como os seres humanos seriam capazes de
abandonar ou não os interesses familiares e afetivos por algo abstrato e genérico como as leis,
sobretudo com base nos ?Dois Tratados sobre o Governo? e, de modo suplementar, no ?Um Ensaio
Concernente ao Entendimento Humano?, de John Locke. Na primeira obra, o �lósofo alega
estrategicamente a imparcialidade dos magistrados para persuadir e legitimar a incorporação dos
cidadãos à comunidade independente e a respectiva subjugação consentida ao Estado. Este texto
procura esclarecer a partir das próprias premissas e raciocínios de Locke e com o apoio de demais
pensadores, como a imparcialidade não passa de uma miragem socialmente interessada. Como por
exemplo, a família é o primeiro núcleo social e fechado a existir: nela surgem laços afetivos, a
continuação do desejo de autopreservação (sobrevivência) e a lealdade ao grupo. Portanto, ela não se
abstém de impactar e favorecer os seus membros em detrimento dos excluídos do seu círculo. A
parcialidade individual do estado de natureza não se transforma em imparcialidade sob a tutela do
Estado, a incerteza a respeito da violência que se converte em justi�cação do monopólio do uso da força
por esse (se sentir ameaçado justi�ca o desejo por segurança). A linguagem e o processo de abstração
auxiliam a dominação social como plataformas à instauração das leis civis como noções (essências)
nominais arbitrárias e historicamente interessadas para o controle dos corpos a partir dos recortes
semânticos da estrutura ontológica em gêneros. As de�nições dos termos gerais como instrumentos de
dominação, como invenções intelectuais, elas se aplicam indiferentemente a um todo genérico de coisas
singulares (a �cção do sujeito jurídico): igualando arbitrariamente os desiguais em prol do controle
social. Em suma, as leis civis são majoritariamente escritas e mobilizadas pelos interesses dos
poderosos, no entanto alegar isonomia e impessoalidade dos magistrados é uma forma de facilitar a
sujeição. À vista disso, a parcialidade do indivíduo é uma condição humana, ele nasce para si e se
socializa com os outros. Embora seja assim, o �lósofo a�rma existir imparcialidade para enganar e
submeter os súditos ao Estado, amarrá-los na servidão. Se todos soubessem que não há imparcialidade
de fato, o edifício da administração coletiva possivelmente ruiria ou teria de ser mais repressivo para se
manter. A imparcialidade é uma mentira útil para o Estado e para John Locke advogar o �m do estado de
natureza. Ou seja, ele defende o véu �ctício da imparcialidade dos magistrados sobre a condição parcial
humana para oxigenar a legitimação estatal.
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Introdução: O presente resumo tem como �nalidade apresentar uma breve síntese da produção da
Iniciação Cientí�ca intitulada: "Familicídio e sua relação com as múltiplas expressões da questão social
no Brasil", o interesse acerca da temática tem sua origem na participação do Grupo de Estudos Pesquisa
e Extensão sobre Crianças, Adolescentes e Famílias (GCAF) da Universidade Federal de São Paulo/
Campus Baixada Santista, em especí�co no eixo relacionado as famílias, buscando compreender os
impactos das múltiplas expressões da questão social, e obtenção de dados iniciais quanto a casos de
familicídio, na realidade brasileira. O familicídio, é um desdobramento dentre diversas violências
intrafamiliares existentes, é caracterizado por um homicídio que envolve o/a progenitor/a, em que um/a
é o/a autor/a do crime, e a/o outra/o é a pessoa vitimada, em que há a/s morte/s de um/a ou mais
descendentes, seguido ou não de suicídio da pessoa homicida. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo
principal obter dados que possibilitem dar futuramente uma contribuição parcial, de modo ainda que
introdutório dessa temática, até então, pouco difundida no curso de Serviço Social ou das Ciências
Sociais Aplicadas. Visando compreender como esse tipo de violência intrafamiliar chega a tal extremo,
levando em consideração quais as possíveis expressões da questão social brasileira que se destaquem
dentro desse cenário. Materiais e método: A metodologia utilizada será do materialismo histórico-
dialético, qualitativa, de cunho documental, exploratório, com levantamento bibliográ�co, buscando
dessa forma uma visão de totalidade do objeto de pesquisa, tendo como fonte para o mapeamento de
casos, o site do portal de notícias da Globo "g1", dentro do período de 2011 à 2021. A pesquisa encontra-
se em fase de análise de dados. Resultados e conclusão: Até o momento foi possível con�gurar o
familicídio como mais uma das expressões da questão social, por ser uma violação do direito à vida. Há a
constatação de que esse tipo de crime tem como fonte basilar a estrutura da sociedade patriarcal,
portanto, machista, desdobrando-se em feminicídio, e �licídio. A possibilidade de iniciar uma re�exão
acerca de uma futura criação de modalidade quali�cadora de homicídio, ao crime de familicídio tem uma
importância para além do campo punitivista, tendo em vista a obtenção de dados estatísticos mais
consolidados para que haja maiores aprofundamentos nos estudos que envolvam a temática, dessa
forma, posteriormente haja busca de quais serão as possíveis implementações de políticas públicas para
a prevenção desse tipo de caso.
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Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
PROMOÇÃO DA SAÚDE

O uso do lúdico por meio da expressão de combinações artísticas e a criatividade pode contribuir para
transformar espaços e pessoas. Dessa forma, o lúdico como instrumento terapêutico é um recurso
importante para a promoção da humanização tanto do ambiente hospitalar como do ambiente de casas
e lares assistenciais. Nesse contexto, o Farma é Alegria é um projeto de extensão que tem como objetivo
contribuir para a humanização em hospitais e instituições de longa permanência, com a �nalidade de
transformar esses ambientes em lugares menos estressantes e mais acolhedores, através de atividades
lúdicas e recreativas. Participam do projeto alunos e técnicos da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), que se organizam em núcleos para realizar atividades como: recrutamento de novos
membros, de�nição de metas anuais, treinamentos, planejamento das visitas ao hospital e postagem em
mídias sociais. A preparação dos membros para as visitas no Hospital São Paulo/ Hospital Universitário
da Unifesp é realizada a partir de treinamentos, como: de controle de infecção hospitalar, brincadeiras,
caracterização de personagens, artístico e sobre valores do grupo. No ano de 2021, o Farma é Alegria
não pôde realizar visitas ao Hospital, nem treinamentos presenciais pelo contexto da de pandemia e
distanciamento social e, dessa forma, o projeto precisou adequar-se a esta realidade. A utilização de
ferramentas online permaneceu presente no ano de 2021 e foi essencial para a realização de reuniões e
dinâmicas com os membros envolvidos no projeto. Além disso, o uso das mídias sociais também teve
grande importância para a interação com o público geral. As publicações atingiram em média 655
pessoas com conteúdo sobre estruturação do projeto e forma de ingresso. Também foram realizados
encontros virtuais, especialmente para divulgação do projeto para a comunidade acadêmica da UNIFESP.
Além disso, foi realizada uma ação denominada "Adote um vovô" de forma que os membros contribuam
com a doação de produtos de higiene pessoal e criação de vídeos natalinos com mensagens aos idosos
da instituição de longa permanência Chácara Odélia em Diadema, alcançando em 2021 cerca de 41
idosos residentes da instituição.



Página 969Página 969

FATORES DE ESTILO DE VIDA ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL REFERIDA:
ANÁLISE DOS DADOS DO VIGITEL 2019

JOSIANE STELUTI - ORIENTADOR(A)

JACKELINE CAETANO SILVA - AUTOR(A)

JEFERSON ROBERTO COLLEVATTI DOS ANJOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

FATORES DE ESTILO DE VIDA ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL REFERIDA: ANÁLISE DOS DADOS
DO VIGITEL 2019 JACKELINE CAETANO SILVA Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição -
Escola Paulista de Medicina UNIFESP (Campus São Paulo) E-mail: jackeline.caetano@unifesp.br JEFERSON
ROBERTO COLLEVATTI DOS ANJOS Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Nutrição - Escola
Paulista de Medicina Instituto Saúde e Sociedade UNIFESP (Campus São Paulo) E-mail:
anjos.collevatti@unifesp.br JOSIANE STELUTI Docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde
Coletiva, Instituto Saúde e Sociedade, UNIFESP (Campus Baixada Santista) Programa de Pós-Graduação
em Nutrição - Escola Paulista de Medicina UNIFESP (Campus São Paulo) E-mail: jsteluti@unifesp.br
Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um importante desa�o no
campo da saúde pública. Estudos revelam que cerca de 70% das mortes registradas no mundo foram
ocasionadas por DCNTs, com destaque importante para as doenças cardiovasculares (hipertensão
arterial, infarto, acidente vascular encefálico). A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença
circulatória mais prevalente e é frequentemente associada a alterações metabólicas, que podem
desenvolver um maior risco para ocorrência de doenças cardiovasculares fatais. Os fatores de risco para
HAS são múltiplos, e classi�cados em não modi�cáveis, como idade, sexo, raça/cor da pele e
antecedente familiar de HAS, que incluem inatividade física, comportamentos alimentares inadequados
(consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, gordura saturada e sal de cozinha), consumo
abusivo de álcool, uso de tabaco, sobrepeso e obesidade e adiposidade central/abdominal. No Brasil,
alguns estudos populacionais como o Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel) têm investigado anualmente, desde 2006 informações autorreferidas sobre o estilo
de vida para monitorar a frequência e distribuição dos principais determinantes de DCNTs incluindo a
HAS em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No Brasil, tais inquéritos
populacionais como o Vigitel são importantes ferramentas para o monitoramento e avaliação de
intervenções destinadas ao enfrentamento da HAS e seus determinantes nas esferas da gestão da saúde
pública. Dessa forma, a monitorização dos fatores de estilo de vida associados à prevalência de HAS nas
capitais brasileiras a partir de dados do Vigitel se fazem necessários de forma obter informações
nacionais de vigilância, para a prevenção das HAS e promoção da saúde. Objetivos: Identi�car os fatores
relacionados ao estilo de vida que estão associados ao diagnóstico de HAS nas 26 capitais brasileiras e
no Distrito Federal a partir de dados do VIGITEL 2019. Métodos: O estudo utilizará os dados do Vigitel do
ano de referência de 2019. O Vigitel compõe um sistema de vigilância de fatores de risco para DCNTs do
Ministério da Saúde realizado por meio de inquérito telefônico. A pesquisa foi realizada com a população
adulta ? 18 anos residente nas capitais brasileiras e no Distrito Federal que residem em domicílios
servidos com ao menos uma linha telefônica. As questões relacionadas aos estilos de vida consideradas
nas análises são: excesso de peso e obesidade; consumo alimentar; atividade física, tabagismo e
consumo de bebidas alcóolicas. As análises estatísticas serão realizadas no software Stata, versão 14.2,
considerando a complexidade amostral do inquérito. O nível de signi�cância de 5% (p? 0,05) será
considerado para todas as análises. Resultados esperados: Espera-se que com o presente estudo seja
possível diferenciar entre as 26 capitais e Distrito Federal os indicadores de estilos de vida associados à
HAS referida e assim, propiciar informações e servir como apoio para a realização de políticas públicas e
programas especí�cos para promoção da saúde e prevenção da doença em cada capital brasileira e
Distrito Federal e , respeitando as singularidades de cada região brasileira. Palavras-chaves: Doenças
crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial sistêmica, fatores de risco, estilo de vida.
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FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR MODIFICÁVEIS EM GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM

JULIANA DE LIMA LOPES - ORIENTADOR(A)

ALBA LUCIA BOTTURA LEITE DE BARROS - COORIENTADOR(A)

MARIANNA SOBRAL LACERDA - DISCENTE

MARINA BERTELLI ROSSI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: As doenças cardiovasculares acometem diferentes per�s da população, entre eles, os
pro�ssionais da área da saúde. Por tratar-se de fatores de risco modi�cáveis, a identi�cação precoce de
sua presença nos graduandos de enfermagem mostra-se de extrema importância para a prevenção do
surgimento e possíveis complicações nesses futuros pro�ssionais que terão como principal função, o
cuidado com o próximo. Objetivo: Identi�car os fatores de risco modi�cáveis para doenças
cardiovasculares em graduandos do curso de enfermagem. Materiais e método: Trata-se de uma coorte
prospectiva realizada com graduandos do curso de enfermagem de uma Universidade Federal de São
Paulo. A coleta de dados teve início em 2018, sendo os graduandos acompanhados do primeiro ao
último ano do curso. Foram realizadas cinco avaliações, sendo duas no primeiro ano da graduação e
uma em cada ano subsequente. Foram coletadas informações sociodemográ�cas e clínicas, sonolência
diurna excessiva, apneia obstrutiva do sono, tabagismo, uso de bebida alcoólica, depressão, ansiedade e
estresse. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: 67 graduandos
participaram da primeira avaliação (1º semestre de 2018), 64 da segunda (2º semestre de 2018), 54 da
terceira (2º semestre de 2019), 57 da quarta (2º semestre de 2020) e 55 da quinta avaliação (2º semestre
de 2021). Os graduandos eram em sua maioria brancos, solteiros, sem �lhos, católicos, sem
comorbidades e sem atividade remunerada. Ao longo das avaliações, as médias do per�l lipídico,
glicemia capilar, pressão arterial, índice de massa corpórea, circunferência abdominal e cervical
apresentaram poucas variações. Na primeira avaliação, 6 graduandos reportaram depressão, quatro
referiram na segunda e terceira, 9 na quarta e 10 na quinta avaliação. Cinco graduandos reportaram
tabagismo na primeira avaliação, seguidos por três na segunda e terceira avaliações e dois na quarta e
quinta avaliações, enquanto 27 reportaram uso de álcool na primeira avaliação, seguidos por 29, 30, 28 e
32 nas avaliações subsequentes. Houve diminuição do número de graduandos que apresentavam risco
de apneia do sono, equivalendo a 16,4%, 15,6%, 11,1%, 7,0% e 12,7% nas avaliações, enquanto
sonolência diurna excessiva foi encontrada em 59,7%, 62,5%, 57,4%, 43,9% e 60% dos graduandos nas
avaliações sequenciais. A média da pontuação de estresse foi de 22,8±8,1, 22,4±7,6, 22,0±8,1, 21,7±8,4 e
22,0±6,8 nas respectivas avaliações, a média da pontuação da ansiedade foi de 16,6±11,3, 13,5±9,9,
14,1±10,6, 11,1±9,9 e 12,9±10,5 e a de sintomas de depressão nos alunos sem diagnóstico prévio de
depressão foi 12,9±10,3, 12,8±10,0, 13,8±10,1, 12,7±10,6 e 12,3±8,9, enquanto nos graduandos com
diagnóstico prévio foi de 15,7±11,6, 17,4±14,1, 14,1±10,3, 13,2±10,6 e 12,9±9,0. O uso de risco de álcool
foi identi�cado em 10,4%, 6,3%, 9,3%, 7,0% e 5,5% dos graduandos na primeira, segunda, terceira,
quarta e quinta avaliação respectivamente, enquanto uso nocivo foi identi�cado apenas na primeira
(4,5%), segunda (4,5%) e quarta (1,8%) avaliações. Conclusão: Os graduandos de enfermagem
apresentaram diversos fatores de risco cardiovasculares ao longo do tempo, sendo necessária a
elaboração de estratégias de intervenção para minimizar as possíveis repercussões decorrentes desses
fatores.
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FATORES DE RISCO PREDITORES DE READMISSÃO DE PACIENTES COM SÍNDROME
CORONARIANA AGUDA

JULIANA DE LIMA LOPES - ORIENTADOR(A)

CAMILA TAKAO LOPES - COORIENTADOR(A)

LAIS LACERDA RUSSOMANNO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Objetivo: Identi�car os fatores de risco cardiovascular preditores de readmissão hospitalar por doença
coronariana após a primeira internação de pacientes com síndrome coronariana aguda. Métodos:
Estudo de coorte prospectivo. A amostra foi composta por 242 pacientes adultos na primeira internação
hospitalar por síndrome coronariana aguda de um hospital especializado em cardiologia na cidade de
São Paulo. O desfecho readmissão hospitalar por doença coronariana foi avaliado em 30 dias, seis
meses e um ano após alta hospitalar. Fatores sociodemográ�cos, clínicos e de tratamento foram
avaliados como potenciais preditores do desfecho. A associação entre a readmissão hospitalar e os
fatores de risco foi avaliada pelo teste de Log-Rank e pelo modelo de regressão simples de Cox. Fatores
cujas associações tiveram pvalor inferior a 0,20 na primeira avaliação e outras variáveis de interesse
clínico foram avaliados em um modelo de regressão múltipla de Cox e valores de p<0,05 foram
considerados signi�cativos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (pareceres número
2.317.684 e 2.389.514). Resultados: Foram incluídos 216 pacientes e a incidência de readmissão foi de
15,34%. Observou-se que 93,06% dos participantes não apresentaram readmissão em até 30 dias,
86,03% em seis meses e 82,06% em um ano. O tratamento cirúrgico foi o único preditor independente
de readmissão (RR=8,28; IC=1,07-64,26; p-valor=0,0431). Conclusões: Os participantes apresentavam
diversos fatores de risco cardiovascular e o preditor de readmissão hospitalar por doença coronariana
encontrado foi o tratamento cirúrgico.
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FATORES INFLUENCIADORES NA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA ÁGIL
EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

MIRIAM CHRISTI MIDORI OISHI NEMOTO - ORIENTADOR(A)

CINTYA LETICIA DE LIMA - DISCENTE

ANDRé SUMAN - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

A principal motivação para sustentar o presente estudo encontra-se na importância e relevância que o
tema Agile Methodology (Metodologia Ágil) possui para as empresas atualmente devido ao tema
inovador dependendo da área em que a metodologia é aplicada. As metodologias ágeis foram criadas
para mitigar as limitações dos métodos tradicionais de desenvolvimento de software, como o excesso de
documentação ou a ine�cácia do tempo de comercialização. Basicamente, tem o intuito de melhorar a
ine�ciência dos métodos atuais. Portanto, sabendo-se que tudo muda extremamente rápido, e as
necessidades sociais mudaram, é muito importante ser �exível e adaptável às mudanças do mercado
que está em constante transformação, focar no valor do negócio e nos desejos e necessidades do cliente
de forma produtiva e econômica. Esse fenômeno é, entre outros motivos, consequência do aumento dos
negócios e competitividade. Tal fato levou os clientes a valorizarem aspectos como agilidade na entrega
e redução de custos no desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços. Neste contexto, a
pesquisa tem como objetivo explorar quais são os fatores in�uenciadores na implementação de uma
metodologia ágil, especi�camente o método Kanban em empresas prestadoras de serviços. O intuito é
poder contribuir para uma maior e/ou melhor aplicação de metodologias ágeis em empresas de
serviços, de modo a garantir maior satisfação do cliente, melhor desenvolvimento de projetos, execução
de atividades e garantir reduções de gastos e tempo com retrabalhos. Esta pesquisa é do tipo
exploratória quantitativo onde a coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário
on-line contendo questões fechadas utilizando a escala de concordância de Likert de 5 pontos. Os
resultados obtidos indicam que, a utilização do método Kanban é de extrema relevância para as
empresas prestadoras de serviço visto que mesmo com a oscilação da demanda o método continua
sendo altamente e�caz e que a alta gestão da empresa em que os respondentes trabalham apoia a
implementação de novas metodologias que contribuem para melhorar o desempenho da empresa, de
modo a con�rmar que a adesão dos líderes e gestores podem in�uenciar de maneira direta à
implantação do método Kanban.
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FEIRA DAS PROFISSÕES TRANSPESSOAL: INTEGRANDO AS DIFERENTES DIMENSÕES
DO SER HUMANO PARA A ESCOLHA DA PROFISSÃO

LUCIANA APARECIDA FARIAS - COORDENADOR(A)

ELLEN VITORIA SILVA CAMARA - DISCENTE

ANDREIA OLIVEIRA BARREIROS - DISCENTE

JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS - DISCENTE

ARNALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - COLABORADOR(A)

FLÁVIA SILVEIRA LENCI - COLABORADOR(A)

NÚBIA SHERLA DIAS - COLABORADOR(A)

DANIELE GOMES BISPO - COLABORADOR(A)

FERNANDA CRISTINA ROMERO - COLABORADOR(A)

NICOLE PINOTTE RODRIGUES - COLABORADOR(A)

TAINÃ TEIXEIRA DE ALMEIDA - COLABORADOR(A)

BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES - DISCENTE

ANA BEATRIZ DA SILVA CUNHA DE BARROS - DISCENTE

RAMILLY ÉRIKA MOREIRA DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

O momento de um(a) estudante do Ensino Médio escolher a sua pro�ssão é um desa�o pessoal
vivenciado por jovens de diversos territórios e idades, no qual a pro�ssão é vista como algo de�nitivo e
imutável em sua de�nição, visto por vezes pela sociedade como forma de de�nir quem o indivíduo é ou
deveria ser. Este é um problema observado por professores e familiares, que o percebem como um
momento de grande indecisão, dado que a nossa sociedade ainda observa a atuação pro�ssional como
algo separado da essência do indivíduo. Sendo assim, é necessário que nesta etapa os(as) estudantes
desmisti�quem, re�itam e amadureçam o olhar em relação à próprias escolhas pro�ssionais, incluindo
uma perspectiva mais integral, compreendendo que o desenvolvimento das inteligências múltiplas,
como por exemplo, as inteligências interpessoais e intrapessoais, contribuem para um desempenho
pro�ssional mais satisfatório, além de poder também favorecer a formação do sujeito ecológico e seu
vínculo afetivo com o meio ambiente. Dentro dessa perspectiva, a Feira das Pro�ssões Transpessoal é
uma ação do projeto de extensão Educação Ambiental Transpessoal (grupo EAT), no qual por meio de
um olhar do processo histórico de distanciamento do ser humano com o meio ambiente, faz se
necessário repensar como podemos nos reconectar com o meio ambiente a partir de uma reconexão
com o nosso ser ecológico (que engloba os sujeito social, político e psicológico). Neste sentido, a
proposta da Feira das Pro�ssões Transpessoal é reunir estudantes do Ensino Médio de uma escola
pública de São Bernardo do Campo (SP) e pro�ssionais em formação para apresentar os cursos da
UNIFESP a partir da perspectiva Transpessoal, ou seja, um olhar integral. Nesta ação o(a) estudante não
tem como ponto de partida a escolha da pro�ssão a partir somente de aspectos técnicos e
socioeconômicos, mas também a partir da perspectiva das inteligências múltiplas e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A metodologia adotada para a elaboração da proposta foi o ?
Processo Colaborativo?, adaptado do teatro, no qual todos os integrantes do grupo são responsáveis por
criar todos os elementos da ?encenação? ? texto, cenário, �gurino, trilha sonora e interpretação, ou seja,
no caso da elaboração da feira é colocar os(as) participantes no centro criativo da proposta, sendo a
coordenação do projeto somente uma mediadora do processo. Por �m, a realização da feira conta com
as seguintes etapas: 1) estudo dos cursos da UNIFESP e sua relação com os ODS (concluído); 2) estudo
dos cursos da UNIFESP e sua relação com as inteligências múltiplas (concluído), 3) o�cinas criativas para
estruturação da feira (em fase de conclusão); 4) elaboração do material de divulgação e convites; 5)
elaboração da atividade pré-evento; 6) realização da feira; 7) avaliação do evento. O evento conta com o
apoio da Cátedra da Sustentabilidade e da Secretaria de Meio Ambiente de São Bernardo do Campo e
tem como resultado pretendido, além de contribuir para uma educação de qualidade, favorecer a
formação de sujeitos ecológicos que estabeleçam um valor intrínseco para o meio ambiente,
despertando e aprofundando o seu interesse pelo seu cuidado. Pretende-se ainda oferecer aos
estudantes, os quais atualmente vivem um processo de desmotivação e distanciamento do seu eu



ecológico, um espaço de escuta e acolhimento. Será um momento do(a) estudante do ensino médio
também se olhar a partir das inteligências múltiplas, bem como relacionar estas questões com os cursos
oferecidos por uma universidade pública.
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FEIRAS DE PROFISSÕES - CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE CURSO DA ENGENHARIA QUÍMICA

ELIANE DE SOUZA CRUZ - COLABORADOR(A)

LUCIANA YUMI AKISAWA SILVA - COORDENADOR(A)

ANNA RAFAELA CAVALCANTE BRAGA - COLABORADOR(A)

KATIA RIBEIRO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Introdução O Articula Minifeira tem sido evento da atividade de curricularização da extensão desde 2019
da unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia Química no
Programa de extensão da Articul@ções (eventos satélites nos 1º semestres dos anos letivos) e integrado
na Grande Feira de Pro�ssões da UNIFESP (2º semestres numa das salas das Exatas). Foram realizadas 5
edições do articula minifeira com os TCCs: (i) presencial realizada em 2019 em 4 escolas básicas; (ii)
evento on-line em 17/10/2020 https://feiradepro�ssoes.unifesp.br/eventos-passados/feira-de-pro�ssões-
2020 (iii) minicurso à distância que se encerrou com evento on-line em 27/02/2021
https://youtu.be/FxRrsRHcEo4; (iv) minicurso à distância que se encerrou com evento on-line em
21/08/2021 https://feiradepro�ssoes.unifesp.br/eventos-passados/articula-minifeira-diadema-2021, (v)
minicurso à distância que se encerrou com evento on-line https://feiradepro�ssoes.unifesp.br/articula-
minifeira-diadema-2022 Objetivos Divulgar os cursos de graduação da UNIFESP ? Campus Diadema para
os alunos do ensino médio e vestibulandos no geral e, em particular o curso de Engenharia Química.
Metodologia Para a atividade extensionista, os alunos matriculados no TCC, tiveram que gravar um vídeo
de 5 minutos, em que eles explicaram a importância do tema estudado no TCC por eles desenvolvidos.
Os vídeos foram disponibilizados no canal do Youtube do Programa Articul@ções, que era o programa
de extensão ao qual a UC TCC estava vinculada. Na última edição de 2022, após o minicurso foi realizada
uma minifeira de Pro�ssões no dia 19/02/2022. O evento foi on-line e contou com a participação dos
alunos do ensino médio e dos alunos de TCC. No evento foram apresentados os cursinhos preparatórios
da UNIFESP e UFABC, a EPEQ Jr. (empresa júnior dos alunos de engenharia química) e os alunos de TCC
puderam falar sobre o curso de Engenharia Química e compartilhar suas experiências acadêmicas e
pro�ssionais com os alunos de ensino médio. Segue a Playlist dos TCCs 5ª edição de 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLWL2nqNkenOy3m8h2BAuOwZUuLGHrn14O e a Playlist dos eventos
ao vivo - https://youtube.com/playlist?list=PLWL2nqNkenOxXIxQJGuAmhp-1r4tZbPQd Considerações
�nais Em fev/2022 houve a transformação DO PROGRAMA DE EXTENSÃO ARTICUL@ÇÕES da Unifesp
numa REDE INTERNACIONAL DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS face ao tamanho programa e
multiplicidade de ações. Assim, durante o ano de 2022 todos os projetos registrados no SIEX do
programa Articul@ções precisaram ser desvinculados e àqueles com gestão autônoma e independente
puderam permanecer parceiros na REDE ARTICUL@ÇÕES, se assim desejarem, para divulgarem
atividades. A REDE faz parcerias com vários projetos/programas no ensino, pesquisa, extensão e gestão.
A Comissão de TCC-EQ vinculou a UC no Programa de Extensão FUSÕES. Relativamente às Feiras de
Pro�ssões, o Núcleo de Cursinhos Populares da UNIFESP (NUPU), idealizadores da Grande Feira de
Pro�ssões da UNIFESP https://feiradepro�ssoes.unifesp.br/, estão a institucionalizar a feira junto à
PROGRAD e em breve saberemos como será organizada a III Feira de Pro�ssões da UNIFESP e se
acontecerão mais eventos satélites. Com o retorno presencial há também a possibilidade de abrirmos a
UNIFESP-Diadema aos alunos da escola básica que poderá facilitar a divulgação dos TCCs da Engenharia
Química e a abertura dos laboratórios da Engenharia Química como já foi feito na UNIFESP portas
abertas antes da pandemia.
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FENILCETOFOOD, BRINCANDO E APRENDENDO

GIANNA MARIA GRIZ CARVALHEIRA - COORDENADOR(A)

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

RAPHAEL CUENCAS BUDINI - DISCENTE

JÉSSICA DE MELO RODRIGUES - DISCENTE

FABIO MONTEIRO DE BARROS - DISCENTE

FERNANDA BARBERO DE SOUSA - DISCENTE

GABRIELA DE OLIVEIRA LIFANTE - DISCENTE

GABRIELLA CRISTHIAMBELL SOUZA DA COSTA - DISCENTE

GABRIELA APARECIDA DE ANDRADE SILVA - DISCENTE

GABRIELA DE MELO PIVA - DISCENTE

GABRIELA UMEKITA MIN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A fenilcetonúria é uma doença genética rara, causada por uma mutação gênica. Os
acometidos por ela necessitam de uma dieta bem restrita, pobre em um aminoácido chamado
fenilalanina, pois essas pessoas não conseguem digerir bem esse aminoácido, levando a um acúmulo da
fenilalanina no organismo que pode gerar lesões, principalmente no sistema nervoso, causando
de�ciências mentais. O Brasil está entre os 20 países com maior incidência da doença. 62% dos
responsáveis por crianças com fenilcetonúria a�rmam que o país não está pronto para lidar com a
doença. Dessa forma, o jogo Fenilcetofood pode contribuir para diminuir a desinformação acerca da
doença, democratizando o acesso às informações e promovendo a inclusão. Objetivo: Fornecer
informações, a população geral, sobre a fenilcetonúria de forma lúdica, ensinando conceitos básicos
sobre genética, além de disponibilizar receitas de doces adaptadas para o portador da fenilcetonúria.
Material e método: Os textos e informações que fazem parte desse jogo foram elaborados, durante a UC
de Genética Humana, ministrada para a 1ª série do curso de Enfermagem, com a tutoria de docentes e
monitores. O Fenilcetofood é um jogo voltado para crianças, adolescentes e até mesmo familiares de
portadores da fenilcetonúria. Resultados: Foi elaborado um jogo de tabuleiro que traz informações
sobre a genética. O jogo aborda conceitos sobre: DNA, bases nitrogenadas, cromossomos, enzimas,
aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, hereditariedade, entre outros. Para jogá-lo não há necessidade de
conhecimentos prévios. Assim o Fenilcetofood procura tornar o entendimento da fenilcetonúria o mais
agradável possível. Este jogo foi apresentado no evento ?Trá-Cá-Gene? e foi escolhido, por votação
popular, como o melhor trabalho apresentado, ganhando o prêmio de menção honrosa. Conclusão: O
jogo faz uso de uma linguagem acessível e possui caráter social democratizador por tornar acessível o
conhecimento a toda população. Universidade pública, conhecimento público!
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FIGURAÇÕES DO FEMININO E SUAS COMPOSIÇÕES - UM ESTUDO SOBRE A OBRA EN
REPOS, DE ERNEST-ANGE DUEZ

LETICIA COELHO SQUEFF - ORIENTADOR(A)

ROGER LUIZ GASPAR DA MATA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as �gurações do feminino a partir do quadro En Repos (1891 -
Pinacoteca do Estado de São Paulo), do pintor francês Ernest-Ange Duez (1843-1896), seguindo duas
estratégias: a primeira é fazer uma análise interna da obra, de modo a compreender a composição, bem
como possíveis vínculos do quadro com valores artísticos e culturais próprios da arte francesa de �ns do
século XIX, sobretudo com relação à representação do feminino. Em segundo lugar, esta pesquisa
pretende reconstituir a aquisição do quadro pela Pinacoteca do Estado. Comprado, com outras obras,
em 1946, a obra permite explorar problemas relacionados à história do gosto e à história do
colecionismo público no estado de São Paulo.
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FIGURAÇÕES DO FEMININO EM INOCÊNCIA, O QUINZE E TRÊS MARIAS

LEILA DE AGUIAR COSTA - ORIENTADOR(A)

JÉSSICA BILTCHES COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: Sub-Área:

INTRODUÇÃO O estudo acompanha a trajetória de Inocência (Inocência), de Conceição (O Quinze) e das
três Marias (Três Marias), todas elas �guras femininas leitoras ou que aspiram ao ato de leitura e que
assim transgrediriam interditos para provar o fruto proibido do conhecimento. Por isso mesmo, a
proposta é a de uma análise comparativa das estratégias discursivas convocadas pelas narrativas
�ccionais intituladas Inocência, de Visconde de Taunay, O Quinze e Três Marias, de Rachel de Queiroz
com enfoque na construção de �guras femininas a serem apreendidas a partir do papel que assumem
como leitor na representação e recepção �ccional. OBJETIVO Este estudo objetiva demonstrar o percurso
do autor-modelo como leitor de literatura universal, e, igualmente, os modos pelos quais as editoras
pensam seus leitores a partir de seus projetos grá�cos para capas e quarta-capas. Por �m, mas não
menos relevante, e convocando ainda uma vez a noção de paratextualidade, será caso de examinar, em
Inocência, a função das epígrafes, como elas ressoam na construção das personagens e como as
editoras pensam os leitores de acordo com épocas distintas. MATERIAIS E MÉTODOS Para tanto, será
mobilizado o texto de Umberto Eco intitulado Seis passeios pelos bosques da �cção (1994), onde é
proposto o termo ?bosque? para designar os vários caminhos que um leitor de �cção poderá percorrer ?
seu papel é aquele de atribuir os sentidos que faltam. Por isso mesmo, esse leitor-modelo ? a um tempo
intra e extratextual ? colabora com o próprio plano da fabulação. Para a noção de paratextualidade,
tomar-se-á como baliza a proposta de Gérard Genette em Paratextos editoriais (2009), onde se pensa o
texto como um conjunto de signos verbais ou não-verbais e, por conseguinte, em suas relações com o
leitor extratextual. RESULTADOS E CONCLUSÃO O estudo encontra-se em fase de andamento seguindo o
cronograma proposto. Passou pelas fases de revisão de literatura, adequação do projeto, em que
prioridades foram estabelecidas e objetivos reformulados, disciplinas obrigatórias foram cumpridas. A
perspectiva dessa pesquisa se dedica a inquietar hipóteses referentes ao fazer estético, perspectiva que
se entrelaça com a pedra-de-toque norteadora do estudo acerca da representação de �guras femininas
na literatura regional brasileira.
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FILMES DE QUITOSANA CONTENDO LÁTEX DE SANGUE DE DRAGÃO COM
POTENCIAL APLICAÇÃO COMO MÁSCARAS DE TRATAMENTO DA PELE

CRISTIANA MARIA PEDROSO YOSHIDA - ORIENTADOR(A)

VIKTOR OSWALDO CARDENAS CONCHA - ORIENTADOR(A)

LARISSA APARECIDA FERREIRA SILVA - CO-AUTOR(A)

ISABELLA SGRIGNOLI ARROYO PERES - CO-AUTOR(A)

GIOVANNA DE ANDRADE BONUCCI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

O mercado de tratamento cosmético tem aumentado a demanda por produtos naturais, visando
princípios ativos e métodos que previnem o envelhecimento da pele humana. Atualmente, as máscaras
contendo compostos ativos sintéticos antioxidantes têm sido utilizadas como forma de reduzir os efeitos
da secura, rugas, despigmentação da pele e perda de elasticidade. Filmes de quitosana com
incorporação de látex de sangue de dragão (Croton lechleri Mull. Arg) é uma alternativa sustentável a
este tipo de tratamento cosmético, com propriedades bené�cas no tratamento dermatológico de
antienvelhecimento e antiin�amatório da pele. A quitosana é um biopolímero natural de fonte
renovável, com vantagens de formar �lmes �exíveis e resistentes, ação antimicrobiana e
biocompatibilidade. A látex de sangue de dragão caracteriza-se pela ação antioxidante, devido a
presença de �avonóides e as proantocianidinas em sua composição química. A taspina é um alcalóide
principal da látex de sangue de dragão, e apresenta forte ligação com a formação de colágeno, o qual é
imprescindível para a manutenção da �rmeza da pele. O objetivo deste trabalho foi a incorporação do
látex de sangue de dragão em �lmes de quitosana, visando a formação de um material sustentável e
ativo, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, com potencial aplicação como máscaras de
tratamento cosmético para antienvelhecimento. Filmes ativos de quitosana foram analisados quanto ao
teor de umidade, solubilidade e propriedades mecânicas. A incorporação do sangue de dragão reduziu
as propriedades de a�nidade com a água dos �lmes de quitosana (solubilidade em água). Visto que, no
�lme puro de quitosana 69,69% da matéria foi solubilizada, enquanto no �lme que possui o látex sua
dissolução foi de apenas 27,87%. Os �lmes ativos de quitosana apresentaram resistência e �exibilidade,
características favoráveis para aplicação tópica.
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FILMES DE QUITOSANA CONTENDO LÁTEX DE SANGUE DE DRAGÃO PARA
APLICAÇÃO COMO MÁSCARAS FACIAIS ANTIENVELHECIMENTO

CRISTIANA MARIA PEDROSO YOSHIDA - ORIENTADOR(A)

VIKTOR OSWALDO CARDENAS CONCHA - ORIENTADOR(A)

LARISSA APARECIDA FERREIRA SILVA - DISCENTE

ISABELLA SGRIGNOLI ARROYO PERES - CO-AUTOR(A)

GIOVANNA DE ANDRADE BONUCCI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

O desenvolvimento de produtos cosméticos sustentáveis e ativos tem aumentado signi�cativamente nos
últimos anos. Pesquisas no desenvolvimento de �lmes bioativos a partir de polímeros naturais estão
sendo realizadas devido à crescente preocupação com problemas ambientais causados pelo descarte de
plásticos. Uma vantagem dos �lmes de polímeros naturais é a fácil biodegradabilidade, considerando
uma alternativa para substituir parcialmente os �lmes sintéticos. A quitosana é um polímero natural, de
fonte renovável, biodegradável e baixa toxicidade, e tem sido aplicada em diferentes áreas industriais. O
Sangue de Dragão tem sido usado em regiões amazônicas (desde México até o Brasil) na forma tópica
em lesões cutâneas, auxiliando na cicatrização. Os principais constituintes do Sangue de Dragão são os
taninos, alcalóide denominado taspina, a que se atribui a propriedade cicatrizante e responsável pela
formação de colágeno. Este trabalho teve como objetivo a incorporação do látex de Sangue de Dragão
(Croton lechleri Mull. Arg) em �lmes de quitosana, visando a formação de um material sustentável e
ativo, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, com potencial aplicação como máscaras faciais
para antienvelhecimento e antiacne. A incorporação do sangue de dragão nos �lmes foi de 1,5% (m/m)
em relação à solução de quitosana, e foram caracterizados quanto à capacidade antioxidante,
espessura, permeabilidade ao vapor d?água, propriedades mecânicas. Os �lmes de quitosana contendo
diferentes concentrações do látex de sangue de dragão caracterizaram-se pelo fácil manuseio e
�exibilidade, com coloração vermelho/amarronzado, aumentando a opacidade ao aumentar a
concentração de látex de sangue de dragão. v
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FILOGEOGRAFIA COMPARADA AUTOMATIZADA DE ESPÉCIES DA FAMÍLIA
RUBIACEAE DA AMAZÔNIA.

YURI HIGA CANO - DISCENTE

ISABEL APARECIDA DA SILVA BONATELLI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Projeto INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Título: FILOGEOGRAFIA COMPARADA AUTOMATIZADA DE
ESPÉCIES DA FAMÍLIA RUBIACEAE DA AMAZÔNIA. DISCENTE: YURI HIGA CANO, yhcano@unifesp.br
ORIENTADORA: ISABEL A. S. BONATELLI, ias.bonatelli@unifesp.br Introdução: Os eventos geológicos do
Neógeno (23,03 Ma - 2,58 Ma) e climáticos do Quaternário (2,58 Ma - 0,011 Ma) são considerados os
principais responsáveis por moldar a alta biodiversidade da região Neotropical. Durante o Neógeno, os
eventos mais marcantes foram: o soerguimento dos Andes e o surgimento do Istmo do Panamá,
enquanto que no Quaternário destacam-se as oscilações climáticas que causaram uma alternância de
períodos glaciais e interglaciais. Na região Neotropical, a Amazônia constitui um dos domínios mais
extensos geogra�camente e com uma alta riqueza de espécies de animais e plantas. A �m de entender a
biodiversidade deste bioma, surgiram hipóteses que explicam o motivo dessa alta gama de espécies.
Dentre as hipóteses existentes podemos citar a Hipótese de Rios como Barreiras (Wallace, 1852), que
explica a alta biodiversidade da Amazônia devido a formação de uma grande rede de rios atuando como
barreiras físicas e causando diferenciação de populações em margens opostas. Em contrapartida, a
Teoria dos Refúgios (Ha�er, 1969) sugere que a causa da alta biodiversidade são eventos de especiações
alopátricas que foram iniciadas em decorrência da fragmentação da �oresta Amazônica durante as
glaciações. Objetivo: Considerando a predição de que espécies amazônicas devem ter sido afetadas
pelas oscilações climáticas do LGM, este trabalho teve como objetivo investigar se diferentes espécies da
família Rubiaceae presentes neste bioma responderam aos eventos do LGM segundo a teoria dos
refúgios proposta por Ha�er, ou seja, sofreram redução populacional neste período. Materiais e
métodos: No presente estudo foram selecionadas 5 espécies nativas da região amazônica (Pagamea
aracaensis, Pagamea coriaceae, Pagamea guianensis, Pagamea plicata e Pagamea plicatiformis), as quais
foram escolhidas devido a sua distribuição majoritária no domínio Amazônia e por possuírem um grande
volume de dados disponíveis em repositórios públicos. Dados genéticos e geográ�cos das espécies
foram levantados a partir dos bancos de dados GBIF e GenBank, respectivamente. O método de
Generalized Mixed Yule Coalescent (GMYC) foi utilizado para separar as linhagens dentro de cada
espécie. Para investigar as respostas demográ�cas das espécies, o estudo utilizou ferramentas de
�logeogra�a automatizada e teste de hipóteses por Computação Bayesiana Aproximada (ABC). As
respostas das espécies foram investigadas a partir de simulações de cenários demográ�cos realizadas
pelo ABC, utilizando o pacote PipeMaster do programa R., e, posteriormente, a comparação com dados
empíricos. Resultados: Após a análise GMYC, foram utilizadas 7 linhagens das 5 espécies. A partir da
comparação das simulações com os dados observados das linhagens, cinco linhagens apresentaram
maior probabilidade posterior (PP) para eventos de expansão (P.aracaensis, P.coriacea, linhagem 3 de
P.guianensis, P.plicata e P.plicatiformis), enquanto duas se ajustaram ao cenário de estabilidade de
acordo com sua PP (linhagens 1 e 2 de P.guianensis). Conclusão: A partir dos resultados apresentados é
possível concluir que a maior parte das linhagens testadas responderam de acordo com a Teoria dos
Refúgios, ou seja, tiveram uma redução populacional durante o LGM e, no período interglacial atual,
expandiram sua distribuição. Palavras-chaves: Neotropical, Amazônia, Teoria dos refúgios, Computação
Bayesiana Aproximada, Filogeogra�a Comparada
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FINANCEIRIZAÇÃO NA ECONOMIA BRASILEIRA E O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL ?
SUBSETOR DE EDIFICAÇÕES

CLAUDIA ALESSANDRA TESSARI - ORIENTADOR(A)

ANA LUIZA INFANTE SERRANO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Introdução: O objetivo da presente pesquisa é explorar e identi�car possíveis relações entre o processo
de �nanceirização no Brasil e o setor da construção civil, com um recorte temporal de 1986 até
atualmente. O setor da construção civil é fragmentado em três subsetores, sendo; montagem industrial,
edi�cações e construção pesada, no qual, este trabalho possui como objetivo o estudo do subsetor de
edi�cações. Há várias interpretações sobre o conceito de �nanceirização. Algumas delas relacionam esse
processo com o neoliberalismo. Segundo Palley (2013) o processo de �nanceirização é aquele que
resulta na dominação da macroeconomia e da política econômica pelos interesses do setor �nanceiro.
Essa dominação, por sua vez, estende-se em vários outras consequências para as empresas,
trabalhadores e Estado. Objetivos: Essa pesquisa visa entender entender como essas transformações
ocasionadas pela �nanceirização acontecem e quais as incidências sobre o setor da construção civil.,
salientando também as políticas nacionais envolvidas, os créditos de �nanciamento e os órgãos
governamentais que impactam o mesmo. Correspondente, busca-se estudar as empresas construtoras e
incorporadoras a �m de entender seus movimentos após reestruturação produtiva, e abertura de capital
no mercado imobiliário, indagando se as mesmas após entrada no mercado de valores deixaram de
investir em infraestrutura a longo prazo para bene�ciar os investidores com retornos de juros a curto
prazo e compreender seus �uxos �nanceiros através das análises de indicadores. Material e método: a
metodologia utilizada será descritiva e analise documental, utilizando documentos das empresas de
capital aberto para analisar sua trajetória histórica e �nanceira. Resultados preliminares: a pesquisa
encontra-se em fase inicial. Foi realizada leitura de bibliogra�a sobre o setor de construção e
incorporação imobiliária. Estão sendo levantados materiais sobre as companhias de capital aberto no
site da B3 a �m de selecionar as empresas que serão analisadas.
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FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

CARLOS FELIPE OLIVEIRA SILVA - AUTOR(A)

SAMANTHA KARLLA LOPES DE ALMEIDA RIZZI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 87 - Oncologia Data: 29/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: ONCOLOGIA

INTRODUÇÃO: O mieloma múltiplo é uma neoplasia altamente complexa, negligenciada quanto a
incidência no território brasileiro, cujo manejo de sinais e sintomas provenientes da doença, do
tratamento quimioterápico e do transplante de células tronco hematopoiéticas são desa�adores. Os
exercícios físicos e recursos �sioterapêuticos são amplamente utilizados no manejo desses sintomas,
sendo necessário sintetizar e esclarecer seus efeitos. OBJETIVO: Revisar sistematicamente artigos de
relevância na literatura sobre a intervenção �sioterapêutica em pacientes com mieloma múltiplo,
identi�cando quais protocolos de exercícios e recursos �sioterapêuticos são utilizados e sua e�cácia no
tratamento altamente complexo desses pacientes. METODOLOGIA: Revisão sistemática da literatura,
utilizando os Mesh Terms ou sinônimos de ?Multiple Myeloma? e ? Physical Therapy?, nas bases de
dados Cochrane Library (Registro Central de Ensaios Clínicos Randomizados), EMBASE (Base de Dados
Biomédica e Farmacológica), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
MEDLINE via Pubmed (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica) e Pedro (Base de Dados
de Evidências em Fisioterapia), totalizando 8 artigos pós aplicação dos critérios de seleção. RESULTADOS
E DISCUSSÃO: A acupuntura é um dos principais recursos �sioterapêuticos com dados estatisticamente
signi�cativos, utilizado para manejo da dor neuropática e outros sintomas relacionados ao mieloma
múltiplo, reduzindo a quantidade de medicamentos analgésicos utilizados no tratamento da dor
enquanto que o exercício físico é e�caz signi�cativamente na melhora de diversos sintomas físicos e
mentais provenientes do mieloma múltiplo e seu tratamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O exercício físico
e os recursos �sioterapêuticos são uma forma não invasiva e segura no controle de sintomas
proveniente do mieloma múltiplo, sendo essenciais tanto para a redução de sintomas físicos quanto de
sintomas mentais, melhorando a qualidade de vida e prognóstico desses pacientes, em diferentes
estágios e fases do tratamento do mieloma múltiplo, sendo de extrema importância futuras pesquisas
para consolidação de sua e�cácia.
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FISIOTRAPIA E COVID19: PERSPECTIVAS DAS TRABALHADORAS SOBRE OS
IMPACTOS DA ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE EM SUA PROFISSÃO E SAÚDE

MARIA DE FATIMA FERREIRA QUEIROZ - ORIENTADOR(A)

JESSIKA VIEIRA CHENDI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

INTRODUÇÃO:A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) interage com outras
doenças não transmissíveis (DNT) e, portanto, as desigualdades sociais mostram que estamos diante de
uma sindemia, com impactos distintos de acordo com os contextos sociais, econômicos e culturais. Um
estudo realizado pela Fiocruz (2021) mostra que os pro�ssionais de saúde estão esgotados, não apenas
por vivenciarem diariamente elevados números de casos e mortes de pacientes, familiares, amigos e
colegas de pro�ssão, mas também diante de contextos laborais e organizações de trabalho. A
�sioterapia ganha espaço nas mídias, no imaginário social e publicações cientí�cas, em contexto de
COVID-19, majoritariamente por sua atuação hospitalar, cenário semelhante ao vivido no período de
surgimento da pro�ssão, inviabilizando outros cenários da prática e níveis de atenção, igualmente linha
de frente e que poderiam diretamente estar relacionados com redução dos índices de
morbimortalidade.JUSTIFICATIVA: O presente estudo pretende investigar e compreender os impactos da
sindemia no lugar social do �sioterapeuta, condições de trabalho e suas intersecções de raça, gênero,
identidade sexual e classe social. Compreender a percepção das pro�ssionais �sioterapeutas sobre a
atual conjuntura e relação de trabalho faz-se necessário a partir do modelo biopsicossocial, tornando
possível identi�car potenciais barreiras na saúde dos trabalhadores e discutir políticas públicas que
atendam a pluriversalidade de seus atores políticos e sociais.HIPÓTESE: A sindemia por COVID-19 torna
evidente a precariedade do trabalho dos �sioterapeutas na linha de frente, trazendo à tona problemas
no lugar social desse pro�ssional, percebidos nas condições de trabalho e remuneração.OBJETIVO: O
objetivo geral do estudo é avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 nas trajetórias e no lugar social
de mulheres �sioterapeutas da ?linha de frente?.MÉTODOS:Trata-se de um estudo interpretativo-
descritivo de abordagem qualitativa. O critério de inclusão será trabalhadoras �sioterapeutas que
estejam atuando na ?linha de frente? durante a sindemia de COVID-19, serão incluídas apenas mulheres,
trabalhadoras da área da saúde, alfabetizadas, maiores que 18 anos de idade que moram no Estado de
São Paulo. O aceite se dará via preenchimento do TCLE, contendo instruções para as próximas etapas.
As participantes do estudo responderão perguntas sobre per�l socio-demográ�co e questões semi-
estruturadas sobre sua atuação na �sioterapia e no combate ao COVID-19 (ANEXO 1).ANÁLISE DOS
DADOS: Para melhor observação e construção de um texto analítico será feita a transcrição �dedigna
das respostas de cada pergunta (GONDIM e LIMA, 2002). Será empregado o método hermenêutico-
dialético no tratamento dos dados como um ?caminho do pensamento?, como reforça Minayo (2011,
p.231). Obs.: o projeto esta em analise pelo comitê de ética - Plataforma Brasil.
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FORÇAS ARMADAS E DEFESA NO BRASIL: ANUÁRIO 2021

JULIANA DE PAULA BIGATAO PUIG - COORDENADOR(A)

MARINA GISELA VITELLI - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E
INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

Introdução: O Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas (ObDEF) é um observatório temático
da UNIFESP constituído por docentes e discentes do curso de Relações Internacionais da Escola Paulista
de Política, Economia e Negócios, campus Osasco. Sua missão é promover o debate público sobre a
defesa nacional e as relações civis-militares de forma a contribuir com o semear de uma cultura
democrática. Como instrumento de monitoramento da política de defesa brasileira e do papel das forças
armadas na sociedade, o ObDEF tem entre seus campos prioritários de observação os materiais
veiculados pela grande imprensa brasileira sobre o tema. Objetivo: Este trabalho apresenta o Anuário
2021 - Forças Armadas e Defesa no Brasil, uma sistematização dos materiais que constituem os Informes
Brasil publicados semanalmente em 2021, catalogados de forma temática e cronológica. O Anuário
oferece uma análise quantitativa das matérias que formam a base de construção do Informe Brasil:
reportagens, colunas opinativas, editoriais e entrevistas que ao longo do ano abordaram temas
referentes à defesa nacional e à atuação das forças armadas brasileiras. Materiais e Métodos: Para a
construção do Anuário, uma equipe desenvolveu uma ferramenta para a catalogação 1.306 peças de
material jornalístico, relacionadas ao tema de defesa e forças armadas no país, em três periódicos
diferentes: Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. O material analisado
semanalmente foi sintetizado em 46 informes publicados ao longo do ano. O trabalho realizado
possibilitou a apresentação em números do tratamento midiático sobre a temática no país. Resultados:
Observou-se que o periódico Folha de S. Paulo foi o que mais veiculou matérias a respeito do tema
analisado, registrando sozinho 52% de todas as publicações, seguido por O Estado de S. Paulo, que
publicou 27% das matérias. O Correio Braziliense foi o que menos veiculou materiais abordando a
questão, representando os outros 21%. Quanto à frequência dos temas abordados pelos periódicos, a
categoria ?Militares no governo? foi a que mais apareceu no material analisado, representando quase
um terço (32%). O segundo tema mais recorrente nos periódicos se referiu à categoria ?Democracia em
risco?, cuja frequência foi de 27%. O envolvimento dos militares na ?pandemia da Covid-19?, apareceu
em terceiro lugar (13%), seguida pelo tema ?Ditadura? (6%). Durante o ano, o tema menos abordado
pelos periódicos foi referente à ?Indústria de Defesa? (2%). Conclusão: A análise dos materiais expostos
no Anuário 2021 evidencia, tal como no ano anterior, as fragilidades do processo de transição para a
democracia ocorrido no Brasil e seus re�exos na sociedade contemporânea, em razão da alta incidência
de materiais que abordam a presença de militares na política, as ameaças à democracia e a militarização
das respostas à pandemia da covid-19.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

LIGIA AJAIME AZZALIS - ORIENTADOR(A)

ANDREIA CARVALHO DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL ANDREIA CARVALHO DE SOUZA -DISCENTE andreia.carvalho@unifesp.br LÍGIA AJAIME
AZZALIS ? ORIENTADORA ligia.azzalis@unifesp.br Introdução: Os cursos de formação inicial de
pedagogia, assim como em qualquer outra área, não são su�cientes para o exercício pleno do magistério
e deveriam ser apenas um ponto de partida, completados com a formação continuada. Dessa forma, a
necessidade da continuidade da formação docente se faz presente para que estejam frequentemente
repensando o processo de ensino e aprendizagem e atualizando seus saberes. Para professores/as
pedagogos/as, polivalentes, torna-se ainda mais importante a formação continuada para que possam se
apropriar das práticas de ensino das diferentes áreas de conhecimento. No entanto, muitas vezes, os/as
professores/as se deparam com di�culdades para realizar essa complementação. Com este estudo,
buscamos investigar as principais di�culdades enfrentadas pelos/as professores/as pedagogos/as que
lecionam ciências da natureza nos anos iniciais do ensino fundamental e as lacunas formativas que
possam sentir. Objetivo: Fazer um levantamento qualitativo com alguns e algumas professores/as dos
anos iniciais do ensino fundamental do município de Diadema, para compreender os desa�os no ensino
de ciências da natureza, e os empecilhos que encontram para realizar cursos de formação continuada.
Por �m, analisar os projetos pedagógicos de alguns cursos de Pedagogia no estado de São Paulo para
observar a relevância dada às ciências da natureza na formação inicial de pedagogos/as. Metodologia:
Após aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, aplicamos um questionário para 10 (dez)
professores/as atuantes na educação básica, pública e privada, na cidade de Diadema com questões que
versaram sobre a formação inicial e continuada para o ensino de Ciências, e quais as di�culdades que
encontravam no exercício da docência para lecionar tal componente curricular. O levantamento dos
projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia se dará por meio de pesquisa documental em que serão
selecionados 10 (dez) cursos de Pedagogia presenciais no estado de São Paulo, entre instituições
públicas e privadas. A carga horária destinada às disciplinas de ciências da natureza e seus respectivos
conteúdos programáticos serão analisados. Após a coleta das informações do questionário e do
levantamento documental, os dados serão avaliados por meio da metodologia de análise de conteúdo.
Resultados e conclusões: Os questionários já foram aplicados para dez professores que aceitaram
participar deste estudo e estão sendo analisados. Durante a realização da pesquisa, alguns e algumas
professores/as relataram a di�culdade de recordar se houve alguma disciplina na área, e muitos
precisaram recorrer ao histórico da graduação para veri�car. Esse fato demonstra que mesmo quando
ocorre ensino de ciências na graduação é tão super�cial ou insigni�cante que não deixa marcas
formativas. Docentes mencionaram ainda pouca disponibilidade de cursos de formação continuada
especí�cos para pedagogos na área e os altos custos quando os encontram. No levantamento das
grades curriculares, notamos de início que na maioria das Universidades há apenas uma disciplina
relacionada à metodologia de ensino de ciências da natureza. Em apenas duas das instituições há duas
disciplinas obrigatórias. Na próxima fase deste estudo, analisaremos os documentos coletados a �m de
veri�carmos as lacunas formativas e di�culdades enfrentadas pelos/as professores/as pedagogos/as.
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FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E A COLABORAÇÃO COM A PERMANÊNCIA
ESTUDANTIL: O LABORATÓRIO DE PESQUISAS SOBRE SERVIÇOS DE APOIO AOS

ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR (LAPES)

CARLOS EDUARDO SAMPAIO BURGOS DIAS - COORDENADOR(A)

ALESSANDRA RAMADA DA MATTA - COORDENADOR(A)

ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA - DISCENTE

MôNICA FERNANDA BOTIGLIERI MORETTI - COORDENADOR(A)

MICHELLE CRISTINE DA SILVA TOTI - COORDENADOR(A)

CAMILA TINTI MOREIRA - COORDENADOR(A)

AIDê CRISTINA SILVA TEIXEIRA - COLABORADOR(A)

GABRIEL VICTOR MENDES PALERMO - DISCENTE

RUTH MARIA MORAES OLIVEIRA PRADO - COORDENADOR(A)

ALINE SOUZA DA LUZ - COLABORADOR(A)

NICOLY BARRADAS DA SILVA - DISCENTE

PAULA PEREIRA DE ALVARENGA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

INTERDISCIPLINAR

Introdução: A literatura sobre assistência estudantil indica que para garantir a permanência do
estudante, acesso e apoio �nanceiro não são su�cientes (MELO, 2009; MAGALHÃES, 2013; KOWALSKI,
2012; SILVEIRA; 2012). Entre as di�culdades que o estudante enfrenta ao ingressar podem estar:
di�culdades de estudo, de atenção, de concentração, ansiedade etc. (BESSA; TAVARES, 2000) e as
di�culdades relacionadas ao ensino e aprendizagem e/ou di�culdades pedagógicas (PELISSONI;
TITTANEGRO; FAHL, 2008; BELLODI et al., 2004). Muitas dessas di�culdades tem sido trabalhadas por
pro�ssionais de serviços de apoio aos estudantes. Conforme Toti e Dias (2020) os pro�ssionais que
atuam em serviços de apoio aos estudantes, carecem de formação para atuarem. Para eles, a formação
desses pro�ssionais pode ter impacto direto no atendimento aos estudantes e consequentemente na
permanência estudantil. Objetivo: O Laboratório de Pesquisas sobre Serviços de Apoio aos Estudantes
(LAPES) tem como objetivo criar um espaço de formação para pro�ssionais que atuam nos serviços de
apoio aos estudantes nas instituições de ensino superior.. O projeto tem como resultados esperados:
Espera-se assim: a) Produzir materiais de formação para pro�ssionais dos serviços de apoio; b) Produzir
pesquisas sobre permanência estudantil e apoio pedagógico; c) Propor estratégias de avaliação dos
serviços de apoio; d) Criar um banco de dados com publicações, vídeos, etc. sobre serviços de apoio aos
estudantes e apoio pedagógico; e) Produzir materiais de apoio aos estudantes (e-book, vídeos, podcast,
entre outros); Materiais e Método: Em 2021 e 2022 todas as atividades foram gratuitas e aconteceram
em formato virtual, permitindo maior participação de pessoas de todo o país. Em 2021 as ações foram
organizadas em um seminário internacional e em atividades organizadas em sete blocos temáticos: 1)
assistência e permanência estudantil; 2) serviços multipro�ssionais e trabalho interdisciplinar; 3)
sistemas de gestão/informação de dados na assistência estudantil; 4) tutoria e mentoria: experiências
para pensar a permanência estudantil; 6) o apoio pedagógico antes do Pnaes e; 7) neuropsicologia e
ensino superior. Em 2022 as ações estão organizadas em dois cursos de extensão e no segundo
seminário internacional. Resultados: No ano de 2021 foram realizadas 11 atividades com 576 pessoas
inscritas, sendo 403 pessoas presentes (uma participação de cerca de 75%) de todas as regiões do país.
Além dessas atividades for organizado o ?I Seminário internacional de serviços de apoio aos estudantes:
pesquisas acadêmicas e institucionais que contou? com 174 pessoas inscritas e 104 participantes. Para
2022 o LAPES está oferecendo dois cursos de extensão, o primeiro já iniciado em abril ?Fundamentos
para serviços de assuntos estudantis? com 150 vagas abertas e preenchidas em poucos dias e o
segundo, programado para iniciar em julho, ?Neuropsicologia e ensino superior: o�cinas de estimulação
cognitiva?, também com 150 vagas. Conclusão: o andamento do projeto tem mostrado que apostar em
atividades gratuitas e online têm sido um acerto, garantindo um espaço de formação para pro�ssionais
de todas as regiões do país. O número de inscrições e o preenchimento do total das vagas de forma
rápida tem sugerido que essa demanda por formação continua relevante e o número de participações



nas atividades, eventos e cursos tem chego a 75% das pessoas inscritas, um número considerado como
satisfatório. Além disso, as atividades estão sendo gravadas e disponibilizadas para posterior acesso,
formando assim uma primeira base de dados sobre o tema. Por �m, um resultado esperado com os
cursos oferecidos em 2022 é a produção de um dossiê sobre serviços de assuntos estudantil e
permanência estudantil.
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FORMAÇÃO DO LEITOR ATRAVÉS DAS HQS: TIRAS E SUAS POTENCIALIDADES

CÍNTIA ALCANTARA DE ARAUJO - DISCENTE

PAULO EDUARDO RAMOS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

FORMAÇÃO DO LEITOR ATRAVÉS DAS HQS: TIRAS E SUAS POTENCIALIDADES CÍNTIA ALCANTARA DE
ARAÚJO ca.araujo@unifesp.br RESUMO Esta exposição busca investigar as tiras, considerando suas
potencialidades para uso em sala de aula na formação leitora. A proposta é observar como essa forma
de História em Quadrinho é trabalhada no livro didático sob o ponto de vista da leitura e construção de
sentidos, à luz da Linguística Textual, corrente teórica voltada a explicar os processos de produção de
sentidos. O corpus desta pesquisa são Tiras contidas no livro didático de Língua Portuguesa ?Apis? para
o ensino fundamental I, das autoras Ana Maria Triconi Borgatto, Terezinha Costa Hashimoto Bertin e
Vera Lúcia de Carvalho Marchezida , da Editora Ática , livro este adotado por escolas rede Municipal de
Ensino de Guarulhos, que segue amparado por um quadro de saberes próprio, chamado Quadro de
Saberes Necessários , norteado pela BNCC, a rede de ensino julga necessário para formação dos
educandos do município, critério este relevante para a escolha da coleção, pois considera aspectos
fundamentais na alfabetização e letramento, bem como a formação do leitor no ciclo I, que servirá de
base para o futuro leitor do ensino médio. Entende-se que haja necessidade em explorar as tiras no livro
didático e analisar através dos fundamentos da Linguística Textual estratégias que aprimorem a
formação leitora no exercício da construção de sentidos dentro da sala de aula, fora do contexto
gramatical. Alicerçamos a hipótese de que a HQ pode ser porta de entrada na formação leitora dos
alunos da rede pública, apresentando as tiras como objetos potencializadores nesta aprendizagem, sob
o respaldo de estudiosos como (RAMOS 2012 E 2017); (VERGUEIRO E RAMOS 2009); (BARBIERI 2017).
Compreendendo a LT, como principal vertente que sustenta este trabalho sob conceitos importantes
utilizados na análise como inferência, construção de sentidos, contexto, cotexto, serão apresentados
neste estudo de natureza básica, objetivo exploratório e procedimento bibliográ�co.
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FORMAÇÃO DO PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL

LUCIA DA ROCHA UCHÔA FIGUEIREDO - ORIENTADOR(A)

GUILHERME AUGUSTO BRAGA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Introdução. No contexto da formação do preceptor em cenários de prática na Residência
Multipro�ssional em Saúde, evidenciam-se questões importantes atrelados ao seu processo de ensino-
aprendizagem, no que tange, principalmente, a re�exão em apreender o signi�cado da relação entre
prática e teoria e construir referências que possam fomentar novas experiências. Objetivos. O presente
estudo teve como objetivo analisar a formação do preceptor em cenários de prática na Residência
Multipro�ssional em Saúde na perspectiva da Educação Interpro�ssional. Método. Pesquisa exploratória
descritiva com abordagem qualitativa, realizada com os preceptores do Programa de Residência
Multipro�ssional em Saúde da Família e Comunidade do Município da Estância Balneária de Praia
Grande/SP. Como instrumento de coleta dos dados utilizou-se uma Entrevista Semiestruturada,
participaram da pesquisa 11 preceptores inseridos na Atenção Primária à Saúde e com, pelo menos, três
anos de experiência na preceptoria. Como método de análise dos dados qualitativos, realizou-se a
Análise de Conteúdo, com uma abordagem metodológica que trabalha com a noção de tema, o qual está
ligado a uma a�rmação a respeito do objetivo analítico visado. Resultados. Como resultados, evidenciou-
se que a formação dos preceptores em cenários de prática esbarra muitas vezes no distanciamento
entre o ensino, o serviço e a comunidade, muito em decorrência de uma formação unipro�ssional,
tecnicista e reducionista. Ressalta-se, na dimensão do cuidado, à interface com a Educação Permanente
em Saúde na construção de cotidianos que valorizam a aprendizagem coletiva. Considerações Finais.
Destarte, no processo formativo do preceptor em cenários de prática, o diálogo e a interação precisam
estar presentes entre as diferentes áreas pro�ssionais e devem ser impulsionados pela troca de saberes
e de experiências para a aquisição das competências colaborativas, nesse contexto, a Educação
Interpro�ssional pode ser colocada como a chave para a prática colaborativa.
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FORMAÇÃO LINGUÍSTICO-DIDÁTICA CONTÍNUA DE PROFESSORES

SUELI SALLES FIDALGO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Este trabalho refere-se a um Programa de Extensão ao qual estão relacionados diversas pesquisas de IC,
Mestrado, Doutorado, além das projetos de pesquisa de uma das coordenadoras do Programa, tais
como: (1) a inclusão social-escolar: diferentes linguagens, diferentes formações, diferentes modalidades
para diferentes necessidades. Seria uma questão de especializações ou de posicionamento crítico (e
humilde) frente ao mundo?(2) A formação docente em uma perspectiva sociohistórico-cultural, inclusiva
e, ao mesmo tempo, questionadora do status quo (sendo este último, também um projeto de extensão
ligado a outros ao longo dos 11 anos de existência do Programa. Todas as ações são desenvolvidas no
bojo dos Grupos de Pesquisa ILCAE ? Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais ? e
ISEF ? Inclusão Social-Educacional e Formação, ambos cadastrados no CNPq e credenciados em suas
instituições de origem (sendo o primeiro, que, aliás, completa 20 anos de existência em 2022, na PUC-SP
e o segundo, na Unifesp, tendo sido iniciado em 2018). Ambos os grupos são coordenados ou co-
coordenados pela proponente da apresentação. A proposta desta apresentação té citar alguns dos
trabalhos que foram desenvolvidos nos último ano que, devido à Covid-19, exigiu de todos uma re-
organização de suas propostas. O Programa, no entanto, se manteve bastante ativo, tendo sido
participante do Programa de Curricularização da Unifesp, com mais de um projeto, curso e evento
submetidos à Proec. As coordenadoras do Programa também apresentaram resultados de trabalhos de
curricularização em eventos em outras instituições em 2021. O Programa se embasa na Pesquisa Crítica
de Colaboração (PCCol) proposta por Magalhães ao longo dos últimos trinta anos de trabalho ou na
pesquisa-ação colaborativa (MAGALHÃES E FIDALGO, 2019), na Teoria Histórico-Cultural do
desenvolvimento proposta por Vygotsky (entre 1922 e 1934). Os trabalhos desenvolvidos no Programa
também se embasam na concepção de educação inclusiva como poderá ser observado pelos trabalhos
que serão citados e comentados.
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FORMAÇÃO NOS CENÁRIOS DE PRÁTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

LUCIA DA ROCHA UCHÔA FIGUEIREDO - ORIENTADOR(A)

CARLA AFFONSO MADUREIRA SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 1980, o Ministério da Saúde
tem se esforçado para assumir a responsabilidade na ordenação da formação dos recursos humanos
para SUS. Com o surgimento das Diretrizes Curriculares Nacionais em 2001 e posteriormente, 2014,
rea�rmou-se a posição do SUS no processo formativo desses pro�ssionais, proporcionando então maior
clareza do que se espera do pro�ssional de saúde, além de reforçar a necessidade de serem seguidos os
princípios do SUS. Neste sentido a Atenção Primária (AP) passa a ser o principal cenário de
aprendizagem para o estudante do curso de medicina. A integração ensino-serviço-comunidade é
proposta importante que possibilita a redução da dicotomia teoria-prática, aproxima os estudantes dos
princípios do SUS de forma a melhorar a qualidade do cuidado oferecido, sendo esse preferencialmente
centrado no usuário, família e território. É importante à vinculação dos novos processos formativos às
exigências da sociedade de forma a fortalecer o SUS e produzir um cuidado mais centrado na �gura do
paciente. Diante disso o preceptor de campo tem um papel importante na inserção desse aluno nos
campos de prática. O preceptor é o pro�ssional do serviço que vai direcioná-lo a aprender com a prática.
Além disso, o preceptor deve ser capaz de integrar conceitos e valores de forma a ajudar o aluno a
desenvolver estratégias para resolver problemas cotidianos da atenção a saúde. Objetivo: Analisar a
preceptoria a partir da percepção dos estudantes de um módulo disciplinar de uma universidade do
município de Santos. Método: estudo de campo, exploratório e descritivo, sendo exposto por meio de
resultados qualitativos. Participaram desse estudo cinco alunos do segundo ano de um curso de
Medicina do município de Santos. A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada,
realizada individualmente de forma remota. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos
da pesquisa, da ferramenta de coleta de dados e solicitado a sua assinatura no Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. A etapa de análise dos dados foi realizada pela análise de conteúdo, considerando
que esse método é capaz de descrever e interpretar toda classe de documentos e textos. Resultados: As
respostas obtidas nas entrevistas permitiram, por meio da análise qualitativa, a identi�cação de pontos e
sentidos comuns entre elas. Das unidades de análise emergiram 6 categorias e 8 subcategorias,
relacionadas a formação. Com essa pesquisa percebeu-se o benefício para a formação a integração dos
estudantes nos campos de prática logo nos primeiros anos do curso. Entretanto ainda é preciso
reorganização do currículo face a visão tecnicista que ainda permeia a formação do pro�ssional médico,
oposto ao que sugere as DCNs, tendo a AP um cenário fértil e importante nessa formação. É necessário
ainda legitimar a Educação Interpro�ssional no currículo das universidades, visto que o médico fará
parte de equipes de saúde e ainda estão sendo formados sozinhos e de forma isolada.
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FORTALECENDO O OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL DE PRÁTICA GAM DURANTE
PANDEMIA COVID-19

LUCIANA TOGNI DE LIMA E SILVA SURJUS - COORDENADOR(A)

LENILRA VALERIO DA COSTA - PARTICIPANTE EXTERNO

DOUGLAS MARTINS NUNES - DISCENTE

BEATRIZ CESAR LAURIA - PARTICIPANTE EXTERNO

ANGELO GALDINO DA SILVA - PARTICIPANTE EXTERNO

HELENA APARECIDA FERREIRA - PARTICIPANTE EXTERNO

AWÁ MIRINDJU ANDRÉ LUCAS ELISIO - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE

MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

A Gestão Autônoma da Medicação (GAM) é uma estratégia de cuidado mútuo desenvolvida no Quebec,
Canadá, na década de noventa. Nasce numa perspectiva onde se problematizam as relações de poder
entre pro�ssionais técnicos e usuários, a �m de garantir participação efetiva na condução de projetos
terapêuticos e assim garantir participação política de usuários. A GAM pressupõe como fundamental o
diálogo vivencial e a horizontalização entre os atores envolvidos, reconhecendo o direito das pessoas em
sofrimento psíquico e a legitimidade de sua experiência, enquanto saber para aportar os caminhos de
seu projeto de cuidado. A GAM tem sido aplicada em diferentes experiências no Brasil, tomada como um
dispositivo de cogestão e mobilização social. As experiências têm se expandido e abarcando cada vez
mais diferentes públicos, solidi�cando participação ativa da comunidade/usuários nos campos da
infância, atenção básica, álcool e outras drogas e etc. Os grupos GAM brasileiros desenvolveram-se a
partir da multidisciplinaridade, tendo como premissa a participação efetiva heterogênea: trabalhadores,
familiares e usuários de diferentes idades e com diferentes diagnósticos, para que as multiplicidades
possam estar lado a lado, enfatizando a importância da pluralidade para a apropriação dos passos a
serem tomados frente às possibilidades de cuidado. O Observatório Internacional de Práticas GAM nasce
com o objetivo de sistematizar as experiências nos 10 anos da utilização da estratégia GAM no Brasil,
acompanhando as produções no Brasil, Espanha e Canadá, para sustentação e expansão de tecnologias
de cuidado que preconizam autonomia e liberdade numa perspectiva plural transformando a realidade
da epidemia de consumo amplo e acrítico de psicofármacos, em especial frente ao cenário de
retrocessos na política nacional de saúde mental e em um cenário pandemico, onde uso de substâncias
(prescritas e proscritas) tem crescido exponencialmente. O Observatório vem sendo gestado desde
2017, e o�cializado por meio de um robusto Acordo Internacional de Cooperação Multilateral em
30/10/2019. Conta com um sítio eletrônico (observatoriogam.unifesp.br) a partir do qual podem ser
acessadas as principais produções cientí�cas e notícias da mobilização das práticas nos campos e países
parceiros. Durante o ano de 2021 o observatório, sob coordenação da Unifesp Baixada Santista,
promoveu-se um curso de formação em ?Estudos avançados em Gestão Autônoma da Medicação (GAM)
fortalecendo o observatório internacional de prática de GAM? onde reuniu-se mensalmente, com
conformação aberta aos membros dos coletivos que conformam o observatório. Durante o curso foi
recuperado o histórico de formulação e proposição da GAM, bem como compartilhadas as práticas GAM
ativas nos territórios brasileiros, compreendendo-se as peculiaridades do uso da GAM nas diferentes
regiões do Brasil, contemplando ainda as facetas produzidas nos tempos pandêmicos. A formação
ocorreu a partir da responsabilidade da gestão de cada encontro por cada coletivo, que conduzia de
modo a apresentar experiências desenvolvidas e colocá-las em debate, explicitando potencialidades,
articulações, sintonias bem como riscos de captura e tensões, perpassando pela entrada dos saberes
comunitários e recursos naturais de cuidado; a abertura à participação das famílias; as inovações e
invenções tecnológicas agregadas; o espaço virtual de produção de cuidado; modalidades formativas,
dentre outros. Assim as trocas seguiram coletivamente, aproximando-se desejosamente das práticas de
cuidado emancipatórias e não prescritivas, resgatando ancestralidades e reconhecendo e produzindo
esforços decoloniais.
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FORTALECIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM UNIDADE MATERNO
INFANTIL NA BUSCA PELA REDUÇÃO DE JUDICIALIZAÇÕES

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ FERREIRA BEZERRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: Estudo baseado na prática do trabalho cotidiano junto às puérperas que dão à luz a bebês
na Unidade Materno Infantil do Hospital Municipal Profº Dr. Alípio Corrêa Netto (HACN). A incidência de
atendimentos destinados ao binômio mãe-bebê permite identi�car a vulnerabilidade social e a ausência
de retaguarda familiar em casos como das usuárias de álcool e/ou outras drogas, em situação de rua,
acolhidas em instituições que não aceitam crianças, ou que manifestam a intenção de entrega voluntária
do bebê pelo impedimento de exercer o autocuidado e/ou os cuidados com o recém-nascido. A Política
Nacional de Atenção Hospitalar estabelece que a equipe de saúde responde integralmente pelo
munícipe, a partir da sua chegada no nosocômio e a alta hospitalar ocorre quando é possível transferir a
responsabilidade do cuidado para o paciente, familiares e/ou Rede de Atenção Primária à Saúde (RAPS).
Na ausência de acompanhamento regular na RAPS, nos serviços de Assistência e Proteção, falta de
retaguarda familiar efetiva, acaba resultando no acionamento da Vara da Infância e Juventude, tornando
a desinternação do recém-nascido condicionada à determinação judicial. Objetivos: Identi�car e
fortalecer a equipe multipro�ssional da Unidade Materno Infantil do Hospital Municipal Profº. Dr. Alípio
Corrêa Netto na busca pela redução da judicialização de casos de recém-nascidos. Seus objetivos
especí�cos são: a) levantar e identi�car as demandas sociais resultantes em judicialização na Unidade
Materno Infantil, b) mapear e identi�car o grau de conhecimento da equipe multipro�ssional sobre
vulnerabilidade social e quanto a sua melhor contribuição para o atendimento a este binômio, c)
elaborar e propor a implantação: I) Protocolo de Atendimento Multipro�ssional para o binômio mãe-
bebê com risco social e II) Plano de Capacitação para este serviço. Materiais e Método: Abordagem
metodológica de natureza aplicada, com uso do método dialético exploratório e de cunho qualitativa. A
coleta de dados de fonte primária ocorrerá por meio de entrevistas orientadas com amostra do universo
de pro�ssionais da Unidade Materno Infantil. Já o levantamento de fontes secundárias será realizado
com referências bibliográ�cas e documentais. Após a organização de ambas as fontes será realizada a
correspondente análise de discurso. Resultados e Conclusão: Reduzir o número de casos judicializados
na Unidade Materno Infantil do HACN a partir da implantação do Protocolo de Atendimento
Multipro�ssional e de Plano de Capacitação correspondente. A redução de judicializações no hospital
deve ocorrer quando a equipe multipro�ssional atenda integralmente e compreenda seu papel e
importância no acompanhamento à puérpera com vulnerabilidade social.
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FOTOBIOMODULAÇÃO ASSOCIADA AO EXERCÍCIO AERÓBIO NA DOR E QUALIDADE
DO SONO DE MULHERES COM FIBROMIALGIA

ANA BEATRIZ BALÃO - DISCENTE

ANA CLAUDIA MUNIZ RENNO - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ MENDES CREDIDIO - DISCENTE

PATRÍCIA GABRIELLI VASSÃO ALVES ARAKAKI - DISCENTE

MARIANA ARIAS AVILA - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução A �bromialgia (FM) é caracterizada pela dor muscular generalizada crônica e pela diminuição
da qualidade do sono, acometendo principalmente mulheres. Vários estudos já mostraram que
exercícios aeróbicos são efetivos para a melhora da dor e da qualidade do sono desta população; outros
estudos já mostraram que a fotobiomodulação (FBM) se destaca pelos seus efeitos na modulação da
dor. No entanto, não há consenso na literatura a respeito dos melhores parâmetros de FBM, com
destaque para a FBM do tipo cluster nos principais grupos musculares do corpo e com dose progressiva
ao longo do tratamento no nível de dor e nem ao menos na qualidade do sono. Objetivo O objetivo
deste estudo foi veri�car o efeito da associação de um protocolo de exercício aeróbio a FBM, com
dosagem progressiva, no nível de dor e na qualidade do sono de mulheres com FM. Materiais e métodos
Assim, o objetivo deste estudo foi veri�car o impacto de um protocolo de exercício aeróbio associado a
FBM com dosagem progressiva na dor e qualidade do sono em mulheres com FM. 12 mulheres foram
randomizadas e divididas em dois grupos: GEFA: grupo exercício e FBM ativa (n=4), ou GEFP: grupo
exercício e FBM placebo (n=8). Na avaliação clínica feita antes da intervenção e após 12 semanas de
tratamento, foram aplicados para responder aos desfechos sobre o nível de dor e qualidade do sono, a
Escala Visual Analógica (EVA) de Dor e os questionários Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) e Epworth
Sleepiness Scale (ESS), respectivamente. As intervenções ocorreram através do exercício físico aeróbio
em bicicleta ergométrica com progressão de carga através da frequência cardíaca máxima (FCmax) entre
75 e 80% e da aplicação da FBM (808nm, 100mW, de 20 a 40J por aplicação) com dosagem progressiva
durante 12 semanas, 2 vezes por semana. Resultado Os resultados demonstraram que o tratamento
proposto foi capaz de melhorar signi�cativamente o nível de dor para o domínio EVA da menor dor
sentida na semana anterior, GEPA (p= 0,007) e GEFP (p= 0,002), e a qualidade do sono, GEFA (p= 0,001) e
GEFP (p= 0,0001) em ambos os grupos. Ainda, o GEFP melhorou signi�cativamente o nível de dor em
movimento pela EVA (p=0,004) e a qualidade do sono (p= 0,043) pelo PSQI. Conclusão Assim, podemos
concluir que os dados parciais deste estudo demonstram que um programa de treino aeróbico em
bicicleta ergométrica foi capaz de demonstrar benefícios na dor e qualidade do sono em mulheres com
FM, mas a associação da FBM com o exercício não produziu o efeito extra na maioria das variáveis
analisadas. Com isso, torna-se de suma importância a continuidade do estudo para conclusões mais
de�nitivas.
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FOTOCATÁLISE-HETEROGÊNEA PARA REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS
SOLÚVEIS PROVENIENTES DO ÓLEO CRU EM ÁGUA DE MAR, UTILIZANDO

CATALISADOR NINB/PT

YVAN JESUS OLORTIGA ASENCIOS - ORIENTADOR(A)

KIMBERLY GOMES DA COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ANALÍTICA

Introdução O fenol caracteriza-se por ser tóxico e persistente no meio ambiente, mesmo em baixas
concentrações provoca impactos nos recursos hídricos causando efeitos nocivos à saúde humana e
alterações em ciclos biológicos, sendo as empresas petrolíferas, através da água produzida, as principais
fontes dessa contaminação nos oceanos, tal fato pode ocorrer por derramamentos acidentais e corrosão
de equipamentos. Devido aos danos causados ao meio ambiente, tal poluente deve ser removido, antes
de ser lançado ao oceano. Como alternativa para enfrentar o problema, a fotocatálise heterogênea tem
se mostrado e�ciente em vários estudos, a técnica consiste na utilização de um catalisador sólido que
quando ativado por luz gera radicais altamente oxidantes, como OH-. Objetivos O objetivo do presente
trabalho é degradar o fenol (molécula modelo) em água do mar, utilizando o catalisador proposto NiNb
promovido por platina sob irradiação UV. Materiais e Métodos Preparação do catalisador: O catalisador
consiste na mistura de niobato de sódio e óxido de níquel, que foram sintetizados a partir da
precipitação de uma solução aquosa de oxalato de amônio e nióbio, sob agitação contínua, com NaOH
na presença de nitrato de níquel, formando uma suspensão, tendo seu pH ajustado até 8, resultando um
precipitado gelatinoso. O precipitado foi lavado, seco a 80 °C e calcinado a 500 °C. Caracterização do
catalisador: As fases cristalinas foram caracterizadas por análise de difração de raios X. A energia de
band gap do fotocatalisador foi determinada por espectroscopia de re�etância difusa UV- Visível. Testes
fotocatalíticos: Utilizou-se câmara escura provida de ventilação e exaustão interna. Para a irradiação UV,
foram utilizadas lâmpadas de luz UV-C germicida. Utilizou-se a concentração inicial de fenol de 40ppm
em água do mar e destilada, variou-se o tempo de irradiação de 1 a 6 horas. Nas análises utilizou-se 25
mL do e�uente, 0,0125 g de catalisador e a quantidade de ácido hexacloroplatinico variou em 100, 500 e
1000 µL, mantendo o pH reacional entre 3 e 3,5. Para quanti�cação foi empregado o método
colorimétrico para fenóis totais. Resultados Caracterização do catalisador: A análise de DRX demonstra a
cristalogra�a do catalisador, indicando maior teor de Niobato de sódio, porém o Níquel se apresenta
espalhado pela superfície da amostra com estrutura amorfa, já o resultado da DRS aponta uma energia
de band gap equivalente a 3,0 eV. Testes fotocatalíticos: Nesse ensaio foi possível veri�car que a reação
alcança seu equilíbrio a partir de 5 horas, obtendo 65% de remoção em água do mar e 60% de remoção
em 4h na água destilada, considerando os percentuais obtidos para quantidade máxima de platina
(1000µL). Os resultados similares em água do mar e destilada, provam que a alta concentração de sais
não interfere no processo fotocatalítico. Conclusão Mediante o exposto nessa pesquisa, o catalisador
proposto NiNb promovido por Platina, apresentou resultados promissores para o tratamento de águas
com alta salinidade contaminadas com fenol, mostrando ser um composto inovador, contribuindo para
pesquisas com Nióbio, tendo em vista a importância do metal para o Brasil.
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FOTOGRAFIAS DE HITOMI WATANABE: O MOVIMENTO ESTUDANTIL ZENKY?T? E OS
CONTEXTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E ARTÍSTICOS DA DÉCADA DE 1960 DO JAPÃO

MICHIKO OKANO ISHIKI - ORIENTADOR(A)

FERNANDA TIEMI SUZUKI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

O presente trabalho dedica-se a analisar as representações do movimento estudantil japonês Zenky?t?
(1968-1969) nas fotogra�as de Hitomi Watanabe, percorrendo pela contextualização histórica e artística
da década de 1960. A ocupação em 1968 na Universidade de Tóquio - uma das universidades mais
conhecidas e prestigiadas do Japão - marcou o início do movimento estudantil Zenky?t? - abreviação de
Zengaku Ky?t? Kaigi (Conselho de Lutas de Todos os Campus). Cada universidade continha um conselho
interno do Zenky?t? que proclamava inicialmente, por melhorias na educação e mais liberdade estudantil
dentro do espaço acadêmico. O ato de desfecho deste movimento ocorreu após a violenta interferência
policial no Auditório Yasuda da Universidade de Tóquio para retirar os estudantes de várias escolas que
haviam se reunido no edifício para ocupá-lo, já havia 6 meses. Hitomi Watanabe, fotógrafa japonesa
nascida em Tóquio em 1943, ganhou grande reconhecimento como pro�ssional da área durante esse
período com seu trabalho Tokyo University 1968-1969 - Behind the Blockade - Universidade de Tóquio
1968-1969 - Por Trás do Bloqueio. Isso porque, registrou momentos com perspectivas únicas por ter sido
a única pessoa autorizada a documentar por dentro das barreiras da Universidade de Tóquio durante a
ocupação. Retratou o cotidiano dos estudantes no espaço ocupado, os con�itos ocorridos com a polícia
e o episódio que se desenrolou no Auditório Yasuda. A �m de entender e analisar suas imagens, foi
traçado inicialmente, a partir de uma pesquisa bibliográ�ca de artigos, livros e monogra�as, um estudo
acerca do Japão pós-guerra: a ocupação americana, o rápido crescimento econômico e o contexto social
e político da década de 1960 no país. É importante pesquisar este período não apenas para a análise das
imagens da fotógrafa bem como para compreender o Japão contemporâneo. Em seguida, foi abordado o
contexto artístico, mais especi�camente, a fotogra�a japonesa do pós-guerra que inclui o estudo de
fotógrafos como Daido Moriyama, Ken Domon e a revista PROVOKE. Ademais, estudou-se também o
contexto social no qual as mulheres fotógrafas estavam inseridas e suas contribuições para a história da
fotogra�a japonesa. Para tanto, as entrevistas com as fotógrafas selecionadas e principalmente com
Hitomi Watanabe, também foram pesquisadas. Segundo Watanabe, em uma entrevista concedida à Elle
x Paris, relata que havia poucas mulheres no setor da fotogra�a documental, além de ser a única
quando cursava fotogra�a. Dessa forma, dedicou-se também a entender o porquê desse fato, não se
restringindo apenas ao campo documental da área fotográ�ca, mas expandindo ao do nude fotográ�co.
Para esta �nalidade, a análise das imagens de outras mulheres japonesas atuantes na pro�ssão no pós-
guerra - Miyako Ishiuchi, Tsuneko Sasamoto, Rikko Nakamura, Toyoko Tokiwa, Tamiko Nishimura - foram
apresentadas. O presente trabalho, portanto, busca analisar as representações do movimento estudantil
Zenky?t?, além de identi�car em qual contexto artístico, político e social Hitomi Watanabe e seu trabalho
estavam inseridos.
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FRENTE CULTURA DA PALAVRA: A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE ESTUDOS SOBRE
EDUCAÇÃO POPULAR A PARTIR DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO

MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA E SILVA - COORDENADOR(A)

ISADORA ROVANI VIEIRA - DISCENTE

BEATRIZ DE LIMA E SILVA - DISCENTE

ESTER SOUZA CANOVAS BOTTAZZO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Introdução: A Frente Cultura da Palavra existe desde 2017, através da mobilização de petianas
estudantes da graduação dos curso de Serviço Social e Psicologia, com interesse em comum na temática
da alfabetização para adultos num viés crítico, e que identi�caram a demanda por um grupo de estudos,
letramento e alfabetização para munícipes da região do Morro da Penha. O grupo contava em sua
maioria com mulheres residentes do Morro da Penha e região, e acontecia dentro da Unidade de Saúde
da Família (USF) do território, e tinha a fundamental colaboração e condução compartilhada com as
Agentes Comunitárias de Saúde da unidade. Teve como objetivo fundante facilitar aproximações ao
letramento, à convivência, à saúde e aos processos de estudos e alfabetização, por meio de encontros
coletivos em um movimento crítico re�exivo, para estimular a construção conjunta das diversos saberes
que atravessavam o grupo, com uso de leitura compartilhada de livros, sendo estes de diversos temas, e
também de recursos audiovisuais para exibição de produções artísticas de contribuição para os debates
em pauta nos encontros. Objetivo: Com a pandemia do novo coronavírus em 2020, as atividades da
Frente foram paralisadas, juntamente com a universidade; e devido a falta de acesso a ferramentas
tecnológicas necessárias por parte das participantes, o grupo �cou impossibilitado de continuar de
modo remoto. Durante o segundo semestre do ano de 2021, tendo como objetivo de aprofundar os
conhecimentos em Educação Popular por parte de novas integrantes da Frente, e no sentido de
preparar as estudantes de maneira teórica e metodológica para o retorno presencial das atividades,
iniciamos um grupo de estudos sobre Educação Popular baseado na obra Pedagogia do Oprimido, de
Paulo Freire, com encontros quinzenais para discussão baseados em subtítulos dos capítulos do livro.
Materiais e Métodos: Os encontros aconteceram através da plataforma Google Meet, e tinham duração
de uma hora e meia. Contavam com uma pauta para abordar as questões mais importantes de cada
trecho lido, e também com a posterior sistematização do encontro feito pelas estudantes, como forma
de aproximação das integrantes para com a teoria freireana, além de fornecer ao grupo PET Educação
Popular um referencial bibliográ�co para posteriores consultas, considerando que cada encontro
consistia também na produção de resumo e levantamento dos pontos principais discutidos de cada
capítulo. Resultado e Conclusão: As estratégias que vêm sendo assumidas desde o início da pandemia
demonstram o caráter dinâmico e de resistência ao qual a Frente Cultura da Palavra se apoia. A
aproximação teórica, por meio do grupo de estudos do livro Pedagogia do Oprimido se con�gurou, não
apenas como base teórico-metodológica importante, mas também como inspiração para se pensar o
retorno presencial das atividades em conjunto as Agentes Comunitárias de Saúde, ainda que com
desa�os, contudo tendo como norte a construção em conjunto das estratégias de atuação da frente.
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FREQUÊNCIA DO USO DE SELOS ORG NICOS EM ALIMENTOS EMBALADOS
COMERCIALIZADOS NO BRASIL E A RELAÇÃO COM SUA QUALIDADE NUTRICIONAL

VANESSA DIAS CAPRILES - DOCENTE

VERIDIANA VERA DE ROSSO - COORDENADOR(A)

ELKE STEDEFELDT - DOCENTE

ESTELA BARICI PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: A Instrução Normativa nº 46 de Outubro de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), orienta que todos os sistemas de produção que se auto intitularem ?orgânicos?
devem ser �scalizados pela legislação brasileira. Visto isso, há produtos que são comercializados nos
mercados brasileiros que fazem uso de selos de certi�cação de orgânicos, contudo, não existem estudos
que apresentem a caracterização destes produtos em termos de qualidade nutricional e nem da
amplitude de seu uso e da distribuição conforme os grupos alimentares. A avaliação da qualidade
nutricional dos produtos que fazem uso dos selos de orgânico é essencial, uma vez que o consumidor
tem a percepção que esses alimentos são mais bené�cos à saúde.OBJETIVO: O objetivo deste trabalho
foi avaliar a distribuição dos selos orgânicos segundo os grupos alimentares determinados pela
Instrução Normativa (IN) Nº 75, de outubro de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
e estabelecer a qualidade nutricional desses produtos, avaliando a presença e quantidade de nutrientes
críticos como gordura saturada, gordura trans, sódio e aditivos alimentares. MÉTODOS: Foi realizada
uma pesquisa de campo para registro de imagens e dados de rótulos dos alimentos, compondo o Banco
Brasileiro de Rótulos de Alimentos a partir do método criado pelo Observatório de Rotulagem de
Alimentos (ORA) da UNIFESP. RESULTADOS: Até abril de 2022, foram coletadas informações de 930
rótulos de alimentos, destes somente 9 apresentaram o uso de selo de orgânico. Dentre esses, 5
produtos pertenciam ao Grupo 1 (produtos de pani�cação, cereais, leguminosas, tubérculos e seus
derivados); 1 produto pertencia ao Grupo 4 (leites e derivados), 1 produto ao Grupo 7 (açúcares e
produtos com energia proveniente de carboidratos e gorduras) e 2 produtos foram classi�cados como ?
plant-based?. Quanto a qualidade nutricional destes alimentos, observou-se que 2 produtos usariam o
selo frontal de advertência alto em gordura saturada (média: 14,8g/100g), pois ultrapassaram a
quantidade de 6g de gordura saturada/100g; e outros 2 produtos usariam o selo de alto em sódio
(média: 1048 mg/100g), pois ultrapassaram a quantidade de 600mg de sódio/100g. Não havia gordura
trans nesses 9 produtos e os aditivos mais presentes nesses alimentos eram: ácido málico, bicarbonato
de sódio, lecitina, tocoferol, aroma natural e bicarbonato de amônio. CONCLUSÃO: Os resultados deste
estudo mostram a necessidade de avaliar de forma mais ampla a distribuição dos selos orgânicos nos
produtos comercializados no Brasil e estabelecer a qualidade nutricional dos produtos que fazem uso
desse selo, já que o consumidor percebe esses produtos como mais saudáveis. Por outro lado, o uso de
selos indicadores de produto orgânico ainda é bastante restrito no Brasil, somente 1% dos rótulos
coletados até o momento possuem o selo de orgânico.
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FREQUÊNCIA E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 EM
PACIENTES COM ERROS INATOS DA IMUNIDADE APÓS A IMUNIZAÇÃO PARA COVID-

19 EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA BRASILEIRO

VITOR GABRIEL LOPES DA SILVA - DISCENTE

MARIA ISABEL DE MORAES-PINTO - ORIENTADOR(A)

ALEXANDER ROBERTO PRECIOSO - CO-AUTOR(A)

CAROLINA SANCHEZ ARANDA - COORIENTADOR(A)

ANA MARLI CHRISTOVAM SARTORI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

INTRODUÇÃO: A infecção por SARS-CoV-2 pode ser mais grave em pacientes com Erros Inatos da
Imunidade (EII), ou Imunode�ciências Primárias, com uma mortalidade de 5% no Brasil, o dobro da
média na população brasileira. No ambulatório de Imunologia Clínica da Unifesp, antes do início da
vacinação para Covid-19, houve 11 casos de infecção por SARS-CoV-2, dos quais 4 (36,4%) necessitaram
de hospitalização e 2 (18%) evoluíram para óbito. A vacinação para SARS-CoV-2 tem se mostrado
extremamente bem-sucedida no controle da pandemia de Covid-19, especialmente na prevenção das
formas graves da doença. Indivíduos com EII podem não desenvolver uma resposta imunológica às
vacinas semelhante ao indivíduo imunocompetente. OBJETIVO: Determinar a frequência e as
características clínicas da infecção por SARS-CoV-2 em indivíduos com EII, no período entre a primeira
dose e até dois meses após a quarta dose da vacina Covid-19. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo
longitudinal prospectivo com a participação de 25 voluntários de 18 a 52 anos, diagnóstico de EII com
defeitos predominantemente humorais (Imunode�ciência comum variável: 15; Síndrome de HiperIgM: 3;
Agamaglobulinemia ligada ao X: 2; De�ciência de anticorpo especí�co: 2; Hipogamaglobulinemia: 1;
Imunode�ciência combinada: 2) e que são acompanhados no ambulatório de Imunologia Clínica da
Unifesp. Os participantes fazem parte do ensaio clínico de fase IV para avaliação da segurança e
imunogenicidade de vacinas Covid-19 em imunocomprometidos, estudo esse realizado em parceria
entre o Instituto Butantan e o ambulatório referido acima. Os 25 voluntários receberam três doses de
vacinas Covid-19 entre junho e novembro de 2021 e 23 pacientes receberam a quarta dose (reforço)
entre janeiro e março de 2022. Os pacientes foram vacinados com esquema de duas doses de
CoronaVac seguidas de duas doses de P�zer. Todos os indivíduos com sintomas suspeitos de Covid-19
coletaram swab de nasofaringe para realização de RT-PCR e sequenciamento genômico viral para os
casos positivos. Os casos foram caracterizados clinicamente conforme a classi�cação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). RESULTADOS: Dos 25 pacientes com EII, 2 (8%) apresentaram Covid-19 leve
antes do início da vacinação. Durante o período do estudo, foram realizados 28 RT-PCR para casos
suspeitos de Covid-19, com 9 resultados positivos (32,1%). Houve um caso grave, com necessidade de
UTI e ventilação mecânica, 11 dias após a primeira dose de vacina Covid-19, com uma reinfecção leve
132 dias após receber a terceira dose. Os outros 7 casos foram leves (77,7%), durante a circulação da
Ômicron, sendo 6 casos (66,6%) após 3 meses da terceira dose e 1 caso (11,1%) de reinfecção após 442
dias da primeira infecção e após 71 dias da quarta dose. O sequenciamento genômico viral revelou: 5
casos da linhagem BA.1, variante 21K (Ômicron), 3 casos inconclusivos e 1 caso ainda em investigação.
CONCLUSÃO: Neste estudo, a vacinação dos pacientes com EII associou-se a uma redução signi�cativa
da gravidade dos casos de Covid-19. Outros mecanismos da resposta imunológica além dos humorais,
como a imunidade celular especí�ca, podem estar envolvidos na proteção dos indivíduos com EII contra
doença grave, hospitalização e óbito.
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FUNÇÃO PULMONAR DE INDIVÍDUOS PÓS COVID-19: ESTUDO TRANSVERSAL

EMILIE MÓDOLO BISPO - DISCENTE

REGIANE ALBERTINI DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

CAROLINE TELES ARAUJO - CO-AUTOR(A)

RODOLFO DE PAULA VIEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: a doença do novo coronavírus (COVID-19), causada pela infecção por SARS-Cov-2,
caracteriza-se por um quadro in�amatório sistêmico, com início no sistema respiratório, que,
consequentemente, leva a diversas manifestações clínicas. Entre as repercussões ao sistema respiratório
causadas pela COVID-19, podem estar presentes distúrbios ventilatórios restritivos, sendo possível a
persistência do comprometimento da função pulmonar por meses ou anos. Objetivo: comparar a função
pulmonar de indivíduos que tiveram infecção por SARS-Cov-2 e persistiram com queixas respiratórias
que passaram ou não por internação hospitalar. Métodos: foram recrutados, via mídias sociais,
indivíduos que testaram positivo para COVID-19 e persistiram com queixas respiratórias. Para veri�car a
função pulmonar, foi realizado teste de espirometria. Após a coleta, os resultados foram divididos em
dois grupos, seguindo o critério de divisão segundo a passagem por internação hospitalar ou não.
Resultados parciais: a amostra foi composta por 30 indivíduos, dos quais 11 passaram por internação e
19 não. As médias da %CVF e %VEF1 foram, respectivamente, no grupo de indivíduos previamente
internados, de 89,23±13,95 e 91,17±15,00, enquanto no de não internados, de 115,83±20,46 e
96,69±16,16. Conclusão parcial: não foi encontrada diferença signi�cativa dos valores de %CVF e %VEF1
entre os indivíduos que passaram e os que não passaram por internação hospitalar em decorrência de
COVID-19.
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FUNCIONALIZAÇÃO DE SÍLICAS MESOPOROSAS ORDENADAS PARA INCORPORAÇÃO
DE ANTÍGENOS VACINAIS

TEREZA DA SILVA MARTINS - ORIENTADOR(A)

LUANA DE FRANÇA SANTOS - DISCENTE

GABRIELLA CARDOSO NOBRE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA INORGÂNICA

INTRODUÇÃO: Materiais mesoporosos são excelentes candidatos para proteção, veículo e entrega
controlada de antígenos vacinais e fármacos. Dentre eles, a sílica mesoporosa ordenada denominada
SBA-15 (Santa Barbara Amorphous ? 15) é considerada um material promissor com elevado potencial
como um adjuvante devidos suas propriedades ímpares como alta área super�cial, acima de 500 m2 g-1,
volume de poro e tamanho de poro (em torno de 10 nm). Além disso, a capacidade de funcionalizar sua
superfície, devido ao grande número de grupo silanóis (-OH), com agentes sililantes contendo grupos
funcionais garante uma melhor interação entre as moléculas a serem incorporadas e a matriz.
OBJETIVOS: Dentro desse contexto, objetivou-se determinar funcionalizações viáveis durante a síntese
desse material e assim avaliar a incorporação da proteína Albumina Sérica Bovina (Bovine Serum
Albumin - BSA), uma proteína imunogênica, à sua estrutura a �m de possibilitar um estudo direcionado
aos antígenos vacinais, como a anatoxina diftérica. MATERIAIS E MÉTODOS: A SBA-15 foi sintetizada com
o direcionador de estrutura neutro, o Pluronic® P123, e o percussor de silício, ortosilicato de tetraetila
(TEOS), em meio ácido (HCl 2 mol L-1). Após remoção do polímero por extração por solvente e
calcinação, as sílicas foram funcionalizadas com agentes sililantes contendo grupos funcionais fenil, -SH
e NH2, seguida da incorporação da proteína BSA em solução tampão PBS (phosphate bu�ered saline). A
remoção do solvente foi feita utilizando duas metodologias, evaporação e �ltração. Os métodos
utilizados para a caracterização foi espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS), a análise
termogravimétrica (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e espectroscopia vibracional na região
do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). RESULTADOS: As curvas de SAXS mostraram que
todas as sílicas preparadas apresentam as cinco re�exões ((100), (110), (200), (210) e (300)) características
de uma estrutura de mesoporosos hexagonal bidimensional e o processo de funcionalização não causou
nenhum dano estrutural, preservando o ordenamento e mesoporosidade. Os resultados de FTIR
apresentam as principais bandas de estiramento e deformação dos grupos silanóis (-OH) e siloxanos (Si-
O-Si) da sílica. Após a funcionalização, bandas vibracionais referentes aos agentes sililantes (-SH, NH2 e
fenil) aparecem nos espectros FTIR de todas as amostras, inclusive após a incorporação da proteína BSA.
Bandas vibracionais, principalmente da amida I e amida II, aparecem nos espectros dos materiais
obtidos após a incorporação da BSA. A presença dos agentes sililantes e da BSA também foi con�rmada
por dados de TG e DSC. Pelos dados de TG e DSC foi possível determinar o teor de agente sililante e BSA
incorporado nas sílicas e maior estabilidade térmica da proteína após incorporação na sílica.
CONCLUSÃO: A funcionalização da SBA-15 com todos os grupos funcionais, empregando o método pós-
síntese, ocorreu, todavia, veri�ca-se que a e�ciência de funcionalização é maior com os agentes sililantes
contendo grupos -NH2 e -SH. A incorporação da BSA às sílicas funcionalizadas mostrou-se e�ciente e
proporcionou um aumento na estabilidade térmica da proteína. O processo de �ltração mostrou-se
interessante por eliminar o PBS, mas manter a proteína incorporada à matriz.
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GALPÃO DE DIREITOS: CARTOGRAFIA DOS CONFLITOS NA ZONA LESTE DE SÃO
PAULO

GUILHERME MOREIRA PETRELLA - COORDENADOR(A)

GIOVANNA BONILHA MILANO - COORDENADOR(A)

GUSTAVO FRANCISCO TEIXEIRA PRIETO - COORDENADOR(A)

MAGALY MARQUES PULHEZ - COORDENADOR(A)

PATRICIA LACZYNSKI DE SOUZA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: CIDADES

Este projeto de extensão está atrelado à pesquisa "Con�itos fundiários na produção do espaço do bairro
Vila Bela, Zona Leste de São Paulo: propriedade como estrutura da urbanização periférica no século XXI",
que envolve análises sobre a urbanização contemporânea, a partir do bairro de Vila Bela, localizado no
distrito de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Neste ciclo as atividades foram estruturadas por
meio do curso de extensão ?O�cina de Planejadores Populares: regularização fundiária na Vila Bela? que
promoveu a discussão crítica acerca da centralidade do acesso à terra e à moradia para a garantia de
direitos na cidade. A leitura das disputas pela terra nas comunidades envolvidas permitiu debater os
padrões de desigualdade que caracterizam o processo de urbanização contemporâneo nas periferias,
reconhecer os atores e interesses incidentes no con�ito e identi�car o per�l das políticas de
regularização fundiária implementadas atualmente na capital paulistana. A questão fundiária serviu de
�o condutor para o debate acerca da ausência de acesso à infraestrutura urbana e dos desdobramentos
dessa condição na experiência cotidiana dos moradores.
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GÊNERO, RELIGIÃO E GERAÇÕES: O INÍCIO DA VIDA SEXUAL DE MULHERES EM UMA
FAMÍLIA RELIGIOSA

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - ORIENTADOR(A)

CAMILA VELOSO SANCHES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

INTERDISCIPLINAR

GÊNERO, RELIGIÃO E GERAÇÕES: O INÍCIO DA VIDA SEXUAL DE MULHERES EM UMA FAMÍLIA RELIGIOSA
CAMILA VELOSO SANCHES (sanches21@unifesp.br); CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA (COORDENADORA)
(cristiane.goncalves18@unifesp.br). Introdução: Pesquisa qualitativa que reconhece que a história das
mulheres é marcada pelo controle e dominação de seus corpos, exercidos nas mais diversas situações. A
religião é tomada como um dos agentes de controle que, muitas vezes, almeja uniformização da
experiência sexual feminina, estando presente na construção da subjetividade dos sujeitos. É nesse
sentido que serão entendidas as signi�cações, ressigni�cações e agenciamentos das três mulheres
participantes do estudo perante os con�itos entre o discurso religioso e discursos contemporâneos que
preconizam igualdade de gênero. O trabalho também assume que o livre exercício da sexualidade pelas
mulheres é parte de seus direitos sexuais e reprodutivos. Entende, igualmente, a geração como questão
estratégica para conhecer as mudanças ao longo do tempo, dentro de uma mesma família, que é uma
instituição central nas escolhas subjetivas dos sujeitos, inclusive em relação à religião e sexualidade.
Objetivo: O objetivo principal é compreender a vivência da iniciação e trajetórias sexuais de diferentes
gerações de mulheres socializadas em uma família adepta de uma religião cristã. Busca compreender os
agenciamentos feitos por elas em relação à religião e às possíveis limitações e con�itos derivados para
vivência da sexualidade, assim como compreender a dinâmica familiar no aprendizado da sexualidade e
nas escolhas ao longo de suas trajetórias. Materiais e Métodos: Foram realizadas três entrevistas em
profundidade com mulheres de distintas gerações de uma mesma família religiosa. As entrevistas
ocorreram em formato online com duração de uma a duas horas com cada entrevistada. O contato se
deu através da rede de relações das pesquisadoras. Foram gravadas em áudio e transcritas
integralmente. No momento, a análise das transcrições das entrevistas está sendo feita em conjunto
com a análise dos diários de campo produzidos ao longo de todo o processo. Resultados: Até o
momento foram identi�cados quatro eixos de análise de acordo com o evidenciado em cada uma das
entrevistas e nas interlocuções ocorridas entre as mesmas. O primeiro eixo aborda a dimensão da
sexualidade, o segundo trata da concepção do que é ser mulher, o terceiro discute o modo como a
religião participa dessas dimensões, já o quarto eixo debate dimensões geracionais. As principais
descobertas, até o momento, estão nos modos como as mulheres agenciam, de acordo com
conveniências e estratégias, a religiosidade em suas experiências e reconhecem a presença da
construção social da visão da sexualidade em suas subjetividades, mais do que a da moralidade
religiosa. Destacou-se também, nas entrevistas, debates sobre orientação sexual, ainda que de modo
mais indireto em alguns momentos. A virgindade aparece como um valor na trajetória, o que se
apresenta de forma signi�cativa nas três entrevistas. Conclusões: O material ainda está em processo de
análise e resultará em um maior aprendizado sobre gênero, sexualidade e religião que, de algum modo,
poderá contribuir para o debate no campo. Palavras-chave: iniciação sexual, gênero, mulheres, geração,
religião.
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GENÔMICA COMPARATIVA DE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DA
MICROBIOTA INTESTINAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

ANA CRISTINA GALES - CO-AUTOR(A)
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TANIA APARECIDA TARDELLI GOMES DO AMARAL - ORIENTADOR(A)

TIAGO BARCELOS VALIATTI - DISCENTE CO-AUTOR
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Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

Introdução: A Escherichia coli coloniza a microbiota intestinal de humanos e de outros animais,
principalmente os de sangue quente; entretanto, alguns clones de E. coli podem causar infecções extra
intestinais, sendo classi�cados como E. coli patogênica extraintestinal (ExPEC). Alguns estudos
identi�caram clones de ExPEC colonizando a microbiota de indivíduos saudáveis, sendo o intestino, um
reservatório de cepas potencialmente patogênicas; porém, pouco se sabe sobre a presença dessas
cepas em pacientes hospitalizados. Entender a diversidade e a frequência de cepas de ExPEC na
microbiota intestinal de pacientes hospitalizados pode auxiliar na prevenção de infecções extra
intestinais e na disseminação de cepas patogênicas e resistentes a antibióticos no ambiente hospitalar.
Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a diversidade clonal de cepas de E. coli que
colonizaram a microbiota intestinal de pacientes hospitalizados com e sem infecção do trato urinário
(ITU). Material e métodos: Amostras de swab retal de 18 pacientes foram coletadas e semeadas em
placas de Ágar MacConkey. Ao menos 10 colônias lactose positiva ou lactose negativa, por amostra,
foram coletadas e avaliadas. Após a con�rmação de gênero e espécie, os isolados de cada paciente
foram analisados quanto à clonalidade pelo método de RAPD. A susceptibilidade a 12 antimicrobianos
foi avaliada pelo método de disco-difusão, seguindo os critérios do BrCAST. Por �m, os genomas das
cepas foram sequenciados para avaliação de marcadores moleculares de fatores de virulência
(caracterização de cepas ExPEC e UPEC ? E. coli uropatogênica) e genes de resistência a antibióticos.
Resultados: Entre os 187 isolados de E. coli estudados, foram identi�cados 32 clones e 12 subclones
(média de dois clones por paciente). Clones classi�cados como ExPEC e UPEC foram identi�cados na
microbiota intestinal de 13 (~72%) e oito (~44%) pacientes, respectivamente. Clones produtores de ?-
lactamase de espectro estendido (ESBL) foram detectados em dois pacientes e resistência a
cipro�oxacino em dez. Genes móveis de resistência foram identi�cados no genoma de quatro cepas
(dois com blaCTX-M-15, blaOXA-1, e aac(6?)-lb-cr; um com mcr-1 e qnrB19, e um com blaDHA-1 e qnrB4)
de quatro pacientes distintos. Clones pertencentes aos ST10, ST59, ST69, ST131 e ST1193, comumente
associados a infecções extra intestinais, foram identi�cados mesmo em pacientes sem ITU. A análise
comparativa entre os clones fecais de ExPEC demonstrou considerável diversidade. As cepas isoladas da
urina de três pacientes não foram identi�cadas em sua microbiota intestinal; nesses casos, é possível
que a infecção tenha uma origem externa. Conclusão: A elevada frequência de ExPEC, a presença de
clones de alto risco, como os pertencentes ao ST131, além da identi�cação de cepas de E. coli
multirresistentes na microbiota intestinal de pacientes hospitalizados, con�rmam que a vigilância de
patógenos na microbiota é essencial para a prevenção de infecções e surtos no ambiente hospitalar.
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GENEALOGIA DO CONCEITO DE NECROPOLÍTICA A PARTIR DE ACHILLE MBEMBE

EDSON LUIS DE ALMEIDA TELES - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Pretendemos expor uma comunicação sobre o lugar de invisibilidade que quase toda pessoa negra
conhece. A experiência pode se dar de inúmeras formas, seja na invalidação de seus feitos, no
silenciamento de sua fala, no apagamento da sua expressão cultural e na produção intelectual, no
cerceamento de acesso a direitos fundamentais, na desumanização da existência. Sobretudo, na forma
como os dispositivos de controle são instituídos nas relações de subalternização, entre as instâncias de
poder e grupos sociais despossuídos de recursos, dentro da lógica de acúmulo de capital. Objetiva-se
com a pesquisa em andamento veri�car de que forma a violência racial perpetrada pelo Estado, tendo
como escopo a legítima defesa, torna acinzentado os limites entre o estado de direito e o estado de
exceção e, em consequência, produz um corpo vítima, o corpo matável, na maioria das vezes racializado
em território periférico. Ao analisar a complexidade do conceito de necropolítica, em Achille Mbembe,
busca-se utilizar as ferramentas conceituais em diálogo com referenciais teóricos que abordam o
conceito de violência como dispositivo colonial. Neste sentido, explora a ideia de Mbembe ao identi�car
o negro como ?o outro? e discorrer sobre a relação de guerra na base normativa do direito de matar o
sujeito subjugado e produzido como inimigo. A partir de tal referencial, temos em vista que o presente
trabalho pode contribuir com pesquisas sobre o tema, bem como no contexto dos debates
contemporâneos das lutas antirracistas.
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GEO GRUPO DE ESTUDOS DA OBESIDADE - DESAFIOS E NOVAS ABORDAGENS
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

DANIELLE ARISA CARANTI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

A obesidade é caracterizada como uma doença complexa, multifatorial e crônica, caracterizada como
uma doença sistêmica com alterações biológicas e sociais desencadeadoras de diversas comorbidades
que diminuem a qualidade e expectativa de vida. Os números crescentes de pessoas acometidas por
sobrepeso e obesidade principalmente em idades precoces aumentam o desenvolvimento de modelos
de intervenções interdisciplinares para adequação do estilo de vida pautadas na regulação do balanço
energético e no aumento do gasto energético, em geral, os protocolos clínicos enfrentam diversos e
novos desa�os nessa perspectiva com problemas de motivação, ambiente obesogênico e questões
pessoais di�cultando o sucesso, implementação e a adesão aos programas. A COVID-19, uma pandemia
que iniciou em março de 2020, trouxe muitas mudanças no cotidiano das pessoas no mundo e no Brasil,
a modi�cação do nível de atividade física da população mundial e as seqüelas pós COVID-19,
enfrentamos atualmente um panorama de sindemia, com a associação de doenças como a obesidade e
a COVID-19. Esse panorama foi discutido durante as atividades propostas pelo grupo de estudos da
obesidade (GEO) que fez a proposta de trabalho on line de pessoas com obesidade para discutir
aspectos do estilo de vida e da atividade física no contexto da pandemia de COVID-19. Por meio da
análise da multifatoriedade da obesidade e da diversidade de comorbidades associadas, o tratamento
multidisciplinar com acompanhamento on line por meio de o�cinas e orientação de atividades físicas
com olhares em diversos âmbitos da doença, demonstrou ser e�caz para a disseminação de
conhecimento e de atividades de promoção de saúde. Porém com a associação da COVID-19 e outras
doenças, a obesidade seria uma doença que poderia agravar os sintomas da COVID-19 e causar maior
risco de mortalidade, demonstrando a condição de sindemia e a necessidade de novos modelos que
incluam uma percepção ampliada dos riscos da obesidade na população.
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GEORGES BATAILLE: DOS LIMITES DA FILOSOFIA À ARTE
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Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: Esta segunda parte da pesquisa procurou, inicialmente, em consonância com o que foi
desenvolvido na primeira parte, consolidar alguns pontos sobre a crítica de Bataille sobre os limites da
�loso�a, desembocando na alternativa que Bataille encontra na arte, diante de tais limites. A alternativa
da literatura e da poesia também eram um dos nortes que a pesquisa buscava desenvolver, no entanto,
devido ao tempo, o trabalho procurou se deter na questão da arte. Materiais e método: Leitura e
desenvolvimento norteados pelas principais obras do autor, em especial: ?O Erotismo?, ?A Parte
Maldita?, a ?experiência interior? e o ?Nascimento da Arte?. Contando também com o auxílio de alguns
comentadores. Objetivo: A pesquisa neste momento procurou consolidar aspectos conceituais da crítica
de Bataille à atitude �losó�ca, que já foram iniciados na primeira parte da pesquisa. Dando ênfase, em
primeiro lugar, à  fatal submissão que Bataille enxerga na �loso�a diante do mundo do trabalho e o seu
inevitável vínculo ao discurso-projeto, reduzindo o mundo à um conjunto homogêneo de "coisas",
norteado pela utilidade e pelo cálculo. Posteriormente, a pesquisa procura focar o modo pelo qual
Bataille indica que a redução �losó�ca do mundo à uma perspectiva estrita ao projeto dá ensejo para
um otimismo investigativo ilusório, o qual desenvolve suas possibilidades  apenas por estar limitado à
um mundo no qual se possa utilizar e construir. Por �m, a pesquisa segue na intenção de problematizar
como Bataille identi�ca na arte, o movimento que a �loso�a e a ciência, delimitadas ao projeto e ao
manejo arti�cial e vaidoso dos conceitos, não conseguem apresentar. Resultado: Segundo Bataille, a
�loso�a, em seu processo de conceituação, afasta-se não só da dimensão do desejo humano, própria ao
jogo psicológico do interdito- transgressão, como também da dimensão na qual a vida se manifesta, a
saber: o dispêndio e o desperdício inútil. Ao se especializar e se ?coisi�car?, a �loso�a não pode abarcar
aquilo que almeja: o ?universal?, a ?soma sintética dos possíveis?, o ?ser?, pois estes, segundo Bataille, se
manifestam na perda irrefreável que a matéria viva e a vida como um todo promove e que é
inapreensível à �xidez dos conceitos racionais, mas que o ser humano vai responder através do trabalho
(negação do excesso) e do erotismo (adequação ao excesso). Além disso, para Bataille, o otimismo
investigativo, próprio às intenções do �lósofo e do cientista, permanece cego a outros movimentos
fundamentais que norteiam o desejo humano e o seu vinculo com a vida. Neste sentido, Bataille vê na
arte elementos que a �loso�a conceitual, estrita ao projeto e ao interesse, está impossibilitada de
abarcar em sua busca pelo "ser" e pela "verdade". Assim a pesquisa busca agora, inicialmente através de
algumas passagens de "A parte maldita", entender como Bataille vê na arte uma das manifestações
humanas(transgressivas) do dispêndio inútil da vida, evidenciando alguns aspectos que a �loso�a
conceitual, estrita ao projeto, ao interesse, à produção e à conduta gélida, se impossibilita de abarcar em
sua busca pelo "ser" ou pela "verdade". Em seguida, a pesquisa procura, para além do vinculo da arte
com o movimento geral da vida, se voltar para a compreensão de como Bataille, ao investigar as origens
da arte, identi�cou aspectos que, para além de seu caráter de dispêndio inútil, de certa forma,
evidenciam algo na espécie homo-sapiens que supera e transgride o mundo do trabalho e das
ferramentas, mundo este no qual os Neandertais, segundo Bataille, se encurralaram. Assim, a pesquisa
se voltará, principalmente, para a sua obra ("O Nascimento da Arte") referente à sua visita na caverna de
Lascaux, grande simbolo primordial que Bataille identi�ca da "libertação" da espécie homo-sapiens
diante das exigências do mundo do trabalho, do cálculo e do projeto. Conclusão: O movimento
transgressivo, para além do útil necessário à conservação (no qual, à sua maneira, se encurralam a
�loso�a, a ciência e os neandertais), é desenvolvido a partir do homem arcaico de Lascaux (homo-
sapiens) e nos seus rastros milenares identi�cados na caverna, que, segundo Bataille, apresentam o
desejo mais profundo, próprio à humanidade, pelo maravilhoso, pelo sagrado e, em última instância,
pelo contínuo impossível; desejo este que embeleza o movimento destrutivo e insensato da vida,
possibilitando também à espécie humana a superação momentânea do mundo profano e do trabalho-
"O nome de Lascaux é assim o símbolo das idades que conheceram a passagem da besta humana até ao
ser liberto que nós somos" (BATAILLE,G. 2015, p.30), contrapondo-se, portanto, aos limites do trabalho
especializado que Bataille identi�ca na �loso�a e na ciência.
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Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA SANITÁRIA

Durante o segundo semestre de 2021, as duas UCs (Geotecnia Ambiental e Sistema de Abastecimento de
Água), que são obrigatórias para integralização do curso de Engenharia Ambiental, foram ministradas de
forma remota (plataforma Moodle) por conta da Portaria PROGRAD N. 3032/2021, que estabelece as
diretrizes para a realização das acadêmicas dos cursos de graduação no segundo semestre de 2021, no
contexto da pandemia da Covid-19, e dá outras providências. Diante da realização de todas as atividades
acadêmicas em formato de ADE (Atividades Domiciliares Especiais), a monitoria dessas duas UCs seguiu
o mesmo modelo. O monitor foi indicado pelo Docente na apresentação do curso e permaneceu à
disposição dos alunos do início até o �nal das matérias, seja para sanar dúvidas relativas às atividades
propostas, ao conteúdo teórico da matéria ou até aos empecilhos encontrados na trajetória pro�ssional.
As atividades de monitoria para ambas as UCs foram desenhadas de tal forma que: seriam sanadas
dúvidas enviadas por e-mail, WhatsApp, Facebook e, caso necessário, seria agendado um horário para
monitoria síncrona. Tendo em vista que ambas as UCs exigem um alto nível de conhecimento em
assuntos prévios, ambas são consideradas difíceis pelo senso comum dos alunos. Diante disso, pelo fato
do monitor também ter realizado essas matérias, este colocou-se à disposição dos alunos para que
fossem sanadas toda e qualquer dúvida relacionada aos módulos, desde que não fosse semana de
entrega de trabalho prático ou avaliação somativa.
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GERAÇÃO DE SULFETO DE HIDROGÊNIO (H2S) POR ENZIMAS ENDÓGENAS E
INDUÇÃO DE QUIESCÊNCIA EM CÉLULAS SW480 E SW620 DE CÂNCER DE CÓLON
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Trabalho: Sessão: 16 - Bioquímica/BioMol Data: 27/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

O câncer de cólon retal é uma das principais causas de mortes por câncer no mundo, com mortalidade
estimada entre 30 e 50% dos casos. Um agravante que interfere na sobrevida dos portadores da
neoplasia é a resistência destes tumores a tratamentos quimioterápicos, essa resistência pode estar
relacionada ao fato destas células tumorais poderem entrar em quiescência/dormência em qualquer
fase do desenvolvimento tumoral. Entre as espécies reativas do oxigênio, do nitrogênio e do enxofre,
presentes e atuantes em células normais e tumorais, merece destaque o sulfeto de hidrogênio (H2S). Em
células normais e tumorais, o H2S é sintetizado pelas enzimas cistationina-beta-sintase (CBS),
cistationina-gama-liase (CSE) e 3-Mercaptopiruvato sulfotransferase (3-MST). Embora em alguns
contextos, níveis elevados de H2S sejam associados à angiogênese e crescimento tumoral, outros
estudos apontam que em células normais e tumorais o H2S é capaz de promover a parada de ciclo
celular em G0 e quiescência. Por sua vez, outros estudos demonstraram que a quiescência celular pode
ser induzida através da restrição de soro fetal bovino (SFB). Também é conhecido o fato de que a
restrição de SFB promove uma elevação dos níveis intracelulares de H2S. Baseados nestas premissas,
com este projeto pretendemos avaliar a participação do H2S e das enzimas que o sintetizam na indução
do estado de quiescência associado a períodos prolongados de restrição de SFB, nas células de
linhagens humanas de CCR SW480 e SW620. Ao estabelecermos esta correlação forneceremos
informações importantes sobre um possível papel do H2S no estabelecimento da condição de
quiescência no CCR. Além disso, elevações nos níveis de expressão das enzimas CBS, CSE e 3-MST
associadas a condição de quiescência poderão ser utilizadas como potenciais bio-marcadores desta
condição em células de CCR. Nossos dados preliminares apontam para uma parada de ciclo celular
quando as células de CCR são semeadas em alta con�uência (80%) em restrições de SFB.
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GESTAÇÃO E PANDEMIA: QUAL O IMPACTO NA ALIMENTAÇÃO DAS MULHERES?
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Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A gestação é um período sensível a alterações físicas e comportamentais na mulher, com
in�uência direta da e na alimentação. As gestantes são um dos grupos de risco para a Covid-19 e
pesquisas nacionais apontam que, durante a pandemia, houve diminuição do número de consultas pré-
natais e aumento de partos cesáreas, prematuridade, entre outros. A pandemia de Covid-19 também
impactou a vida das pessoas a partir das medidas de isolamento social e do fechamento de serviços não
essenciais, in�uenciando diretamente a escolha dos alimentos e os momentos das refeições. Objetivo:
Avaliar as possíveis in�uências da pandemia e/ou da gestação na alimentação de gestantes durante a
pandemia, em relação à qualidade dos alimentos e ao hábito de cozinhar. Materiais e métodos: Foi
realizado estudo qualitativo por meio de entrevistas semiestruturadas virtuais com cinco mulheres que
vivenciaram algum período da gestação durante a pandemia. As entrevistas foram transcritas e
analisadas por meio da análise temática. Este processo resultou nas categorias: mudanças alimentares
relacionadas à pandemia; mudanças alimentares relacionadas à gestação (aos sintomas e à saúde) e
mudanças alimentares relacionadas à pandemia e à gestação simultaneamente. Resultados: Com o
início da crise sanitária, algumas mulheres relataram deslocamento do trabalho para home o�ce, o que
levou à melhora da alimentação associada ao aumento do consumo de alimentos in natura, preparados
em casa. As mulheres indicaram, ainda, di�culdade de sustentar a prática culinária por serem as únicas
responsáveis por essa função no domicilio. Outras mulheres, as universitárias, ao retornarem para a
casa dos pais com a suspensão das aulas presenciais, relataram o consumo de comida preparada para a
família, sem participação na tarefa de cozinhar. Uma mulher, que referiu manter o trabalho presencial
durante a pandemia, relatou piora na alimentação com o aumento do consumo de fast food e uso de
delivery. Nenhuma mulher relatou alguma situação de insegurança alimentar. Todas as mulheres
relataram alteração e/ou restrição alimentar durante a gestação, a partir dos sintomas frequentes neste
período, como náuseas, ou pela preocupação com a saúde, que resultaram no maior consumo de frutas,
maior ingestão hídrica e realização de refeições nos horários entendidos pelas gestantes como certos. O
apoio familiar se mostrou importante tanto no cotidiano, quanto nos momentos de complicações da
gestação, garantindo o preparo da comida. A única mulher em trabalho presencial referiu melhora na
alimentação, ao entrar em trabalho domiciliar com a gestação. Conclusão: A pandemia, a gestação e a
concomitância da pandemia e da gestação resultaram em experiências positivas com relação à
alimentação para a maioria das mulheres estudadas. Em relação à qualidade dos alimentos, houve
aumento do consumo de alimentos in natura, preparados em casa, com maior ingestão de frutas, água e
horários regulares das refeições, decorrentes do deslocamento das atividades laborais e educacionais
para o ambiente doméstico e também pela preocupação com a saúde durante a gestação. Em relação à
tarefa de cozinhar, a maioria das mulheres relatou não cozinhar durante a gestação, referindo o apoio
familiar na manutenção desta tarefa.
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JúLIA SALLES DOS REIS - DISCENTE

EMILY GABRIELI NOGUEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

A compostagem é um dos processos biológicos de tratamento mais antigos de que o ser humano tem
conhecimento. Como se trata de transformar a matéria orgânica em húmus ? adubo orgânico para
posterior uso em horta, por exemplo, é também uma forma de valorização de resíduos, cujos princípios
estão de acordo com as exigências ambientais atuais. É uma forma e�ciente de se obter a
biodegradação controlada dos resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos bem misturados com resíduos
de jardinagem resultam na formação de adubo orgânico. Durante cerca de 60 dias, controlando-se a
umidade e a temperatura, além de revolvimento das pilhas para devida oxigenação, têm-se um
composto, fertilizante com diversi�cada concentração de nutrientes e grande aplicação na horticultura e
cultivo de plantas. Nesse contexto, o projeto apresenta como objetivo analisar a viabilidade e aplicação
das técnicas de compostagem e valorização de resíduos orgânicos na escola, disseminando práticas de
compostagem, dos princípios da política nacional de resíduos sólidos (PNRS) e dos objetivos do
desenvolvimento sustentável (ODS). O projeto se desenvolve no contexto da interdisciplinaridade dos
projetos existentes na Escola Estadual Mathias Octávio Rôxo Nobre: (i) horta, (ii) miniestação
meteorológica e (iii) compostagem. As atividades dos projetos estão em desenvolvimento e articulados,
estimulando os alunos participantes dos projetos a desenvolver pesquisas, planejamentos, atividades
práticas e, principalmente participação em projetos de iniciação cientí�ca.
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GESTÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ? SUSTENTABILIDADE

GIOVANO CANDIANI - ORIENTADOR(A)

INGRID JARA BELO - DISCENTE

ALEXANDRE LIPPAUS ROCHA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

A questão ambiental e da sustentabilidade é um grande desa�o desse mundo globalizado. Como a
escola pode atuar diante deste desa�o? É a pergunta de partida desse projeto. Nesse sentido, a escola,
sendo um espaço social e de aprendizado, contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos,
responsáveis e atentos à relação ser humano-meio ambiente. A questão ambiental é urgente, e não se
restringe as paredes escolares. Mas, ela pode sim fazer a diferença em conseguir dialogar com essa
geração, bem como as próximas, sendo capaz de promover suas práticas dentro e fora da escola. Nesse
sentido, buscamos referências bibliográ�cas com a temática sustentabilidade, para análise, discussão e
aprofundamento das concepções e teorias da sustentabilidade, como estratégia de iniciação cientí�ca
no contexto do Colégio Vereda Educação. Foram trabalhados textos cientí�cos, discutindo-se as
concepções da economia ecológica e suas relações com a economia dominante e a economia ambiental,
segundo Clóvis Cavalcanti. A visão transdisciplinar da economia ecológica, numa tentativa de integração
da economia e ecologia. Tratamos também de analisar e re�etir sobre a sustentabilidade,
contextualizada por outros referências: (i) Edgar Morin, obra ? A via para o futuro da humanidade e (ii)
Zygmunt Bauman, obras ? Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria e A ética é
possível num mundo de consumidores? As obras re�etem a precariedade do mundo atual e a
compreensão de que é urgente o esboço de uma nova via de desenvolvimento, pautada no ambiental e
que nos ajude a pensar num futuro melhor. Reforçando na necessidade urgente da disseminação dos
princípios e dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS).
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GESTÃO DO CUIDADO E LIDERANÇA DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA COVID-19

ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI - ORIENTADOR(A)

PAMELA GISSI LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: No Brasil, os hospitais universitários são centros de referência de média e alta
complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento a pacientes com COVID-19. Com
isso, pode-se destacar o papel do Enfermeiro que é diretamente responsável pela gestão do cuidado aos
pacientes utilizando-se da competência Liderança. OBJETIVO: Veri�car como se deu a gestão do cuidado
de enfermagem a pacientes com COVID-19 e a Liderança dos enfermeiros no contexto da pandemia.
MÉTODO: Trata-se de um estudo qualitativo oriundo de um recorte de uma pesquisa multicêntrica que
reúne 10 hospitais universitários do Brasil. O HU desse estudo está localizado na cidade de São Paulo,
SP, Brasil; é um hospital terciário, de grande porte e alta complexidade que atende pacientes do SUS de
maneira prioritária. A amostra foi constituída por enfermeiros que obedeceram aos seguintes critérios
de inclusão: ser enfermeiro e ter experiência na atuação direta aos pacientes em setores de internação
durante a pandemia de COVID-19 por, no mínimo, três meses. A coleta de dados foi realizada por meio
de entrevista semi-estruturada, agendada previamente via plataforma Google Meet, com questões
contendo como variáveis de identi�cação: iniciais do nome; sexo; idade; nível de formação; unidade em
que atua; tempo de trabalho como enfermeiro, na instituição, na unidade e com os pacientes COVID-19;
atividade desenvolvida no setor; carga horária e se possui outros vínculos institucionais; e os seguintes
questionamentos: experiência no enfrentamento da pandemia; dia a dia de trabalho; organização do
cuidado; criação de tecnologias de cuidado/instrumentos e liderança. Todo conteúdo foi gravado, houve
a extração do áudio das entrevistas, que foram completamente transcritas. Para a análise dos dados, foi
utilizado o referencial da análise de conteúdo de Bardin. RESULTADOS PRELIMINARES: Os dados estão
em análise, porém, de uma maneira geral, a gestão do cuidado foi focada nas seguintes categorias
temáticas: incerteza e medo da pandemia; dimensionamento e treinamento da equipe; trabalho em
equipe; recursos humanos e materiais; biossegurança e conhecimento cientí�co. A respeito da
Liderança, foi evidenciado que, de acordo com as respostas, o enfermeiro molda, guia e está ao lado da
equipe; além do conhecimento cientí�co fortalecer a Liderança no contexto da pandemia. CONCLUSÃO:
Pode-se constatar que a gestão do cuidado proporcionou o desenvolvimento de competências
gerenciais com destaque para a Liderança pela visão dos pro�ssionais que atuaram na linha de frente
durante a pandemia da COVID-19 neste hospital.
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GESTUALIDADE E ESQUECIMENTO: A ANÁLISE BENJAMINIANA DA OBRA DE FRANZ
KAFKA.

LUCIANNO FERREIRA GATTI - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ FERREIRA DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: A presente pesquisa procura analisar e discorrer sobre o ensaio escrito por Walter Benjamin
em 1934 sobre Franz Kafka, Franz Kafka: A propósito do décimo aniversário de sua morte, onde ele
discute aspectos da obra kafkiana relacionando-as com outras re�exões sobre o declínio da tradição e
da narrativa tradicional na modernidade, temas que perpassam por sua obra. Objetivo: A pesquisa tem
como objetivo analisar o ensaio de Benjamin, especi�camente, seu argumento de que na obra de Kafka
existem dois conceitos fundamentais para seu funcionamento, o esquecimento e a gestualidade.
Materiais e métodos: Essa pesquisa é desenvolvida por meio da análise de textos de Walter Benjamin e
textos de Kafka que são citados no ensaio, além de leituras de apoio, como da correspondência entre
Benjamin e outros autores, como Theodor Adorno e Gershom Scholem, e de comentadores de sua obra.
Resultados: Segundo Benjamin, a obra de Kafka está inserida em uma modernidade desconcertada, sua
produção literária é calcada no declínio do tradicional e do gênero narrativo, que tem como �gura
central o seu narrador. Pegando da tradição as características do narrador, ele as utiliza para criar uma
obra que evidencia a sua decadência. Seus romances e narrativas subvertem o tradicional criando algo
contrário a ideia de sabedoria edi�cadora obtida através da experiência, característica do narrador
tradicional. Sua produção, portanto, subverte as relações entre a narrativa e a verdade concebidas na
tradição. Benjamin identi�ca algo chamado de ?mundo primitivo?, onde a escrita foi perdida; o direito e
as leis que regem o seu mundo são escritos em códigos indecifráveis. Nele, permeia o esquecimento,
que tem papel fundamental, sendo não apenas um tema de sua obra, como também uma lei que a rege.
Segundo ele, algumas �guras representam o aspecto do esquecimento, sendo similares a �gura
primordial da deformação, o corcunda; a curvatura seria o resultado de carregar uma culpa primordial.
Todavia, existiria esperança de superação dessa condição através dos estudos. Conclusão: Para
Benjamin, o homem recuperaria fragmentos de sua existência que foram esquecidos pelo estudo, ele
seria uma rememoração do que foi esquecido, uma recuperação desse passado, contrária ao
esquecimento. Nesse processo, a existência seria convertida em escrita. Assim, ele nota na obra de
Kafka uma rearticulação dos elementos desse mundo primitivo como uma esperança conquistada com o
�m da tradição, onde a ordenação experimental gestual seria a possibilidade de esperança adquirida
com o esquecimento da doutrina judaica. A gestualidade é compreendida como um re�exo dessa
modernidade que abandona a tradição, e seu signi�cado adquirindo uma liberdade sobre seu uso. A
superação do mundo primitivo, portanto, acontece pelo declínio da tradição e da independência que os
gestos possuem. Esses gestos libertos, escritos na literatura moderna, possibilitam uma reti�cação do
passado tradicional, superado pelo retorno libertador na literatura, que não tem mais como calço a
tradição.
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GRANDES EMPRESAS DE CAPITAL NACIONAL FAMILIAR PÓS-REESTRUTURAÇÃO
PRODUTIVA: ANÁLISE DO CASO DAS EMPRESAS VILLARES (1985-2018)

JULIO CESAR ZORZENON COSTA - ORIENTADOR(A)

BRUNO MORELLI MARANGON - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Esta pesquisa, que se realiza no nível de iniciação cientí�ca (PIBIC CNPq) faz parte de um estudo mais
amplo que tem como objetivo as transformações vividas por grandes empresas nacionais de capital
familiar, no recorte temporal que se inicia em 1980 e se estende até 2018, período em que ocorre a
chamada Reestruturação Produtiva. A pesquisa apresentada tem como objetivo especí�co o estudo de
caso sobre as Empresas Villares, um conglomerado empresarial que anteriormente ao recorte temporal
mencionado, no período do chamado desenvolvimentismo (décadas de 1930 a 1980) teve reconhecido
sucesso, mas que posteriormente enfrentou di�culdades, abrindo assim precedentes para a sua
fragmentação, venda e incorporação por outros grupos econômicos, como a Gerdau, em 2010. A
pesquisa visa veri�car as mudanças signi�cativas pelas quais o grupo passou, nos âmbitos micro e
macroeconômicos, utilizando o ferramental da história econômica, em conjunto com a teoria econômica
e considerando os efeitos da política nacional e internacional sobre o desempenho do grupo. Visando,
assim, compreender se ocorreu uma mudança no modelo de acumulação do capitalismo no Brasil.
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GREENWASHING À BRASILEIRA: O CUSTO DA PRIORIZAÇÃO DO RETORNO AOS
ACIONISTAS E A SEGURANÇA AMBIENTAL E SOCIAL

FLAVIO TAYRA - ORIENTADOR(A)

LUIZ FELIPE VINCENTI PEDROZO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

A presente pesquisa tem como objetivo analisar e re�etir sobre as ações de empresas que se divulgam
como sustentáveis. Para tanto, serão investigadas as atitudes tomadas por estas para criar ou recriar
uma imagem positiva acerca dos impactos sociais e ambientais; passo seguinte será o de avaliar em que
medida a divulgação e a propaganda da empresa que busca a quali�cação de ?sustentável? corresponde
à realidade efetiva, em termos sociais e ambientais. Para cumprir esse objetivo, a Vale S.A. será tratada
como objeto de análise, devido às recentes tragédias ocorridas em suas barragens; visa também
compreender o nível de di�culdade enfrentado pelas grandes empresas para se restabelecerem,
�nanceiramente e publicamente, após um grande desastre relacionado à sua atuação. Como resultado
parcial desta pesquisa, já pudemos compreender que a lógica da busca incessante pelo lucro e dos
rendimentos aos acionistas/investidores pode resultar na negligência dos impactos ambientais e sociais
de suas atividades.



Página 1016Página 1016

GRUPO DE ESTUDOS DO CENTRO DE ESTUDOS PERIFÉRICOS

TIARAJU PABLO D ANDREA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: MÚLTIPLAS EPISTEMOLOGIAS E
ONTOLOGIAS

O Grupo de Estudos do Centro de Estudos Periféricos existe desde 2018. Teve uma breve interrupção no
período dia pandemia e volta aos encontros neste ano de 2022. O grupo possui 50 integrantes,
moradoras e moradores das periferias, a maioria vinculados a universidade. O grupo realiza um
encontro por mês e prioritariamente discute pesquisas acadêmicas produzidas nas periferia e/ou sobre
a temática das periferias urbanas. Neste tempo de existência, o grupo contribuiu na formação de muitos
pesquisadores, sugerindo a adoção de novas epistemologias de produção do conhecimento.
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GRUPO DE ESTUDOS EM MASSAGEM E ESTIMULAÇÃO COM BEBÊS (GEMEB)

MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA - COORDENADOR(A)

SORAIA MATILDE MARQUES BUCHHORN - COORDENADOR(A)

ALINE STRIBL - DISCENTE

BEATRIZ MEDEIROS DE SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: a Shantala é uma das práticas integrativas (PICS) preconizadas pelo Ministério da Saúde e
ligada ao SUS, sendo uma técnica de massagem com bebês que se originou na Índia, difundida pelo
obstetra francês Frèdérick Leboyer, e que chegou ao Brasil por volta dos anos 70. Essa prática tem uma
sequência de movimentos lentos, �rmes e contínuos que visam promover o bem estar do bebê. O
Programa Massagem e Estimulação com Bebês (MEB) realizado pelo Departamento de Enfermagem
Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) teve início em 1996 com continuidade até os
dias atuais. Por meio das atividades do GEMEB, projeto ligado ao MEB, graduandos de Enfermagem,
Fonoaudiologia e Medicina são orientados em relação aos conhecimentos sobre o desenvolvimento
neuro psicomotor-afetivo relacionados a shantala. Nesse contexto, além de aprenderem a realizar a
técnica da Massagem Shantala, deparam-se com seus benefícios de modo a se tornarem conscientes da
importância da estimulação multimodal e de seus efeitos para o desenvolvimento infantil e a otimização
das relações familiares. OBJETIVOS: instrumentalizar os extensionistas quanto a técnica da Massagem
Shantala e seus benefícios na promoção do desenvolvimento infantil . MATERIAIS E MÉTODOS: será
implementado o ensino híbrido, com aulas teóricas realizadas via Google Meet e dinâmicas de grupo e
ensino prático com encontros presenciais. Para isso, destaca-se as metodologias ativas, as quais são
métodos de ensino que têm como princípios o diálogo e a troca de saberes, considerando o
conhecimento prévio dos participantes e suas realidades. O acompanhamento e avaliação qualitativa
das ações educativas do GEMEB, assim como de sua gestão, serão efetuados pelas próprias monitoras,
acompanhadas pelas avaliações dos estudantes extensionistas integrantes do GEMEB e pelas docentes
coordenadoras do Programa MEB. RESULTADOS: capacitar os extensionistas para que os mesmos
possam realizar e transmitir os conhecimentos relativos à integração da teoria-técnica-prática da
massagem Shantala e ampliar a discussão sobre as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde
(PICS) como política pública vigente.
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GRUPO ESCOLA PÚBLICA E DEMOCRACIA: A PRÁXIS REFLETINDO SOBRE A POLÍTICA
EDUCACIONAL

MARCIA APARECIDA JACOMINI - COORDENADOR(A)

DEBORA CRISTINA GOULART - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Este projeto de extensão teve início por iniciativa de professores da educação básica e superior que se
reúnem para estudar e re�etir sobre a educação pública e construir formas democráticas de atuação. A
ideia de aproximar a universidade da escola pública foi lançada num evento que discutiu o legado de
Paulo Freire à Educação, com a participação da Professora Titular da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (Feusp), Lisete Arelaro, organizado pelas professoras Márcia Aparecida
Jacomini, Mariângela Graciano e Roberta Stangherlin da Universidade de São Paulo (Unifesp), campus
Guarulhos, e os diretores de três escolas da rede estadual de ensino, situadas no município de
Guarulhos em novembro de 2018. As demandas apresentadas pelos pro�ssionais da educação básica
eram diversas, mas havia um ponto em comum: observava-se certo mal-estar daqueles pro�ssionais
frente à implementação de programas e projetos que eles não tinham tido a oportunidade de debater e
que não correspondiam às expectativas da comunidade escolar. O projeto nasceu, portanto, da
necessidade e do interesse destes pro�ssionais de analisar as políticas educacionais, que pela função
que ocupam devem implementar. O propósito tem sido desenvolver uma práxis educacional com base
na gestão democrática da escola, com ampla participação da comunidade escolar nas instâncias de
decisão, o estabelecimento de relações democráticas no processo educativo e uma gestão do trabalho
pedagógico voltada à realização da formação integral dos estudantes, indo além, portanto, de um
currículo direcionado à preparação para as avaliações externas e às formas de gestão para resultados.
Para tanto, realizamos com nove escolas da grande São Paulo (nos municípios de Guarulhos, São Paulo,
Embu das Arte, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra) reuniões mensais desde 2018. Em 2019, com a
implantação em toda rede do Programa Inova Educação (inclusão das disciplinas de Projeto de Vida,
Tecnologia e Eletivas) o projeto buscou construir uma proposta para estas disciplinas de forma coletiva a
partir de cada escola, culminando em uma atividade conjunta de elaboração de ementas e programas
desde os 6ºs anos do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Esta atividade reuniu docentes,
discentes e equipes gestoras das escolas em duas oportunidades: a primeira na EE. Fernão Dias Paes em
21.09.2019, intitulada Seminário ?Escola Autônoma e Democrática: Isso Inova? e a segunda na sede
central da Apeoesp, em novembro do mesmo ano. Durante os anos de 2020 e 2021, permanecemos em
atividades remotas, elaboramos e efetivamos o curso ?Construindo proposta curricular para o Inova
Educação? que contou com 137 inscritos e desenvolvemos o�cinas de elaboração de propostas para a
disciplina de Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia que emergiram do processo desenvolvido nas escolas
em 2019 e nos levou à produção do site www.gepud.com.br onde estão as produções do projeto. Em
2022, demos continuidade ao acompanhamento da implementação do Inova Educação no Ensino
Fundamental e iniciamos o acompanhamento da implantação do Novo Ensino Médio e submetemos
projeto à Fapesp na linha Ensino Público, no momento em avaliação, para ser desenvolvido nos
próximos quatro anos.



Página 1019Página 1019

GRUPO MENTE ABERTA: GRUPO DE APOIO A FAMILIARES CUIDADORES DE PESSOAS
IDOSAS COM DEMÊNCIA

MARCIA MARIA PIRES CAMARGO NOVELLI - COLABORADOR(A)

EMANUELA BEZERRA TORRES MATTOS - COORDENADOR(A)

HELENA ZACHARIAS RADICCHI - DISCENTE

JULIANA RENÓ FARIA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

GRUPO MENTE ABERTA: GRUPO DE APOIO A FAMILIARES CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS COM
DEMÊNCIA Emanuela Bezerra Torres Mattos - emattos@unifesp.br - Coordenadora Marcia Maria Pires
Camargo Novelli - mnovelli@unifesp.br - Colaboradora Juliana Renó Faria - reno.juliana@unifesp.br -
Discente Helena Zacharias Radicchi - helena.radicchi@unifesp.br - Discente Introdução: Com o
envelhecimento mundial da população o número de idosos com doenças crônicas degenerativas vem
aumentando notoriamente, dentre elas as demências. Se tratando de uma síndrome que causa
comprometimento cognitivo e comportamental e que acarreta em prejuízos nas atividades básicas e
instrumentais de vida diária, de trabalho e lazer do idoso pode gerar também diversos impactos ao
cuidador familiar, que são os principais responsáveis pelo cuidado ao redor de todo o mundo. Com a
pandemia de COVID-19 a demanda de cuidado aumentou exponencialmente visto que a preocupação
com a segurança contra a contaminação e o distanciamento físico foram demandas que se somaram aos
cuidados diários e que acarretaram mais estresse ao cuidador. Objetivos: Oferecer um espaço virtual de
escuta, autocuidado e acolhimento ao cuidador além de oferecer também apoio virtual através de ações
educativas e de conhecimento para o cuidar. Materiais e métodos: O grupo ocorre semanalmente às
quartas-feiras, das 15hrs às 16:30hrs por meio da plataforma Google Meet. Os cuidadores podem ter
acesso ao grupo mediante uma triagem inicial que é feita pela coordenadora do projeto assim que
entram em contato por email ou pelas redes sociais. Os critérios de inclusão foram: ser um cuidador
familiar de pessoa com demência e ter acesso à internet. Os temas de cada semana são selecionados a
partir da livre demanda que os cuidadores trazem durante os encontros. Resultado: No ano de 2021,
participam 53 pessoas das regiões Sudeste, Norte do Brasil, e Espanha. Foram abordados temas como
alterações de comportamento, redes de apoio, autocuidado de quem cuida, aspectos positivos do
cuidar, luto antecipatório, Dice Approach, Mindfulness, entre outros. Foram identi�cadas melhorias na
compreensão da demência e dos cuidados em demência, e desenvolvimento de outras estratégias para
o cuidado do outro e de si mesmo. Os participantes relataram que o grupo é uma forma potente de
enfrentamento das di�culdades do cotidiano pois possibilita a troca de experiências entre pessoas que
vivenciam a mesma realidade em diferentes contextos. Conclusão: Os encontros virtuais promovem o
aprendizado de características especí�cas de condições crônico-degenerativas; o aperfeiçoamento de
estratégias de enfrentamento da situação; e o desenvolvimento do olhar para si. Trata-se de um projeto
que vem crescendo desde a sua criação e que oferece uma linha de cuidado central aos cuidadores
familiares de pessoas com demência e que considera ações de promoção e prevenção na perspectiva da
Terapia Ocupacional. Palavras chave: Cuidador familiar, demência, grupo de apoio.
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GRUPOS DE ADOLESCENTES NO CAPS INFANTOJUVENIL: POR UMA PERSPECTIVA
PSICANALÍTICA DO SONHAR

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

CAROLINA LUCIO BITTENCOURT - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

INTRODUÇÃO: A adolescência no mundo ocidental corresponde à transição entre infância e a idade
adulta, evidenciando os mal-estares da vida em sociedade. Porém, como cuidar dessa passagem quando
ela é atravessada por sofrimentos psíquicos graves e/ou persistentes? A realização de grupos de
adolescentes no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) infantojuvenil é uma estratégia de intervenção
possível para produzir cuidado, discussão e re�exão sobre esta passagem que, no caso dos usuários
deste equipamento, é marcada também pelos efeitos da desigualdade social. OBJETIVO: Esta pesquisa
pretende realizar uma pesquisa intervenção sobre o sonhar coletivo, nos grupos de adolescentes de um
CAPS infantojuvenil, durante o período de seis meses. MÉTODO: Para tanto, os conteúdos abordados
nos grupos e as intervenções construídas serão registrados após cada sessão. Em seguida, os dados
serão analisados e discutidos pelo referencial teórico psicanalítico. Neste sentido, pretende-se contribuir
para a produção cientí�ca da prática clínica dos CAPS infantojuvenis e favorecer a re�exão sobre
intervenções propostas nesse contexto.
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HABILIDADES COGNITIVO-LINGUÍSTICAS PREDITORAS DA ALFABETIZAÇÃO:
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA

GIOVANNA LIMA DOS SANTOS - DISCENTE

CLARA REGINA BRANDAO DE AVILA - ORIENTADOR(A)

MARISA SACALOSKI - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

HABILIDADES COGNITIVO-LINGUÍSTICAS PREDITORAS DA ALFABETIZAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA GIOVANNA LIMA DOS SANTOS (mestranda):
giovanna.lima28@unifesp.br MARISA SACALOSKI (co-orientadora): msacaloski@unifesp.br CLARA REGINA
BRANDÃO DE ÁVILA (orientadora): clara.brandão@unifesp.br Departamento de Fonoaudiologia
Introdução: Buscar estratégias que possam prevenir as di�culdades de aprendizagem é de suma
importância. Nesse sentido, criamos uma capacitação para professores alfabetizadores com base na
estimulação da consciência fonológica e das habilidades auditivas, visando ao sucesso da alfabetização.
Objetivo: caracterizar um programa de capacitação de professores alfabetizadores para o
desenvolvimento de habilidades auditivas e cognitivo-linguísticas fundamentais para a alfabetização de
alunos do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola privada da Grande São Paulo. Método:
Participaram deste estudo, sete professores alfabetizadores que lecionam no 1º ano do Ensino
Fundamental I de uma escola privada; e 118 escolares, de ambos os gêneros, regularmente matriculados
no 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular da Grande São Paulo. Os participantes foram
divididos nos seguintes grupos experimentais:Grupo de Pesquisa ? cinco turmas de escolares em que o
professor foi exposto ao programa de treinamento; Grupo Controle - quatro turmas de escolares em
que o professor não participou do programa de treinamento; Professores que receberam o treinamento
- três professores que foram submetidos ao treinamento semanal e que aplicaram o treinamento aos
alunos diariamente; Professores que não receberam o treinamento - cinco professores que não foram
treinados; Foi aplicado individualmente com os professores um questionário para investigar as
estratégias didáticas usadas na alfabetização e seu conhecimento prévio acerca da consciência
fonológica e das habilidades auditivas. Também foi enviado aos pais um questionário sobre o
processamento auditivo de seus �lhos. O programa foi apresentado aos professores por meio de uma
palestra por via remota. Posteriormente, a avaliação da escrita e da leitura dos alunos foi realizada em
uma única sessão, de forma coletiva. Em seguida, foi iniciado o programa de treinamento semanal
remoto para os professores e a intervenção dos professores junto às crianças. As sessões realizadas com
as crianças tiveram a duração de aproximadamente 30 minutos e estão ocorrendo no decorrer dos
meses de abril e maio. Ao �nal de cada sessão, o professor preencheu uma �cha de avaliação da sessão
de treinamento. Ao �nal das sessões previstas, todas as crianças serão reavaliadas coletivamente e os
professores e pais responderão a questionários. O programa será encerrado por uma palestra por via
remota para os professores. Resultados prévios: Até o presente momento, foram realizadas seis sessões
do programa de treinamento com os professores e aplicados com os alunos das cinco turmas do grupo
de pesquisa. Espera-se que ao �nal do treinamento, o grupo de alunos de professores que receberam a
capacitação apresentem melhor desempenho na avaliação da escrita e da leitura, com evolução
signi�cativa do processo de alfabetização.
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HAPPY THOUGHTS: WHAT COMPUTATIONAL ASSESSMENT OF CONNECTEDNESS
AND EMOTIONAL WORDS CAN INFORM ABOUT EARLY STAGES OF PSYCHOSIS

ARY GADELHA DE ALENCAR ARARIPE NETO - ORIENTADOR(A)

BERNARDO SUEO SIRIN HAGUIARA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

In recent years, di�erent natural language processing tools measured aspects related to narratives'
structural, semantic, and emotional content. However, there is a need to better understand the
limitations and e�ectiveness of speech elicitation protocols. The graph-theoretical analysis applied to
short narratives reveals lower connectedness associated with negative symptoms even in the early
stages of psychosis, but emotional topics seem more informative than others. We investigate the
interaction between connectedness and emotional words with negative symptoms and educational level
in participants with and without psychosis. For that purpose, we used a speech elicitation protocol based
on three positive a�ective pictures and calculated the proportion of emotional words and connectedness
measures in the �rst-episode psychosis (FEP) group and a control group. First, we replicated the
association between connectedness and negative symptoms (R2 = 0.53, p = 0.0049). Second, the more
positive terms, the more connected the narrative was, exclusively under psychosis and in association
with education, pointing to an interaction between symptoms and formal education. Negative symptoms
were independently associated with connectedness, but not with emotional words, although the
associations with education were mutually dependent. Together, education and symptoms explained
almost 70% of connectedness variance (R2 = 0.67, p < 0.0001), but not emotional expression. At this
initial stage of psychosis, education seems to play an important role, diminishing the impact of negative
symptoms on the narrative connectedness. Negative symptoms in FEP impact narrative connectedness
in association with emotional expression, revealing aspects of social cognition through a short and
innocuous protocol.
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HARALD SZEEMANN E WALTER ZANINI: DOIS EXEMPLOS PRECURSORES PARA A
CURADORIA.

THIAGO TOZAWA MATIAS - DISCENTE

VINICIUS PONTES SPRICIGO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Os paralelos entre Harald Szeemann e Walter Zanini já são conhecidos, ao menos na produção
intelectual brasileira. No atual estágio da arte dos estudos curatoriais não são raras as produções
cientí�cas que estabelecem tal diálogo, compreensões que não são meros acasos; a atuação de
Szeemann e Zanini se convergem em diversas perspectivas e apesar de suas diferenças, muitos diálogos
são possíveis e importantes para revisar alguns aspectos signi�cativos para a compreensão da curadoria
hoje. Embora atuem concomitantemente, seus contextos de trabalho são completamente distintos: de
um lado, a Suíça e todo cenário Europeu in�uenciado pelo maio de 1968; do outro, o Brasil e toda
América Latina, em um período com forte in�uência ditatorial. Essas diferenças preliminares enredam o
estudo comparado, todavia, permitem acentuar além dos principais diálogos entre os autores, suas
principais divergências. O método comparativo permitiu veri�car e formular algumas hipóteses a partir
do estudo de quatro exposições- chave para a compreensão do trabalho dos autores, são elas: Live In
Your Head: When Attitudes Become Form realizada em1969 em Berna na Suíça, documenta 5. Befragung
der Realität ? Bildwelten heute de 1972 que aconteceu em Kassel na Alemanha, ambas sob direção de
Harald Szeemann; além da 6ª Jovem Arte Contemporânea que também aconteceu em 1972 em São
Paulo e a 16ª bienal de São Paulo de 1981, ambas sob responsabilidade de Walter Zanini. Concluiu-se
que ambos, a partir do diálogo com o contemporâneo e as novas produções emergentes do período
como a fotogra�a, cinema, música, videoarte, performance, happening, instalações, arte cinética, site
speci�c, body art, arte eletrônica, entre tantas outras possibilidades que a arte passou a explorar,
permitiram uma ampliação signi�cativa dos espaços expositivos, transformando os tradicionais modelos
de exibição em lugar de experiência e vivência da arte. Se de um lado, Szeemann fundamenta as bases
para o trabalho autoral do curador, de outro, o primeiro ?curador-geral? da Bienal de São Paulo, Zanini,
inicia uma nova organização do sistema das artes no Brasil. Os procedimentos e estratégias adotados
em suas experimentações marcaram signi�cativamente mudanças epistemológicas e metodológicas
quanto à prática expositiva, in�uenciando, cada um a seu modo, toda uma geração posterior de
curadores, artistas e produtores culturais.
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HÁ UMA ASSINATURA MOLECULAR RELACIONADA À NEUTRÓFILOS DE BAIXA
DENSIDADE (LDNS, DO INGLÊS, LOW DENSITY NEUTROPHILS) EM DIFERENTES

TIPOS DE INFECÇÕES?

GIUSEPPE GIANINI FIGUEIRÊDO - ORIENTADOR(A)

MATHEUS APARECIDO DE TOLEDO - DISCENTE

REINALDO SALOMAO - ORIENTADOR(A)

JOÃO VICTOR SOUZA DE LIMA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
IMUNOLOGIA

Introdução: Recentemente, tem-se observado subpopulações de células imunes que não possuem
descrição de desenvolvimento, diferenciação e funções bem claras na literatura, sendo os neutró�los de
baixa densidade (do inglês ? LDN ? Low Density Neutrophils) um dos exemplos. Segundo alguns estudos,
a descrição na literatura de células conhecidas como PMN-MDSCs (do inglês, Polymorphonuclear
myeloid-derived suppressor cells) representa o mesmo tipo celular que os LDNs podendo, portanto,
serem considerados sinônimos. Aparentemente, essas células possuem atividade imunossupressora,
associada à redução da capacidade de apresentação de antígenos e inibição da ativação e proliferação
dos linfócitos T. Todavia, algumas funções são descritas como aumentadas, como a produção das
armadilhas extracelulares de neutró�los (NETs ? do inglês, Neutrophil Extracellular Traps), a fagocítica e
a de geração de espécies reativas de oxigênio (do inglês, ROS - Reactive Oxygen Species). Objetivo:
Busca-se entender se há uma assinatura molecular, ou seja, um conjunto de genes que têm expressão
molecular semelhante, que esteja associado a uma maior ou menor presença de LDNs nas amostras de
PBMC nesses pacientes. Além disso, conhecendo quais vias/processos biológicos estão
predominantemente alterados nesses indivíduos, pode-se estimar quais funções são desempenhadas
por essas células: se possuem vias imunossupressoras mais ativas e se funções como a produção de
NETs, fagocitose e geração de ROS estão, de fato, aumentadas. Metodologia: Os conjuntos de dados
foram coletados da base de dados Gene Expression Omnibus (GEO), sendo selecionados manualmente
com base nos seguintes critérios: i) PBMCs (do inglês, Peripheral Blood Mononuclear Cells) humano; ii)
infecção e iii) presença de controles saudáveis. Os critérios de exclusão foram: i) PBMC coletados em
animais e ii) baixo número de amostras (n<5) e controles saudáveis (n<3). Com esses critérios, um total
de 14 conjuntos foi selecionado para análise posterior no software R. Utilizando o R (versão 4.0.2) e os
pacotes limma, tydiverse e dplyr, os conjuntos de dados serão individualmente analisados. Com as
estatísticas obtidas, selecionaremos os DEGs (Di�erentially Expressed Genes) de acordo com alguns
critérios: P-valor < 0,05 e Log2 Fold-Change < -1 e > 1. Com as listas de DEGs de cada um dos conjuntos
de dados obtidas após esses �ltros, utilizaremos o pacote MetaVolcanoR no R para combinar e
condensar todos os DEGs em uma única lista de genes. Resultados preliminares: Analisando os 14
conjuntos de dados obtidos, temos: um sobre Sepse (n=13 - GSE48080); dois sobre HIV, (n=21 -
GSE77939 e n=87 - GSE2171); três sobre Tuberculose (n=10 - GSE42832, n=21 - GSE54992 e n=21 -
GSE62525); um sobre Hepatite B (n=17 - GSE58208); dois sobre Hepatite C (n=16 - GSE40184 e n=10 -
GSE40223); um sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave (n=14 - GSE1739; um sobre Malária (n=71 -
GSE5418); um sobre Rotavírus (n=18 - GSE2729); um sobre In�uenza e Vírus Sincicial Respiratório (n=91 -
GSE34205) e um sobre In�uenza A e B, Streptococcus aureus e Streptococcus pneumoniae (n=97 -
GSE6269). Dentre esses 14 conjuntos, dois (GSE34205 e GSE2729) são de indivíduos menores de 18 anos
e apenas 4 (GSE58208, GSE54992, GSE40184 e GSE40223) foram disponibilizados pelos autores com os
dados normalizados.
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HEGEMONIA, DEMOCRACIA E EDUCAÇÃO INTEGRAL NO PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO

MARCIA APARECIDA JACOMINI - ORIENTADOR(A)

DANIELLE DO NASCIMENTO REZERA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

O presente trabalho faz parte da pesquisa de doutorado em andamento, vinculada à linha de pesquisa
Estado, Educação e Trabalho, sob orientação da professora Drª. Márcia Aparecida Jacomini. Investigamos
o trabalho docente no sistema de parcerias público-privada no programa de educação integral do
município de São Bernardo do Campo. E neste resumo nos debruçamos sobre parte dos resultados
pesquisados. Pela perspectiva gramsciana de hegemonia, cuja concepção se sustenta pelo
entendimento da lógica de manutenção da direção/domínio da sociedade, através do consenso,
estabelecido via aspectos culturais, linguísticos e elementos do senso comum, buscamos problematizar
a educação integral proposta no Programa Mais Educação (2007/2010) e seus atores, a partir de nosso
objeto de estudo. Assim, compreender o deslocamento do sentido da democracia nas decisões sobre a
escola e a educação, por meio dos espaços de in�uência e participação nos processos de disputa e
construção de hegemonia em torno de determinadas posições ideológicas e políticas que de�nem as
políticas educacionais. Consideramos que o sentido gramsciano de hegemonia pode ajudar na
compreensão da atuação dos aparelhos privados de hegemonia (APHs), tais como Think Tanks, tendo
em vista aqui o grupo Todos Pela Educação (TPE). Nos amparamos em pesquisas sobre a atuação das
Think Tanks no campo educacional, e na análise documental sobre o Programa Mais Educação. Este está
amalgamado ao Plano de Metas do grupo Todos pela Educação (TPE), que direciona o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), com a �nalidade de ampliar a jornada escolar, incentivando a
participação da sociedade civil organizada via programas de parcerias para a promoção de ações
socioculturais e educacionais, amparado em diretrizes que acompanham as premissas de organismos
internacionais, tais como Banco Mundial. Pelo levantamento realizado, entendemos que no referido
programa a concepção de educação integral está direcionada para a concepção de ampliação do espaço
escolar, pela lógica das Cidades educadoras; pela pedagogia das competências e das diferenças; além de
uma clara direção assistencialista combinada com a melhora do desempenho escolar em que se
sobressai o atendimento prioritário às unidades escolares com baixo índice de desenvolvimento da
educação básica (Ideb), em situação de alta vulnerabilidade social. Assim, a ampliação da jornada
apresenta-se como mote para apaziguar as desigualdades e vulnerabilidades, além da proposta de
valorização da diversidade cultural, que se apresenta em atividades compensatórias e não formativas.
No programa há também a preconização de uma gestão descentralizada em que, na ampliação da
jornada e atividades desenvolvidas, se articulam a escola em conjunto a participação da sociedade civil
organizada, na implementação do programa. No entanto, na concepção do programa estudado nesta
pesquisa, até o momento veri�camos que não houve participação dos entes que compõe a escola
(professores, alunos, comunidade). A partir do delineamento que se deu sobre o aspecto participação na
promoção desta política pública educacional, veri�camos que há centralização decisória e sobre ela
tiveram foro privilegiado organismos privados e seus delineamentos em detrimento da participação
democrática. Esses fatores combinados denotam uma condução de entes hegemônicos para a aceitação
consentida sobre as concepções e práticas da educação integral, aviltando assim a construção crítica e
emancipatória que é capaz a escola democrática.
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HEITOR FRISOTTI E SUA PERSPECTIVA DE COMPREENSÃO DA DUPLA PERTENÇA EM
RELAÇÃO AO CATOLICISMO E O CANDOMBLÉ 1983-1996

SABRINA RODRIGUES DA SILVA - DISCENTE

PATRICIA TEIXEIRA SANTOS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

HEITOR FRISOTTI E SUA PERSPECTIVA DE COMPREENSÃO DA DUPLA PERTENÇA EM RELAÇÃO AO
CATOLICISMO E O CANDOMBLÉ 1983-1996. SABRINA RODRIGUES DA SILVA.( CNPQ- UNIFESP) A iniciação
cientí�ca que tem como nome ?Heitor Frisotti e sua perspectiva de compreensão da dupla pertença em
relação ao Catolicismo e o Candomblé 1983-1996.?, tem como auxílio e supervisão a professora e
Doutora Patrícia Teixeira Santos. Logo, o objetivo da pesquisa tem como desígnio analisar o Padre Heitor
Frisotti e a relação entre o Candomblé e a Dupla Pertença nos anos em que ele estava no Brasil, em
1983. A partir de 2020 essa pesquisa foi iniciada com intuito de analisar como a dupla pertença ? ter
duas ou mais religião ? afetou de forma considerável a sociedade ao redor do Padre e também a Igreja
Católica em si. Sendo assim, para a realização e metodologia deste trabalho foi feita inúmeras pesquisas
referente a religiosidade tanto do Candomblé quanto da Igreja, dessa forma foi-se aprofundando em
aulas e cursos que �cassem de forma que demonstrasse a temática religião, na qual adentrava no
candomblé e seus cultos. Além de que das leituras tanto dos livros escritos por Heitor Frisotti quanto dos
adjacentes que referiam de forma direta ou indireta sobre a sua vivência quanto a suas heranças dentro
da comunidade religiosa. E tem como enfoque entender como o Padre se tornou in�uente e como
também se re�ete nos dias atuais e como a Igreja Católica desde a declaração feita em 1965 do Papa
Paulo VI ?Nostra Aetate? até o Papa Francisco de 2013 que tem como disposição re�etir e comunicar-se
com outras religiões. Contudo, nessa pesquisa também será analisado como as Igrejas, não somente
católicas, mas cristã vê e re�ete sobre as religiões de matriz africana e como os terreiros vêem as
religiões cristãs, trazendo essa perspectiva diante o Padre Heitor que no �nal do século XX teve que se
debruçar. A história oral é uma perspectiva teórica e metodológica importante para se observar como a
oralidade é fundamental como uma forma de expressão de saberes de populações excluídas e também
como uma importante alternativa para se acessar o patrimônio cultural e espiritual das populações afro
brasileiras e indígenas. Frisotti era um missionário comboniano que procurava mobilizar e estimular
todas as forças para tentar mudar a realidade, com cautela e compromisso, tinha o dever de ajudar a
todos, principalmente a população do Candomblé, sendo no terreiro o lugar onde ele pode se aproximar
dos orixás e com eles pode descobrir o rosto de Deus. É de suma importância debater que segundo a
historiogra�a que a Igreja Católica apaga e esconde vestígios que contradizem sua fé e a moral, dessa
forma ocorreu uma nebulosidade diante a História que perpassa a biogra�a do Heitor Frisotti desde a
época em que ele estava vivo e principalmente depois de sua morte. Dessa forma esse projeto de
pesquisa tem como propósito o estudo da dupla pertença que transpassa o padre e a sociedade e como
a igreja responde a tais conjunturas.
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HELENA DE MUITAS FACES: RECEPÇÃO DA HELENA HOMÉRICA NAS TROIANAS DE
EURÍPIDES

LUCIA SANO - ORIENTADOR(A)

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONCALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LITERATURA

Introdução: A tragédia Troianas, apresentada por Eurípides em 415 a.C., trata do �nal da Guerra de
Troia, com a partilha das mulheres dessa cidade pelos vencedores gregos, como parte dos despojos,
apresentando o sofrimento da rainha Hécuba e da realeza troiana diante da recente derrota e do futuro
incerto. O drama possui grande relação com as epopeias de Homero, relação que se manifesta pela
temática da guerra de Troia e pela sucessão temporal ? os eventos de Troianas se inserem entre os da
Ilíada e os da Odisseia. Entretanto, o tragediógrafo não faz uma adaptação dos episódios de Homero em
si, mas de sua caracterização e de sua ideologia (KARAMANOU, 2016, p. 361). Atravessando as três obras,
Helena, objeto central dessa pesquisa, é uma personagem enigmática que atrai o olhar de todos, seja
por admiração, seja por ódio. Objetivo: Portanto, o objetivo da pesquisa é estudar a recepção da epopeia
Ilíada (séc. VIII a.C.), de Homero, no drama trágico Troianas (415 a.C.), de Eurípides, a partir da
personagem Helena. Sua presença nessas composições é analisada quanto à caracterização complexa
que ganha a partir não apenas da voz do narrador (no caso de Homero), mas também da de outros
personagens e da sua própria, que manifestam entendimentos distintos sobre sua responsabilidade
pela guerra. Busca-se compreender os modos pelos quais a Helena de Eurípides se aproxima e se
distancia daquela de Homero, considerando as mudanças de gênero literário e contexto das obras.
Materiais e Método: A pesquisa insere-se nos estudos de recepção da literatura clássica, uma vertente
de investigação que, derivando da Estética de Recepção da Escola de Constança, assume características
próprias no âmbito dos estudos clássicos a partir das re�exões de Charles Martindale em Redeeming the
Text (1993). Autoridade nos estudos de recepção, Lorna Hardwick fornece a base metodológica para a
pesquisa nos primeiros capítulos de Reception Studies (HARDWICK, 2009), notando o abandono da ?
tradição clássica? e propondo a análise da in�uência mútua entre a obra original e a receptora. O estudo
divide-se em três temas: ?os processos artísticos ou intelectuais envolvidos na seleção, imitação e
adaptação das obras antigas? (HARDWICK, 2009, p. 5, tradução nossa); o vínculo desses processos com
seus contextos, que incluem o conhecimento do receptor, suas obras como um todo e o papel do
público, por exemplo; e o propósito da nova obra. Resultados e Conclusão: A pesquisa está em
desenvolvimento e, portanto, há apenas resultados parciais. A partir do método descrito acima, com a
análise e comparação das obras e os estudos sobre seus contextos e propósitos de produção, bem
como sobre os gêneros clássicos e outras obras da Antiguidade, está sendo investigado o processo pelo
qual Eurípides transportou a personagem Helena da poesia épica para a tragédia.
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HENRI DUNNING MACLEOD E A CONTRAPOSIÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA: NOVOS
SIGNIFICADOS PARA RIQUEZA E MOEDA NA INGLATERRA DE 1850.

ROSANGELA FERREIRA LEITE - ORIENTADOR(A)

YASMIN SILVA GASPERINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

A teoria econômica clássica estava no seu apogeu quando o debate bancário inglês se iniciou,
dialogando diretamente com a Currency School e a Banking School. A intenção do economista Henri
Dunning Macleod (1821-1902) era reescrever a ciência econômica, dando novos signi�cados para os
conceitos de valor, riqueza, moeda e crédito. Defendendo uma ciência econômica indutiva e não
dedutiva, tendo como principal objeto o valor de troca em sua argumentação, excluindo de sua teoria
questões que envolviam pobreza, população e a tributação, elementos que eram centrais e recorrentes
para os autores clássicos da economia política. Este projeto tem como objetivo analisar a obra A
Dictionary of Political Economy (1859) de Macleod e compreender como o economista revisitou as obras
clássicas para fundamentar a sua Teoria do Crédito. Para tal, analisarei os elementos da teoria do crédito
presentes na fonte supracitada, visando entender os novos signi�cados que o economista escocês dá
aos conceitos de valor, riqueza, moeda e crédito e como esses mesmos foram conceituados nos estudos
da economia política clássica, observando como MacLeod se aprofundou nos estudos sobre os meios de
circulação de riqueza por meio da moeda e do crédito para justi�car a sua oposição à teoria do valor de
David Ricardo. Assim, para o autor a economia política passou a ser a ciência das trocas, tendo como
principal objeto de estudo a circulação (trocas no mundo dos bens e serviços) no século XIX. O crédito
não era um elemento central na literatura clássica, mas sim, o trabalho como gerador de toda a riqueza
de uma nação. Entende-se que Macleod preservou a questão do livre comércio e a defesa da sua
propriedade privada da teoria smithiana e ricardiana em sua obra, entretanto, trouxe novos elementos
para o debate na economia política com a tentativa da sistematização da teoria do crédito. Por �m, o
economista escocês foi considerado um autor neoclássico, de maneira que a linha de pesquisa adotada
buscará situar o autor na perspectiva teórica neoclássica, preocupando-se em compreender Macleod
como contemporâneo aos clássicos da Economia Política e quais debates teóricos a sua obra dialoga no
cenário inglês. O projeto também apontará alguns ganhos conceituais da teoria do crédito já discutidas
por Adam Smith e David Ricardo e pelos socialistas, mas também questionará a possibilidade de reduzir
a economia a uma ciência apenas de trocas do mercado excluindo as leis de pobreza e o trabalho como
a principal fonte de produção de valor (de valorização do valor), sendo que o trabalho e a pobreza são os
objetos centrais dos estudos econômicos apresentadas na economia política clássica.
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HESITAÇÃO VACINAL: ANÁLISE DE CONTEÚDO VEICULADO EM GRUPO CONTRÁRIO
À VACINAÇÃO NO FACEBOOK®

ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO - ORIENTADOR(A)

ANDREIA CASCAES CRUZ - ORIENTADOR(A)

MARINA CRISTINA DOS SANTOS BRITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução. A hesitação vacinal, con�gurada pelo atraso ou recusa da vacinação mesmo diante de sua
disponibilidade, foi considerada como uma das principais ameaças à saúde global pela Organização
Mundial de Saúde. A hesitação vacinal é in�uenciada pela veiculação de informações equivocadas e
mitos sobre diferentes aspectos relacionados à vacinação, sobretudo, pelas plataformas de mídias
sociais, cujo uso aumentou exponencialmente nos últimos anos. Identi�car e categorizar os conteúdos
veiculados nesses ambientes virtuais é fundamental para delinear estratégias de intervenção adequadas
para mitigar a hesitação vacinal. Objetivo. Analisar o conteúdo veiculado em um grupo contrário à
vacinação na rede social Facebook®. Método. Estudo descritivo de abordagem quantitativa. A amostra
foi composta por postagens no grupo intitulado ?Vacinas: O lado obscuro das Vacinas? da rede social
Facebook®, que contava com mais de 12 mil membros no ano de 2020. Foram analisados e
categorizados a quantidade e o teor dos conteúdos das postagens, bem como, a quantidade e tipos de
comentários, compartilhamentos e reações das pessoas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CAAE 35463220.0.0000.5505). Resultados. Foram analisadas 454 postagens correspondentes
aos meses de janeiro a setembro de 2020. A maior parte das postagens foi realizada por mulheres (n =
356; 87,68%) e administrador do grupo (n = 270; 66,50%). Especi�camente em relação ao conteúdo,
quase metade (n = 282; 46,84%) das postagens foram classi�cadas como secundárias, já que
reproduziam informações de outros sites, e apenas 15,11% (n = 91) eram originais. A análise preliminar
revelou que o tema mais frequentemente abordado nas postagens foi ?vacinas causam doenças? (n = 85;
13,66%), seguido de ?temas relacionados a Covid-19? (n = 84; 13,50%) e ?credibilidade/veracidade das
vacinas? (n = 64; 10,28%), incluindo questionamentos acerca da e�cácia dos imunizantes. Quanto às
reações dos membros do grupo às publicações, constatou-se 69,95% (n = 1945) de reação do tipo ?curti?.
Conclusão. O principal conteúdo veiculado no grupo contrário à vacinação na rede social Facebook®
estava relacionado à informação de que as vacinas causam doenças na população, como o autismo. A
maior parte do material publicado foi caracterizado como secundário, ou seja, tratava da reprodução de
conteúdo divulgado em outros sites. O número de reações ?curti? pelos membros do grupo demonstra a
amplitude alcançada pelas informações publicadas. O estudo apresenta informações que podem
contribuir com o planejamento de intervenções para mitigar a hesitação vacinal, e consequentemente,
aumentar a taxa de cobertura vacinal no Brasil.
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HETEROGENEIDADE EM COSTÕES ARTIFICIAIS COMO FATOR RESPONSÁVEL PELA
ABUNDÂNCIA DE AVISTAMENTOS DA TARTARUGA-VERDE EM SANTOS, BRASIL..

GISLENE TORRENTE VILARA - ORIENTADOR(A)

KALIL CARDOSO SALLOUM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ECOLOGIA

Introdução: Heterogeneidade ambiental, a diversidade e complexidade de fatores abióticos e bióticos
em um ambiente, é um conceito que contribui para determinar a distribuição e abundância de animais
em uma localidade. Em geral, ambientes mais heterogêneos apresentam maior diversidade de espécies
e abundância de populações quando comparado com ambientes menos complexos. A tartaruga verde,
Chelonia mydas, é a espécie de quelônio predominante na região do município de Santos e, por causa
de seus hábitos alimentares, é frequentemente vista próxima de costões rochosos. Santos possui
estruturas arti�ciais numeradas que funcionam como costões rochosos, os canais, utilizados para
drenagem de água, que apresentam grande heterogeneidade ambiental em um espaço pequeno.
Tartarugas-verdes são comumente avistadas próximas dessas estruturas. Neste trabalho estudamos a
distribuição dessa espécie entre dois canais da cidade de Santos, o canal 5 (menos heterogêneo) e o
canal 6 (mais heterogêneo), para averiguar se a heterogeneidade ambiental arti�cial é um fator
relevante para a abundância dessa espécie em escala local. Tal conhecimento pode ser útil no
planejamento e manejo das praias e canais de Santos, conscientizando a população e preservando esses
animais e seus locais de preferência. Objetivo: Testar se a abundância de C. mydas é maior em
ambientes arti�ciais mais heterogêneos. Material e métodos: Dois pontos de observação de tartarugas
foram de�nidos, um no canal 5 e outro no canal 6, em Santos-SP. Em cada ponto, foi-se demarcado um
ângulo de observação de 90 graus entre S e W, e apenas as tartarugas dentro dessa marcação foram
contadas. A contagem foi feita por avistamentos quando as tartarugas emergiram da água para respirar,
assumindo que o local com maior número de tartarugas emergindo da água também apresentaria maior
abundância. A observação durou 15 minutos para cada ponto, e foi feita em 5 dias distintos, entre as 6h
e 8h, intercalando o canal inicial. O número de avistamentos foi registrado e a diferença entre as médias
de avistamentos foi testada por um teste-T Sttudent utilizando o programa R. Resultados: Uma diferença
entre as médias foi detectada, onde a média diária no ambiente mais homogêneo (canal 5) foi de 3,6
avistamentos quando comparado com 30,4 no ambiente mais heterogêneo (canal 6). Conclusões: A
heterogeneidade arti�cial concentra uma abundância 10 vezes maior de avistamentos de tartaruga
(Canal 6), pelo menos pela manhã, quando comparada com o ambiente mais homogêneo (canal 5),
sugerindo que a heterogeneidade ambiental é um fator determinante para a distribuição espacial de
tartarugas-verde nessa área. A heterogeneidade promove maior abundância de algas, crustáceos e
moluscos nele, fontes de alimento para as tartarugas-verdes e atraindo-as para a região. Devido à
intensa presença humana nas praias de Santos, em especial nas proximidades dos canais, tal
conhecimento pode motivar as pessoas a preservarem esses "animais carismáticos" da "fofofauna" e
todo o ecossistema dos costões rochosos.
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HIPERANDROGENISMO ASSOCIADO A COVID-19

MARCELO CUNIO MACHADO FONSECA - ORIENTADOR(A)

ISADORA RODOLPHO PEGORARO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

HIPERANDROGENISMO ASSOCIADO A COVID-19 EQUIPE: MARCELO C. M. FONSECA
(mcmf64@globo.com)- ORIENTADOR ISADORA RODOLPHO PEGORARO (i.pegoraro@unifeps.br) -
DISCENTE Setor de trabalho: Departamento de ginecologia; Disciplina de Ginecologia geral; setor: núcleo
de avaliação de tecnologias em saúde da mulher Tipo de trabalho: PIBIC- ACÕES AFIRMATIVAS
Introdução: A pandemia de COVID-19 é, atualmente, uma emergência de saúde global. Os dados obtidos
ate o momento acerca das internações por causa dessa doença indicam que homens e mulheres
infectam-se em porcentagem parecida, porem os homens são aqueles que apresentam em maior
numero as complicações da doença, como a síndrome respiratória aguda. Muitos dos estudos referentes
a procura de uma explicação para essa diferença indicam os hormônios sexuais como fator
desencadeador das complicações, o que poderia explicar ate mesmo o porque de mulheres com
Síndrome do Ovário Policístico também desencadearem formas mais abruptas da infecção. Dessa forma,
os andrógenos que são considerados imunossupressores e relacionados diretamente com a via de
infecção viral do SARSCOV-2, seriam associados as complicações dessa infecção. Portanto, é importante
revisar a associação do hiperandrogenismo em mulheres com COVID-19 para também se determinar o
uso de antiandrógenos no tratamento dessas mulheres a�m de se evitar uma infecção com maior
potencial de óbito. Objetivos: Revisar na literatura os estudos que relacionam andrógenos e COVID-19
para então, associar o hiperandrogenismo em mulheres com covid-19 com uma evolução clinica pior e
analisar por �m, se o uso de antiandrogenos poderia ajudar nessas evolução. Material e métodos:
estudo de revisão sistemática, no qual serão respondidas algumas perguntas-chave a partir de
referencias dos melhores artigos selecionados, da extração de dados deles e por �m, será elaborada
uma síntese com as informações colhidas para se responder uma pergunta principal �nal: ? o
tratamento com antiandrogenos é indicado para mulheres infectadas por COVID-19 e com
hiperandrogenismo??. Resultados: os resultados dessa pesquisa ainda dependem da analise completa
dos artigos e dos materiais separados ate o momento. Palavras-chave: Hiperandrogenismo. COVID-19.
Andrógenos.
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HISTÓRIA DA ETEC PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA A PARTIR DOS SEUS SUJEITOS
(SÃO PAULO, 1950 A 1970)

MIRIAN JORGE WARD - ORIENTADOR(A)

MARCOS ANTONIO MOTTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Antes considerado um bairro rural, fundado entre as margens dos rios Tiete e Aricanduva, descansava
na pequena colina a imagem da santa que dera o seu nome, Penha. Durante muito tempo a pequena
estatua percorreu em procissão a velha estrada que ligava o bairro a igreja da Sé. Um percurso longo e
difícil, tanto para os romeiros quanto para as tropas que paravam para descansar antes de seguirem
viagem, a construção da ferrovia no �nal do século XIX reduziu esse percurso e modi�cou a paisagem do
bairro, por possuir áreas com baixo valor, instala-se próximo a malha ferroviária diversas industrias,
dentre elas, a automotiva: uma indústria encarroçadora de ônibus e outra para a fundição e forja de
peças automotivas, estas unidades foram instaladas na rua Guaiaúna, nome dado a primeira estação de
trem do bairro. Nesta rua é criada a primeira escola artesanal voltada para a formação pro�ssional em
mecânica de automóveis. Objetivo é de contribuir para as pesquisas sobre a história da educação
pro�ssional. A pesquisa é de natureza histórica, sendo utilizado como método a revisão bibliográ�ca, a
pesquisa documental a partir leis e decretos, e análise dos prontuários de alunos, professores e
funcionários. A partir da investigação dos documentos arquivados na instituição, sendo prontuários de
alunos, professores e funcionários será realizado uma análise quantitativa e por meio destas fontes é
possível traçar as con�gurações presentes no período de implantação da escola, a partir dos elementos
(número de matrículas e aprovados, evasão escolar, estrutura da formação pro�ssional entre outros
dados) envolvidos nos cursos ordinários de mecânica de automóveis, no ginásio industrial e curso de
desenho técnico mecânico. Assim a percepção e compreensão do todo só é possível a partir da
identi�cação das partes que a compõem. A Escola Artesanal da Penha é criada, iniciando o primeiro ano
letivo em março de 1959, com o objetivo de formar pro�ssionais na modalidade denominada curso
artesanal, destinado ao ensino de ofício e duração reduzida, entre um e dois anos. Em 1961 é
transformada em Escola Industrial da Penha, com o curso de aprendizagem, duração e regime de
horário reduzido, destinado ao ensino de ofício aos aprendizes dos estabelecimentos industriais, e 1963
cursos industriais, cursos que requeriam o ensino completo de um ofício com duração mais longa. Os
cursos oferecidos na escola durante o período de 1959 a 1970 eram todos de primeiro ciclo tanto nas
modalidades ordinárias e extraordinárias. A localização da Escola Artesanal foi determinada pelo
Decreto n.º 32.996 de 28 de junho de 1958, sendo designado o diretor, corpo administrativo e docente
da unidade. Cabia ao diretor da unidade organizar os quadros dos docentes, técnicos e administrativos
mediante a veri�cação de títulos, conhecimentos e capacidade conforme a as necessidades dos cargos a
serem ocupados. Assim a percepção e compreensão do todo só é possível a partir da identi�cação das
partes que a compõem.
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HISTÓRIA DA TRIBUTAÇÃO ESPORTIVA EM SÃO PAULO (1931-1940)

ANDRE DALBEN - ORIENTADOR(A)

ANA CLARA NOBREGA LAVOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Em São Paulo, a intervenção do Estado no esporte se iniciou em 1931, com a criação do Departamento
de Educação Física do Estado de São Paulo (DEF-SP), responsável, a partir de então, por orientar, dirigir e
�scalizar a prática esportiva. A intervenção do estado no esporte, no entanto, não foi isenta de con�itos.
Ao longo dos anos seguintes, clubes e federações esportivas reivindicaram na imprensa paulistana a
intercessão do DEF-SP na diminuição ou isenção dos impostos cobrados pelo Estado. As negociações
pouco avançaram e os protestos extrapolaram a imprensa, alcançando a Assembleia Legislativa Estadual
e a Câmara Municipal de São Paulo em 1935. Após anos de con�itos, em 1940 foi promulgado o decreto
que isentou de impostos estaduais os clubes quali�cados como amadores. Algumas questões dessa
história, ainda não narrada e analisada pela historiogra�a da Educação Física, se encontram, no entanto,
a serem respondidas. Desse modo, os objetivos delimitados para a pesquisa são de descrever e analisar
a tributação que incidia sobre as atividades dos clubes paulistanos, os argumentos contrários e
favoráveis à tributação esportiva, assim como as contendas eclodidas entre os clubes e federações com
o DEF-SP. O recorte temporal adotado para a pesquisa se inicia em 1931, data de criação do DEF-SP, e se
encerra no ano de 1940 com a promulgação da lei que isentou os clubes e federações da cobrança de
impostos estaduais. O corpo documental da pesquisa abarcou notícias da imprensa paulistana e
legislação especí�ca sobre tributação esportiva. As fontes históricas foram previamente levantadas nos
sítios eletrônicos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Brasil,do Acervo Histórico da
Assembleia Legislativa de São Paulo, da Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo, do Arquivo
Histórico da Câmara dos Deputados e do Arquivo do Senado Federal. Toda a documentação levantada
foi devidamente armazenada em um banco de dados informático e posteriormente foi realizada a
seleção das notícias e da legislação que abordavam especi�camente as tensões e disputas do DEF-SP
com os clubes e federações esportivas a respeito da cobrança de impostos. Importante pontuar que
essa etapa, de levantamento e seleção das fontes históricas já se encontra concluída. A partir de então,
torna-se necessária a catalogação, categorização e o �chamento do material com o intuito de
sistematizar os dados para a posterior análise e redação dos resultados �nais. Além da área da Educação
Física, a pesquisa apresenta o potencial de contribui também com re�exões pertinentes ao Direito
Esportivo e ao Direito Tributário.
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Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O programa de Monitoria "História das Américas" visa fortalecer o interesse de discentes para a área de
História das Américas, através do estímulo à compreensão dos conteúdos e dos procedimentos
didáticos. A área tem despertado a atenção e o interesse de um número crescente de alunos de
graduação, tanto em sua temporalidade pré-hispânica, quanto nos estudos coloniais, oitocentistas e
contemporâneos. Em função disso, os conteúdos programáticos das UC´s relacionadas aos temas têm
buscado suprir estas demandas, alargando o espectro temporal e espacial dos conteúdos, acercando-se
da realidade pré-colonial, das histórias conectadas e comparadas, e também da história de contextos
nacionais americanos não latinos, como os Estados Unidos. Ademais, entidades e laboratórios de
pesquisa tem se multiplicado e constituído redes de pesquisadores para a promoção de publicações,
intercâmbios e eventos variados. Na própria Unifesp, criou-se junto ao Departamento de História, o
Laboratório de Pesquisa em História das Américas (LAPHA), coordenado pelos professores Mariana
Martins Villaça e José Carlos Vilardaga. O laboratório promove encontros abertos, mensais, para
discussão de textos, debates de projetos de pesquisa e participação em palestras de convidados. Além
disso, constrói uma interface constante com as UC´s de América pois abriga discussões estendidas que
muitas vezes não são possíveis no contexto de sala de aula, e promove algumas de suas atividades
abertas ? como palestras e comunicações - nos intervalos dos períodos de aula, para as ambas as turmas
? vespertino e noturno. Além disso, grupos de estudos para alunos de graduação, como o Grupo de
Estudos de História Indígena e Colonial Americana (GEHINCA) tem sido fomentado pelos professores da
área para o alargamento dos debates e a ampliação da leitura de textos das respectivas temáticas, com
participação ativa dos Monitores. Os monitores do projeto (2) atuam na linha de frente das atividades
das UC´s e Laboratório, em especial nos processos de: comunicação direta com discentes e participantes
das atividades, em visitas de campo, na divulgação de eventos, manutenção e atualização de site e redes
sociais, acompanhamento como ouvintes das aulas e palestras, auxilio com listas e disponibilização de
material para alunos/participantes, e nas discussões nos encontros de pesquisa.
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HISTÓRIA E QUADRINHOS NA SAGA DO MONSTRO DO PÂNTANO (1984-87)
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Introdução As histórias em quadrinhos criaram, em seus universos �ccionais, personagens que
"testemunharam" eventos políticos e sociais de seus contextos de produção. Um dos autores mais
in�uentes de histórias em quadrinhos da contemporaneidade, o britânico Alan Moore, trouxe narrativas
complexas, violentas, recheadas de críticas aos super-heróis e à organização da sociedade capitalista,
voltadas ao público adulto. Em A Saga do Monstro do Pântano, Alan Moore, Steve Bissette e John
Totleben perceberam que era possível articular questões políticas da sociedade contemporânea em suas
narrativas grá�cas. Em particular, a relação do homem com o meio-ambiente e a proteção à natureza é
discutida por toda a obra. Além disso, abordaram outras questões políticas da década de 1980, como,
por exemplo, políticas desarmamentistas, políticas antidrogas, sexismo, racismo, e até mesmo temas
considerados tabus, como incesto e ocultimo. Para isso, articularam essas temáticas através de alegorias
do horror gótico e da �cção cientí�ca. Objetivo O principal objetivo desta pesquisa foi analisar as edições
da Saga do Monstro do Pântano, as personagens, a narrativa, as capas das edições e a trajetória do
roteirista Alan Moore e sua equipe de ilustradores, coloristas e a própria DC Comics, para então
compreender historicamente como foram articuladas as representações grá�cas dos processos político-
sociais e econômicos no universo �ccional e sua correlação com o contemporâneo. Materiais e Método
Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos autores dos estudos culturais, como Douglas Kellner,
que em seus estudos apontou que os produtos culturais da mídia de entretenimento não são isentos de
ideologia política, pelo contrário, estão vinculados à retórica das lutas e ações políticas (KELLNER, 2004,
p. 123). Rosane Kaminski contribuiu para a discussão teórico-metodológica desta pesquisa ao dizer que
as artes, incluindo os quadrinhos, ?operam no terreno da �cção, construindo rearranjos materiais de
signos e de imagens que, por sua vez, geram modi�cações na nossa capacidade de compreensão do
mundo? (KAMINSKI, 2013, p. 65), desta maneira, deve-se analisar a forma como os quadrinhos nos
informa sobre determinado contexto social. Para isso, Kaminski complementa que para compreender o
objeto de estudo �ccional, o historiador precisa se iniciar nas suas especi�cidades sígnicas, nos códigos e
regras que regem sua produção (Ibidem, p. 85), em resumo, para esta pesquisa utilizamos historiadores
dos quadrinhos e a historiogra�a selecionada para estudar a década de 1980 nos Estados Unidos e
Inglaterra. Resultados e Conclusão Ao longo da pesquisa, notou-se que mesmo as narrativas mais
fantasiosas, psicodélicas e fantasmagóricas, como as de Alan Moore, expressam e informam contextos
históricos e sociais das maneiras mais diversas. Como Alan Moore já disse num documentário em 2013,
ele escreve �cção, e não mentiras. A Saga do Monstro do Pântano não documentou a "verdade" ou a
realidade, mas apresentou a liberdade criativa de um grupo de roteiristas, ilustradores e coloristas que
trouxeram, através da �cção, diálogos pertinentes daquele contexto de produção e divulgaram suas
considerações e interpretações sobre o mundo real.
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TÍTULO: HISTÓRIA, LITERATURA E POLÍTICA NA ?LOOPING THE LOOP? DE DOMINGOS RIBEIRO FILHO:
ENTRE A CRÔNICA E A MILIT NCIA POLÍTICA NA REVISTA CARETA AUTORA: JULIANA AMORIM DA CRUZ -
Mestranda no Programa de Pós Graduação em História da UNIFESP - Campus Guarulhos E-mail:
juliana.cruz05@unifesp.br ORIENTADOR: Prof. Dr. Denilson Botelho Resumo: Esta comunicação
apresenta os resultados da Iniciação Cientí�ca desenvolvida entre setembro de 2020 e fevereiro de 2022,
com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. A pesquisa
correspondeu a análise de uma série de crônicas de autoria do escritor, jornalista e militante anarquista
Domingos Ribeiro Filho (1875-1942), publicada entre os anos de 1924 e 1934 na coluna de abertura da
revista Careta, intitulada ?Looping the Loop?. Periódico semanal de ampla circulação produzido no Rio
de Janeiro, Careta foi uma das revistas de maior sucesso durante o período republicano. Dentre as
temáticas abordadas em suas crônicas - acompanhadas por ácidas críticas -, destacam-se a questão do
trabalho e das relações entre Estado e sociedade, trazendo também debates sobre o cotidiano carioca.
O que torna a análise desses textos ainda mais interessante é a sua publicação em uma revista de
variedades, ampla circulação e não vinculada a um programa libertário. Ainda pouco estudado, o literato
escreveu para diversos jornais e periódicos da imprensa carioca, contando com uma vasta produção
literária, que inclui romances, contos, crônicas e artigos. No caso de Domingos �ca evidenciado o que
Antonio Candido de�ne como uma das características marcantes das crônicas: o uso da ironia ao
debater assuntos sérios. Seu olhar singular consignado nesses textos con�gura-se como um horizonte
de possibilidades e perspectivas de compreensão sobre o cenário carioca ? então capital federal - nas
décadas de 1920 e 1930, bem como é usado como ferramenta de divulgação e militância anarquista.
Desse modo, é possível a�rmar que os textos desta coluna representam também o modo como o autor
participa da realidade em que está inserido com o intuito de transformá-la, isto é, são crônicas
engajadas e militantes. Nesse sentido, Ribeiro Filho faz da coluna ?Looping the Loop? uma ferramenta de
militância política, ao trazer para o debate os acontecimentos do cotidiano carioca à luz das ideias
anarquistas, ensejando possibilidades de diálogo e aproximação com o público que a crônica mobilizava.
A análise desse conjunto de crônicas se insere no campo da história social e está embasada numa
perspectiva dialética, visto que se entende os textos como uma das estratégias de intervenção do autor
em sua realidade concreta, na mesma medida em que são determinados também pelo seu próprio
contexto histórico de produção.
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE: ADMIRANDO HISTÓRIAS DE VIDA DE BEBÊS E
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
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O presente trabalho é fruto de uma experiência de Extensão Universitária que busca a visibilidade
dos/das bebês e crianças bem pequenininhas matriculadas em turmas de berçário no Núcleo de
Educação Infantil- Escola Paulistinha de Educação (NEI-EPE) e de unidades parceiras. Reconhecendo seu
papel e lugar como sujeitos de direitos e protagonistas de aprendizagens e descobertas que
potencializam o desenvolvimento em seu aspecto global, o "Projeto de Extensão História, identidade e
memória: ad-mirando experiências de vida" constitui-se em uma trama articulada de ações com caráter
educativo, social, cultural e cientí�co, que possibilita: compreender a relação entre memória, narrativas e
experiências dos/das bebês em ambientes de vida coletiva, como a creche, e, ao mesmo tempo, articular
elementos da teoria e da prática pedagógica, por meio da pesquisa e de encontros formativos que
viabilizam trocas de conhecimentos entre pares. Ao propormos o trabalho com memórias junto às
turmas de berçários, queremos conhecer as histórias dos/das bebês que inauguram uma importante
etapa de suas vidas. Muitos/as nasceram no contexto da pandemia, pouco se relacionaram com outras
crianças ou pessoas adultas que não fossem seus familiares. Nesse sentido, as propostas relacionadas
ao Projeto de Extensão buscarão envolver tanto as docentes como as famílias e, principalmente os/as
bebês, na tessitura e no compartilhar de histórias, memórias e experiências outras, visando a
construção potente de laços, enredos e narrativas de vida. Con�gura-se, portanto, como uma ação
qualitativa que reúne estratégias de investigação participativa, como a construção de uma teia da vida,
aqui entendida como uma linha do tempo que vai revelando a(s) história(s), as vivências e suas
in�uências no comportamento, nas aprendizagens e nas formas de se relacionar das crianças bem
pequenininhas; as motivações e interesses, parcerias; preferências etc., do grupo de crianças e suas
professoras. Pela dinamicidade dessa teia, ou seja, por ser possível conectar, desconectar e reconectar
situações e sujeitos, diferentes con�gurações vão surgindo o que possibilita identi�car onde as
educadoras podem intervir de modo a favorecer experiências educativas sempre mais quali�cadas. Além
da teia, espera-se desenvolver, no decurso deste Projeto: a) escrita de cartas pelas educadoras,
destacando singularidades de cada bebê/criança bem pequenininha; b) elaboração de um caderno
itinerante de lembranças e memórias; c) construção de um baú de memórias, onde reuniremos e
guardaremos objetos, registros e outras materialidades de grande valor às famílias e que remetam à
história de cada criança. Por se tratar uma proposta em fase inicial, ainda não há resultados para serem
divulgados.
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A �nalidade deste trabalho consiste em investigar historicamente a trajetória acadêmica da professora e
historiadora Marcia Barbosa Mansor D?Alessio, que na vigência do seu doutoramento na Sorbonne
(1975-1980) dedicou-se ao estudo da problemática nacional e o populismo no Governo Vargas, porém,
ao retornar ao seu país de origem, empenhou-se em projetos de pesquisa engajados na investigação
dos desa�os inerentes ao campo da História da Historiogra�a e da Teoria da História. Nesse sentido, o
objetivo desta investigação se concentra em identi�car o impacto da estruturação dos cursos de História
no Brasil nas inquietações epistemológicas da historiadora entre as décadas de 1970 e 2000. No tocante
à historiogra�a brasileira, o período histórico referenciado assinala a fase de estruturação dos cursos de
História em universidades públicas e privadas, que empregou desa�os tanto para pesquisadores de
ofício, quanto para estudantes em formação. Desta forma, pretende-se detectar as tensões políticas,
epistemológicas e particulares que colaboraram para a adesão da historiadora aos estudos reportados.
A análise do memorial acadêmico da professora, apresentado à Universidade Federal de São Paulo,
conglomera referências consideráveis a despeito de suas formações acadêmica e pro�ssional. À luz do
conceito «memória enquadrada», trabalhado por Michael Pollak em «Memória, Esquecimento, Silêncio»
(1989), analisaremos a fonte com base na historicidade de sua produção.
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Com a estipulação do novo currículo paulista, uma série de novos componentes foi adicionada junto às
disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entre elas a de Projeto de Vida, dando suporte
aos demais componentes para uma formação mais direcionada às possíveis carreiras que os discentes
almejam. Além do componente Projeto de Vida foi criada outra disciplina (Eletiva), cujo intuito é dar
ferramentas especí�cas de acordo com o ramo pro�ssional idealizado. Devido a um grande número de
alunos com desejos de seguir na carreira de animação grá�ca, desenvolvemos uma Eletiva, denominada
Desenho em Ação, que tem como objetivo geral desenvolver formas de animação a partir de desenhos
em vários contextos. Um dos problemas apresentados durante as aulas foi em relação à escrita, mais
especi�camente, na criação de roteiros desenvolvidos para as animações. O problema levantado pôde
ser superado por meio da metodologia apresentada nas atividades do Projeto Histórias de Sabedoria e
Ensinamento, apresentada nos cursos de extensão do Núcleo de Pesquisas em Filoso�a Islâmica, Judaica
e Oriental (NUR/UNIFESP), ministrados no ano de 2020 e 2021. Os cursos foram divididos em seis blocos,
sendo dois dedicados às histórias de sabedoria da cultura judaica; um segundo dedicado às histórias
árabes; um terceiro, às histórias derivadas da mística Su�; e, um à sabedoria japonesa do budismo Zen e
o último bloco, sobre china antiga. Cada bloco apresentou uma metodologia própria de tratamento das
histórias, muito embora seguissem uma metodologia geral, que é a leitura ou a contação das histórias,
ressaltando as problemáticas internas aos contos e seu caráter polissêmico, a �m de despertar a
re�exão e permitir a livre interpretação e atualização dos seus contextos sociais, religiosos e culturais.
Utilizamos o conto Pássaro Indiano, presente na obra, ?conto dos dervixes? de Idries Shah, para
trabalhar a roteirização de desenhos. A partir de sua leitura, foi pedido para que os alunos re�etissem
sobre a problemática do conto e suas várias facetas e aplicações, de modo que fosse recriada a história
por intermédio das impressões individuais de cada um. Em seguida, foi desenvolvida a escrita na
composição dos roteiros e, por �m, a representação ilustrativa das interpretações como resultado da
roteirização criada. O trabalho aqui apresentado é um projeto piloto, que ainda esta em andamento
podendo ser continuado caso apresente bons resultados.
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Introdução Esta comunicação aborda tiras surgidas especialmente a partir de 2020, durante o período
de distanciamento social e uso de tecnologias devido à necessidade de adaptação ocasionada pela
pandemia de coronavírus. Nota-se que esses textos multimodais, como parte das histórias em
quadrinhos, ou HQs, têm retratado o cotidiano da sociedade durante muitas situações em comum
referentes ao período pandêmico, especi�camente relacionadas ao uso de tais recursos, possibilitando
analisar a produção de sentido e como ela re�ete a realidade, estabelecendo novos temas para a criação
do humor. Objetivos O objetivo é observar como o período da pandemia foi usado como estratégia para
construção de sentido e humor, frente a situações de adaptação, mas muito necessárias para maior
segurança, em tiras veiculadas na internet. Analisam-se quais recursos e estratégias linguísticas são
utilizados para produzir sentido no material selecionado. A hipótese que se tem é a de que a função do
humor sofra um deslocamento para amenizar situações de di�culdade no dia a dia ou gerar
conscientização. Em outros casos, funcionaria como um mecanismo de resiliência frente a uma situação
para a qual não se estava preparado e questionando o que precisa ser aprimorado, individual ou
coletivamente. Materiais e métodos O objeto a ser analisado partiu de tiras publicadas entre 2020 e
2022, com um corpus principalmente selecionado a partir de 3 séries diferentes: As aventuras de
Gui&Estopa, de Mariana Caltabiano, Escola de Passarinhos, de João Marcos Mendonça e um recorte de
Armandinho, de Alexandre Beck. Observa-se no retrato das situações postas nas tiras como temas
relacionados à pandemia foram trabalhados em cada uma das séries, em especial no que se refere ao
contato das pessoas com as tecnologias como ajuda para enfrentar o distanciamento. Para isso, a
metodologia parte da coleta de tiras que tenham elementos como máscara e recursos de comunicação
remota, em comum nas três séries, descrevendo o processo de produção do sentido nelas, por meio de
análise qualitativa de tais textos, pautada na Linguística Textual e noções de hipertexto, também
referenciando estudos principalmente de Ramos (2009, 2012). Resultados prévios Os resultados prévios
mostram que textualmente existem estratégias de sentido que estão, entre outras considerações,
transformando, por meio de uma linguagem mais descontraída, temas sensíveis em algo que ajude as
pessoas a lidarem com desa�os, re�etirem e a mostrar o quanto elas têm em comum face a um cenário
de intensa adaptação e impactado pelas tecnologias de comunicação e informação (TICs), em um
momento de crise sanitária que ocorre, infelizmente não pela primeira vez, ineditamente em uma era
tão conectada, avaliando novas possibilidades para as HQs na conexão de pessoas, o comportamento
frente às mídias e o papel das inferências. A metodologia dividiu o estudo em fases de curso de
disciplina, completadas ao longo de 2021, coleta e análise entre 2021 e 2022, participações em
seminários e congressos, com previsão de quali�cação até agosto de 2022 e defesa até março de 2023.
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TAISA AMORIM ALVES - DISCENTE

MARIA EDUARDA MOREIRA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

O presente projeto compõe a ação de extensão universitária da Unidade Curricular História da Ásia
ministrada pela Prof. Dra. Samira Adel Osman, no curso de História da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), campus Guarulhos. O site tem como �nalidade proporcionar ao público interessado em
história da Ásia traduções de textos, coletâneas de imagens e vídeos sobre os mais diversos assuntos
dentro desta área de estudo. A elaboração dos materiais disponíveis nesta plataforma foi realizada pelos
estudantes do curso de História, em seus trabalhos �nais da disciplina.
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HORTA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DE NOVA HELIÓPOLIS, REGIÃO DE ALTA
VULNERABILIDADE SOCIAL: ESTUDO DE CASO ENGAJADO

LUCIANA YUKI TOMITA - COORIENTADOR(A)

ALINE OLIVEIRA ZOIA DO AMARAL - DISCENTE

REGINA YOSHIE MATSUE - COORIENTADOR(A)

LEANDRO FORNIAS MACHADO DE REZENDE - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA

Introdução: Com a deterioração das políticas sociais, houve um aumento da prevalência da insegurança
alimentar no Brasil. Este cenário foi agravado pela pandemia da doença COVID-19, afetando
principalmente as populações de baixa renda, que diante desta situação encontraram ainda mais
di�culdade na aquisição de alimentos. O desenvolvimento da horta comunitária surge como estratégia
para possibilitar maior acesso aos vegetais frescos, ampliar a biodiversidade alimentar e contribuir para
autonomia, além de ser capaz de promover uma socialização, com a aproximação entre os moradores
da comunidade. Objetivo: Analisar a implantação da horta comunitária, o signi�cado atribuído a ela, a
motivação dos participantes, suas preferências alimentares e histórias de vida. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa de abordagem qualitativa, um estudo de caso engajado e re�exivo, realizada em um
condomínio localizado no bairro de Heliópolis, uma comunidade em situação de vulnerabilidade social
localizada na cidade de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de observação participante,
diário de campo e entrevistas em profundidade com moradores e líder comunitário, totalizando até o
presente momento 12 meses de acompanhamento. A análise das informações ocorreu por meio de
leitura exaustiva para formação das categorias, que por sua vez, foram interpretadas utilizando uma
teoria social. Resultados: Por meio de um pré-campo realizamos um encontro com um líder comunitário
residente do conjunto habitacional, bem como o reconhecimento da área, veri�cando áreas em
potenciais para implantação da horta comunitária. Mediante convite anexado nas edi�cações e por
convites orais realizados no espaço, formamos um grupo de trabalho com cinco moradores, que se
reuniam semanalmente para montar e manter uma horta em um canteiro de 12m² já existente no
jardim do condomínio e outros materiais improvisados, como caixotes de feira. Após 05 meses de
trabalho foi realizado um crowdfunding para arrecadar valor monetário su�ciente para implantação de
uma horta em uma área de aproximadamente 100m². Nesta segunda etapa, as visitas tornaram-se
quinzenais, as quais eram pautadas em encontros para manutenção do espaço. Completando os 08
meses do início do projeto as visitas para acompanhamento passaram a ser mensais, buscando-se
perceber a organização dos moradores para continuidade do cultivo, bem como, registrar informações
referente a relação dos mesmos com o espaço e com os alimentos. Há o predomínio do gênero feminino
com mais de 60 anos e com vivência prévia com a terra, sendo identi�cado por meio das falas a
afetividade com o espaço, com o cultivo dos alimentos e com certas preparações culinárias. Foi relatado
vulnerabilidade social na infância, a horta como momento de troca de experiências entre os
participantes e como complemento a alimentação. Até então foi possível elencar as categorias: Origem e
história de vida, Socialização e Acesso aos alimentos.
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HOSPITALIZAÇÕES POR COVID-19 ATRIBUÍVEIS ÀS CONDIÇÕES
CARDIOMETABÓLICAS NO BRASIL EM 2020

LEANDRO FORNIAS MACHADO DE REZENDE - ORIENTADOR(A)

VICTOR ALEXANDRE DOS SANTOS VALSECCHI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

INTRODUÇÃO: Em 2020, 84 milhões de pessoas foram infectadas e 1,83 milhão morreram pela Covid-19.
No Brasil, o primeiro caso con�rmado de infecção pelo SARS-CoV-2 ocorreu em fevereiro de 2020, e ao
longo deste mesmo ano ocorreram 7,68 milhões de casos e 195 mil mortes por Covid-19. Sabe-se que,
aproximadamente, 20% dos casos de Covid-19 necessitaram de hospitalização e/ou cuidados em
unidades de terapia intensiva. Dentre os fatores de risco para Covid-19 grave e, por consequência,
hospitalizações e pior desfecho clínico, encontram-se idade avançada e a presença de fatores de risco
para doenças crônicas não transmissíveis, dentre os quais destacam-se fatores de risco
cardiometabólicos como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardíacas. Globalmente, estima-se
que há 1,7 bilhão de pessoas com pelo menos um fator de risco para COVID-19 grave, e que caso sejam
infectados, podem necessitar de hospitalização. No Brasil, essa prevalência varia de 34% (53 milhões) a
55% (86 milhões) dos adultos. A pandemia de Covid-19 combinada a uma alta prevalência de fatores de
risco cardiometabólicos sobrecarregam o sistema de saúde, de modo que entender essa dinâmica de
hospitalizações e os fatores populacionais que contribuíram para esse aumento da gravidade da doença
são fundamentais para planejamento de ações e intervenções, bem como da própria capacidade de
atendimento do sistema de saúde. OBJETIVOS: Estimar a fração e o número absoluto de hospitalizações
por COVID-19 no Brasil em 2020 atribuíveis aos fatores de risco cardiometabólicos. MATERIAIS E
MÉTODOS: Utilizando-se dados de 90.846 adultos participantes da Pesquisa Nacional em Saúde de 2019,
foram estimadas as prevalências de diagnóstico médico de hipertensão, diabetes e doenças cardíacas,
bem como peso e autora autorreferidos para cálculo da prevalência de sobrepeso (índice de massa
corporal ? IMC entre 25 e 29,9 Kg/m2, obesidade (IMC entre 30 e 39,9 Kg/m2) e obesidade grau II e III
(IMC maior ou igual a 40 Kg/m2) no Brasil segundo sexo, idade e raça/cor da pele e escolaridade. Buscou-
se na literatura, estudos coortes para obtenção de estimativa de risco relativo (RR) para as associações
entre os fatores de risco cardiometabólicos e risco de hospitalização por Covid-19. Com essas
informações, foi calculada a fração atribuível populacional (FAP) para estimar a proporção das
hospitalizações por Covid-19 atribuível aos fatores de risco cardiometabólicos, individualmente e
combinados. O número absoluto de hospitalizações por Covid-19 no Brasil em 2020 estrati�cados por
sexo, idade, raça/cor da pele e escolaridade foram obtidos dos dados de vigilância de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) no SIVEP-Gripe (Sistema de Vigilância Epidemiológica de Gripe do
Ministério da Saúde) por meio do OpenDataSUS (dados utilizados foram acessados pela última vez em
11/04/2022). RESULTADOS E CONCLUSÃO: No Brasil, a prevalência das condições cardiometabólicas em
2019 foi de 8,3% (Intervalo de 95% de Con�ança - IC95%: 8,0 a 8,7%) de diabetes; 25,6% (IC95%: 25,1 a
26,1%) de hipertensão; e 5,5% (IC95%: 5,2 a 5,8%) de insu�ciência cardíaca. As prevalências das
categorias de IMC foram de 37,1% (IC95%: 36,5 a 37,8%) para sobrepeso, 20,1% (IC95: 19,5 a 20,8%) de
obesidade e 1,4% (IC95: 1,3 a 1,6%) de obesidade graus II e III. Os RRs para associação entre os fatores
cardiometabólicas e risco de hospitalizações por Covid-19 foram: 2,24 (IC95: 1,84 a 2,73) para o diabetes,
4,43 (IC95: 2,59 a 8,04) para a insu�ciência cardíaca e de 1,78 para a hipertensão (IC95: 1,49 a 2,12); em
relação ao IMC, 1,30 (IC95: 1,07 a 1,57) para sobrepeso, 1,80 (IC95: 1,47 a 2,20) para obesidade e 2,45
(IC95%: 1,78 a 3,36) para obesidade graus II e III. Em 2020, ocorreram 349.389 internações de casos
con�rmados de SRAG por COVID-19 no Brasil. O cálculo da FAP revelou que a diabetes foi responsável
por 9,3% dessas internações (n=32.604), a hipertensão, por 16,7% (n=58.343), insu�ciência cardíaca por
15,4% (n=53.745) e excesso de peso por 22,4% (n=78.072). Combinados, esses fatores foram
responsáveis por 50,4% (n=176.092) das internações de adultos por COVID-19 em 2020. Considerando os
casos de SRAG suspeitos para COVID-19, foram 1.007.087 internações, das quais 93.977 hospitalizações
foram atribuíveis à diabetes, 168.169 à hipertensão, 154.916 à insu�ciência cardíaca e 225.035 ao
excesso de peso. Em conjunto, teriam ocorrido 507.279 internações atribuíveis a esses fatores de risco
cardiometabólicos combinados. Espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para a
quanti�cação do impacto dos fatores de risco cardiometabólicos na pandemia de COVID-19, de modo a
auxiliar no planejamento de políticas públicas, programas e ações de controle das doenças no Brasil.
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HYPERADDITIVE VENTILATORY RESPONSES TO SIMULTANEOUS PERIPHERAL
CHEMOREFLEX AND MUSCLE METABOREFLEX ACTIVATION IN HUMANS

BRUNO MOREIRA SILVA - ORIENTADOR(A)

DIOGO MACHADO DE OLIVEIRA - DISCENTE

ANAS RASHID - CO-AUTOR(A)

THIAGO RIBEIRO LOPES - CO-AUTOR(A)

FELIPE SILVA GOMES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA DO ESPORTE / FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

Introduction: A given level of hypoxia provokes greater pulmonary ventilation increase during exercise
than rest in healthy subjects, which characterizes a hyperadditive or synergistic response. However, the
underlying mechanisms are unclear and the e�ect of re�exes interaction on dyspnea remains
unexplored. Aim: To investigate an interaction between the peripheral chemore�ex and the muscle
metabore�ex to the control of ventilation and respiratory sensations. Methods: The study was
randomized, controlled, crossover, and single-blinded and was conducted following the Declaration of
Helsinki and approved by the Ethics Committee of the Federal University of São Paulo (process:
1051/2017). Fourteen young healthy subjects have participated in the study (7 men). The experimental
protocol consists of the following sequence a) 2? rest; b) 2? handgrip exercise with a non-dominant limb
(Exer1); c) 2? handgrip exercise with a dominant limb (Exer2); d) 2? recovery. The peripheral chemore�ex
was activated only during the performance of Exer2, by hypoxia through inhalation of the 10% of O2. On
the other hand, as the muscle metabore�ex was already present at the end of Exer1, its e�ect was
maintained during the performance of Exer2 by post-exercise circulation occlusion (PECO) through an
in�ated cu� to 200 mmHg in the non-dominant limb. Therefore, the subjects were subjected to four
experimental conditions: 1) control; 2) hypoxia; 3) PECO; and 4) hypoxia & PECO. In all experimental
conditions, and during all phases of the protocol, subjects remained in isocapnia through a rebreathing
circuit. Breathing data obtained were transformed into six averages that were obtained from the last 20 s
of each minute and analyzed by two-way repeated-measures ANOVA. The sum of changes induced by
the PECO and the hypoxia represented the calculated e�ect of the hypoxia PECO combination. On the
other hand, the change induced by the hypoxia & PECO represented the physiological sum of the
experimental e�ect. Results: The VE, Vt, and BF were similar between all conditions in rest and Exer1. In
Exer2, the VE reached higher values induced by hypoxia & PECO and by hypoxia compared to the control
and PECO. Vt reached higher values induced by hypoxia & PECO compared to the control and PECO. VE
change induced by hypoxia & PECO was greater than VE changes induced by hypoxia, PECO, and the
hypoxia PECO. Vt change induced by hypoxia & PECO was greater than Vt induced by PECO (p < 0.001).
Conclusion: Collectively, the results indicate that the peripheral chemore�ex and the muscular
metabore�ex interacted, producing a hyperadditive ventilatory response.
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I SEMINÁRIO SOBRE LONGEVIDADE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - COLABORADOR(A)

CLAUDIA AJZEN PERESS - COORDENADOR(A)

MARIA CECíLIA DE SOUZA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução: O I Seminário sobre Longevidade e Envelhecimento Saudável foi realizado pela Universidade
Aberta para às Pessoas Idosas do Campus São Paulo (UAPI - CSP) - Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) para pro�ssionais, educadores e estudantes das diversas áreas do conhecimento interessados
no envelhecimento.Objetivos: Conhecer as experiências da Universidade Aberta para as Pessoas Idosas
da Unifesp e de outras instituições do Brasil; Promover o diálogo sobre o envelhecimento saudável;
Conhecer os alguns equipamentos gerontogeriátricos disponíveis na cidade de São Paulo; Re�etir sobre
os desa�os das políticas públicas frente ao envelhecimento da população brasileira; Discutir as
experiências das UAPI´s antes e durante a pandemia da COVID-19. Método: seminário realizado em dois
dias consecutivos contendo 8 palestras e 4 mesas-redondas foram ministradas em plataforma online ?
Stream Yard e transmitidas simultaneamente pelo YouTube. Resultados: Foram realizadas 440 inscrições
e os acessos aos vídeos no YouTube, canal da PROEC, com 300 a 600 visualizações por tema, sendo eles:
Cenários da longevidade no Brasil e no mundo no contexto da pandemia da Covid-19 e impactos no
Envelhecimento Saudável, O impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos idosos, Participação
da UAPI no Centro de Longevidade Unifesp, Práticas Integrativas e complementares em saúde: avanços e
desa�os para a promoção da saúde de idosos, Núcleo Universidade Aberta para às Pessoas Idosas da
Universidade Federal de São Paulo: experiências exitosas antes e durante a pandemia da COVID-19,
Depoimentos de estudantes sobre o signi�cado das experiências vividas nas UAPI?s, Experiências
exitosas com idosos nas Instituições de Ensino Superior, Cenários de assistência aos idosos, Novas
soluções para antigos problemas trazendo startups de auxílio no dia a dia das pessoas idosas, CID-11 ? A
rotulação da velhice como doença, inovações em gerontotecnologia e longevidade e envelhecimento,
suporte social e políticas públicas. Conclusão: o seminário permitiu a troca de experiências entre as
UAPI?s do Brasil e o diálogo sobre o envelhecimento com o mais variado público, trouxe informações
importantes sobre alguns equipamentos gerontogeriátricos da cidade de São Paulo, apresentou startups
com soluções aos desa�os de vida diária das pessoas idosas e possibilitou a re�exão sobre as políticas
públicas para a população idosa, o quanto ainda são teorias e o quanto são práticas efetivas.
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IDENTIDADE CULTURAL, CORPO E PERFORMANCE A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE
UM PROCESSO ARTÍSTICO NA CIA. DO CAMINHO VELHO - BRASILIDADES EM

DIÁLOGO

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - ORIENTADOR(A)

DAIANE SOUSA E SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

O projeto objetiva investigar e re�etir sobre a intersecção entre identidade cultural, corpo e performance
tendo como ponto de partida a minha experiência enquanto atriz e pesquisadora em uma peça teatral.
A partir da participação e análise do processo artístico de criação, produção e apresentação da peça
Caatinga, a ser realizado ao longo de 2022, pela Cia. do Caminho Velho, buscarei estabelecer relação
entre diferentes áreas do conhecimento ? relacionando antropologia, estudos de teatro e estudos de
performance sem nunca esquecer, parafraseando Diana Taylor, que minhas re�exões são fruto de meu
próprio papel enquanto participante e testemunha dos acontecimentos que descrevo. Nesse percurso
autoras e autores como Diana Taylor, Jorge Larrosa Bondía, Victor Turner, Richard Schechner, dentre
outras, são importantes referências bibliográ�cas.
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IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE ÓRGÃOS EM IMAGENS DE
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME UTILIZANDO MACHINE LEARNING

WILSON GUILHERME APARECIDO NASCIMENTO - DISCENTE

NITAMAR ABDALA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: SAÚDE E BEM-ESTAR 

Sub-Área: TECNOLOGIA EM SAÚDE

A ultrassonogra�a é um dos métodos de diagnóstico por imagem mais aplicados na prática clínica,
sendo o exame do abdome um dos seus principais usos. A técnica possui como vantagens o baixo custo,
a portabilidade, a entrega de imagens em tempo real e não apresentar efeito ionizante. Existem critérios
das sociedades nacionais e internacionais de radiologia no intuito de fornecer informações precisas e
estabelecer um padrão de excelência para o exame. Um desses critérios inclui o número mínimo de
imagens a serem documentadas por fotos e a identi�cação das imagens adquiridas. No entanto, a
ultrassonogra�a é um método operador-dependente e esse processo de identi�cação consome grande
parte do tempo de análise da imagem. Em meio a esse cenário, surge a oportunidade para o uso de
técnicas para o aprendizado de máquina. Essa metodologia tem sido aplicada com grande sucesso em
outros métodos de imagem, como a tomogra�a computadorizada e a ressonância magnética. Então, por
meio de redes neurais de aprendizado supervisionado, foi construído um algoritmo que de maneira
automática realiza a identi�cação de estruturas documentadas nas fotos do ultrassom do abdome.
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IDENTIFICAÇÃO COMERCIAL DO PESCADO: ENTRE O CONSUMO, CONSCIÊNCIA
AMBIENTAL E FRAUDES

FERNANDO FERNANDES MENDONCA - ORIENTADOR(A)

JOSÉ ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS CLARO - COORIENTADOR(A)

LAÍS MOREIRA REZENDE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

O consumo de produtos pesqueiros está em constante crescimento, devido ao seu alto valor nutricional
e importância econômica e social. Com o grande avanço tecnológico da pesca, o aumento das
quantidades capturadas e a impossibilidade de controle e �scalização de pontos chaves da cadeia
produtiva, torna-se comum rotulagem contendo informações incompletas e até enganosas.
Consequentemente, aumenta também a preocupação com a exploração sustentável dos recursos
pesqueiros, e com à segurança do alimento para o consumo humano. No Brasil ainda são incipientes as
iniciativas que visem atenuar erros de identi�cação, o que provoca perdas econômicas e ecológicas
importantes. A este respeito, tecnologias moleculares podem ser peças chave para minimizar esses
problemas, pois fornecem ferramentas para viabilizar a certi�cação possibilitando a identi�cação correta
do pescado, reduzindo os impactos ambientais e aumento da con�ança dos consumidores, além de
agregar valor à sua comercialização. A presente pesquisa teve como objetivo compreender a percepção
e engajamento dos consumidores de pescado da Região Metropolitana da Baixada Santista (SP) com a
segurança alimentar e às questões ambientais relacionadas ao consumo de pescado, a �m de veri�car
se há um potencial mercado consumidor de pescado sustentável e, com isso, discutir alguns caminhos
para a produção de pescado sustentável, como a disponibilização de uma certi�cação baseada na
identi�cação genética de espécies. O tema da pesquisa é relevante pois a manutenção da biodiversidade
marinha é fundamental em termos social, ambiental e econômico, e espera-se que este estudo possa
estimular o consumo e a pesca sustentável. Esta pesquisa utiliza pesquisa bibliográ�ca para levantar
mais informações sobre o tema. Na segunda etapa, utiliza-se o método survey, a partir da aplicação de
um questionário online com 456 pessoas no período de abril de 2021. Após esta etapa são realizadas
análises estatísticas, utilizando os testes qui-quadrado ou o teste exato de Fisher, e o teste de Mann-
Whitney para veri�car a associação entre as variáveis categóricas e a variável-resposta ?intensão de
compra de pescado certi�cado?. Em seguida, modelos de regressão logística foram ajustados para
identi�car os fatores associados a variável-resposta. Os resultados mostram uma associação estatística
signi�cativa entre as variáveis gênero, preço, frequência de consumo, questões sanitárias e de saúde,
preocupação com as espécies ameaçadas de extinção e rótulos de rastreabilidade com a intenção de
compra de pescado certi�cado. O presente estudo também fornece um panorama sobre o consumo,
consciência ambiental, substituição de espécies e rotulagens enganosas do pescado. E mostra que os
consumidores estão interessados em comprar pescado certi�cado, identi�cando um potencial nicho de
mercado que poderia fomentar o desenvolvimento sustentável da pesca. Ainda, apresenta os caminhos
para a aplicação de um selo verde que poderá incentivar os atores desta cadeia produtiva à adoção de
medidas ecologicamente corretas e socialmente justas. Pode-se considerar a certi�cação, como
estratégia inovadora, capaz de promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira.
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IDENTIFICAÇÃO DE COPY NUMBER VARIATION (CNVS) EM UMA COORTE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALTO RISCO PARA TRANSTORNOS

PSIQUIÁTRICOS
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Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Os transtornos mentais são uma das principais causas de anos de vida perdidos devido à
incapacidade. Os sintomas associados começam geralmente durante a adolescência e podem progredir
e persistir até a idade adulta. Um dos maiores problemas enfrentados atualmente é a di�culdade
atrelada à predição e ao diagnóstico desses transtornos. Por se tratarem de fenótipos multifatoriais, há
uma contribuição de fatores de risco ambientais e genéticos para seu desenvolvimento. Dentre os
fatores de risco genéticos, além da contribuição de variantes genéticas comuns, variantes raras, de alto
tamanho de efeito e penetrância, como as variações do número de cópias (CNV, do inglês Copy Number
Variation), estão envolvidas em seu desenvolvimento. Objetivo: Identi�car CNVs patogênicas associadas
a transtornos mentais e veri�car seu impacto em 5364 indivíduos compreendidos na coorte brasileira de
alto risco para transtornos mentais, um estudo longitudinal que abrange aproximadamente 1500
famílias com risco elevado para desenvolvimento de transtornos mentais e 1000 famílias selecionadas
aleatoriamente. Materiais e Método: A amostra de 2190 probandos e de 3174 pais foi genotipada com
Global Screening Array da Illumina e a ferramenta utilizada para detectar CNVs foi o PennCNV. Este
software utiliza o modelo estatístico hidden Markov model (HMM) e faz a detecção de CNVs a partir dos
dados de SNParray por meio do cálculo do log R Ratio e B Allele Frequency, que identi�cam a intensidade
de �uorescência das sondas do array e a frequência dos alelos, respectivamente. As CNVs encontradas
passaram por um controle de qualidade excluindo regiões centroméricas, teloméricas e de duplicações
segmentais, e foram selecionadas apenas CNVs com no mínimo 10 SNVs consecutivas no array e 1kb de
tamanho. As CNVs adjacentes com mais de 50% de sobreposição foram mescladas e consideradas como
uma só. Posteriormente, estas CNVs foram exploradas no banco de dados UCSC Genome Browser, onde
foi possível analisar fenótipos associados com as CNVs e os genes afetados por cada uma. Resultados
parciais: Inicialmente, foram detectadas 14.238 possíveis CNVs considerando 500 indivíduos. Após os
controles de qualidade, o número de CNVs passou para 1.367, sendo 563 duplicações e 804 deleções
com até 3,7Mb. Dentre as CNVs encontradas, pode-se destacar a deleção na região 15q13.2-13.3 com
tamanho aproximado de 1,5Mb que já foi associada com risco elevado para o desenvolvimento de
esquizofrenia. Interessantemente, este indivíduo foi diagnosticado com Transtorno de Ansiedade e
Transtorno do Dé�cit de Atenção e Hiperatividade. Conclusão: Até o momento, foi possível observar a
presença de CNVs em 500 indivíduos da coorte que já foram associadas a transtornos mentais na
literatura, e portanto podem ser um fator de risco para o desenvolvimento desses transtornos. As
etapas posteriores consistirão em detectar as CNVs de todos os indivíduos da coorte e comparar os
dados com o diagnóstico psiquiátrico, permitindo um maior entendimento do impacto dessas variações.
Ademais, com quase 900 trios e 1.100 duos disponíveis, torna-se possível aferir se essas CNVs são
herdadas ou de novo. Futuramente, tais análises poderão contribuir com outros estudos em andamento
da coorte que avaliam, dentre outras variáveis, dados de neuroimagem, risco genético e risco ambiental.
Apoio Financeiro: FAPESP (2021/04591-0)
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Trabalho: Sessão: 16 - Bioquímica/BioMol Data: 27/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
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Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

A transição epitelial-mesenquimal (EMT), fenômeno pelo qual as células tumorais epiteliais adquirem
propriedades fenotípicas mesenquimais, contribui para a disseminação metastática e resistência à
terapia no câncer. Sabe-se que melanomas também passam por processo semelhante à EMT, resultando
em subpopulações de diferentes fenótipos. Esse fenômeno é chamado de plasticidade fenotípica
(phenotype switch) e é um dos fatores cruciais que contribui para a falha nos tratamentos. Células
tumorais, incluindo células de melanoma, secretam no meio extracelular pequenas vesículas
extracelulares (sEVs), incluindo exossomos, que têm papel na comunicação celular e sinalização no
microambiente tumoral. Essas sEVs transportam em seu interior proteínas, lipídios e ácidos nucléicos,
incluindo miRNAs. Os miRNAs compõem um grupo de pequenos RNAs não codi�cantes, com
aproximadamente 22 nucleotídeos de comprimento e apresentam como função a regulação pós-
transcricional da expressão gênica de genes alvo, ao reprimir a tradução ou induzir a degradação de
mRNAs. Uma vez que estudos apontam para a participação das sEVs na indução da mudança de
fenótipo, miRNAs transferidos para outras células via sEVs poderiam regular processos como o
phenotype switch. Objetivo: Compreender o papel de miRNAs contidos no interior das sEVS na regulação
da plasticidade fenotípica, utilizando como modelo de estudo células de melanoma de diferentes
fenótipos: 4C11- (células indiferenciadas, mesenquimais e pouco proliferativas) e 4C11 (células
altamente proliferativas, pigmentadas e diferenciadas). Para tal, modularemos a expressão de 3 miRNAs
selecionados (miR-214, miR-125b-5p e miR-125a-5p), pelo silenciamento ou superexpressão gênica, e
analisaremos o impacto de sEVs provenientes destas células no comportamento in vitro e in vivo das
linhagens tumorais de fenótipos diferentes. Os resultados obtidos poderão contribuir com informações
importantes sobre seu impacto na regulação destes fenótipos, além de seu potencial uso como
biomarcadores e como estratégias terapêuticas mais e�cazes para o tratamento do melanoma
metastático. Material e método: sEVs serão isoladas do sobrenadante da cultura das linhagens celulares
4C11- (células de melanoma não metastático) e 4C11 (células de melanoma metastático) e esse
isolamento con�rmado pela expressão de marcadores clássicos de sEVs. A análise da expressão de
miRNAs será realizada por RT-qPCR com Taqman® Universal Master Mix II (Applied Biosystems) e
primers especí�cos. Após modulação da expressão dos miRNAs selecionados, identi�cados como
presentes nas sEVs das linhagens celulares 4C11- e 4C11 , sEVs destas células de melanoma serão
coletadas e cultivadas com a linhagem celular de fenótipo oposto. O comportamento e as características
destas culturas celulares serão avaliados por análises in vitro e in vivo. Resultados parciais: sEVs
derivadas do sobrenadante de células de melanoma metastáticas foram isoladas e sua concentração e
distribuição de tamanho foram avaliados por NTA usando o equipamento NanoSight. Análises por
microscopia confocal con�rmaram a presença de marcadores clássicos como CD9, CD81 e CD63 na
superfície das sEVs obtidas da linhagem celular tumoral 4C11 . Hipótese: miRNAs presentes em
pequenas vesículas extracelulares poderiam estar envolvidos na modulação da plasticidade fenotípica
do melanoma.
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Leishmanioses são causadas por diferentes espécies de Leishmania spp. A doença apresenta espectro
clínico variando de lesões cutâneas, mucocutâneas até o acometimento de vísceras. Durante seu ciclo de
vida, o parasito transita entre hospedeiros invertebrados e vertebrados, enfrentando diferentes
modi�cações ambientais, que exigem do parasita rápidas adaptações para sua sobrevivência.
Modi�cações pós-traducionais, como acetilação e fosforilação têm sido implicadas na regulação de
diversos processos celulares em organismos procariotos e eucariotos. Recentemente, nosso grupo
descreveu o acetiloma, conjunto de proteínas acetiladas, das formas procíclicas, metacíclicas e
amastigotas de Leishmania mexicana. Foram identi�cados 336 sítios de lisina diferencialmente
acetilados (K-ac) em 253 proteínas na forma procíclica; 550 K-ac em 304 proteínas na forma
promastigota metacíclica, e 349 K-ac em 225 proteínas na forma amastigota. Tendo em vista que a
regulação dos níveis de acetilação protéica parece desempenhar papel importante nos mecanismos
regulatórios da diferenciação de Leishmania spp. entre suas formas evolutivas, este projeto tem como
objetivo explorar o potencial da família de lisina desacetilases, sirtuínas, enzimas envolvidas na remoção
da acetilação de resíduos de lisina, de L. infantum para identi�cação/validação de novos inibidores
dessas enzimas. Neste projeto, esperamos contribuir para validação das sirtuínas como potenciais alvos
quimioterápicos através da obtenção de proteínas heterólogas dos três genes codi�cadores de sirtuínas
em L. infantum (LiSir2rp1, rp2 e rp3) para screening de inibidores especí�cos em ensaios de atividade de
desacetilação in vitro. Assim, inicialmente obtivemos as sequências dos genes que codi�cam para
LiSir2rp1-3 através de reações de PCR utilizando DNA genômico do parasito. Os produtos de PCR foram
submetidos a tratamento com a enzima T4 DNA Polimerase e utilizados para clonagem no vetor de
expressão proteica em bactérias pNIC28-bsa4. As construções pNIC28-LiSir2rp1-3 foram sequenciadas
para con�rmar as sequências dos genes e em seguida clones para das três sirtuínas foram selecionados
para transformação em bactérias BL21 (Lambda D3) e ArcticExpress (D3) para expressão heteróloga das
enzimas do parasito. Obtivemos as três sirtuínas heterólogas e padronizamos a puri�cação da LiSir2rp1
e LiSir2rp3 e iniciamos os ensaios de caracterização bioquímica para a LiSir2rp3, que apresentou
atividade de desacetilação in vitro. Novos experimentos estão em andamento para determinar a
atividade de desacetilação da LiSir2rp1 e para padronização da puri�cação da proteína heteróloga de
LiSir2rp2.
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O melanoma é o tipo de câncer de pele que mais leva pacientes à óbito devido ao seu elevado potencial
metastático e a sua capacidade de desenvolver resistência aos tratamentos disponíveis atualmente. Esta
resistência já foi relacionada a diversos fatores genéticos e epigenéticos, como mutações em genes
como BRAF e MEK, reativação de vias metabólicas, alterações em fatores de crescimento como TGF-Beta
e à plasticidade fenotípica celular. Medicamentos desenvolvidos mais recentemente, como é o caso da
terapia alvo direcionada ou imunoterápicos como anti PD-1 e anti CTLA-4, apresentam boa perspectiva
quando comparados a quimioterapias tradicionais como dacarbazina. Apesar disso, ainda há muitos
pacientes que não respondem aos tratamentos ou apresentam recidiva, demonstrando a necessidade
de medidas que sejam capazes de superar esta resistência. O conhecimento acerca das características
moleculares do melanoma e de sua plasticidade celular possibilita uma abordagem que visa a
caracterização de novos alvos terapêuticos. Com o objetivo de propor terapias potencialmente mais
efetivas, capazes de eliminar células tumorais fenotipicamente distintas presentes em um tumor, este
estudo busca avaliar os efeitos de terapias isoladas ou combinadas em células de melanoma de
diferentes fenótipos, mimetizando duas das populações celulares descritas no melanoma humano. Até o
momento, dados prévios de nosso laboratório identi�caram per�s transcricionais e protéicos distintos
entre células de melanoma indiferenciadas e mesenquimais (4C11-) e diferenciadas/altamente
proliferativas (4C11 ), à semelhança do que é observado em células de melanoma humano. Visto isso,
foram selecionados inibidores especí�cos para algumas proteínas de vias de sinalização alteradas em
cada linhagem celular de fenótipo distinto e ensaios de viabilidade celular foram realizados para
identi�car a concentração necessária para inibir 50% destes alvos (Ic50). Ensaios de western blotting
estão sendo realizados, para comparar a e�cácia dos inibidores nas diferentes linhagens celulares. Serão
realizados ainda ensaios para avaliar o crescimento tumoral in vivo, bem como a capacidade de formar
colônias metastáticas no pulmão. A identi�cação de vulnerabilidades em células de melanoma de
diferentes fenótipos pode ser útil para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais e�cazes.
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Melanomas são tumores que frequentemente evoluem para sua forma mais agressiva, metastática,
sendo responsáveis por mais de 80% das mortes causadas por todos os tipos de câncer da pele. Se não
diagnosticado e tratado precocemente pode progredir rapidamente e levar o paciente ao óbito. Dados
prévios de nosso grupo de pesquisa revelaram centenas de transcritos cuja expressão apresentou forte
correlação com a sobrevida de pacientes. Os 16 transcritos com expressão elevada na assinatura de
metástase que se correlacionaram com sobrevida global especí�ca de pacientes com melanoma
primário, independente das covariáveis idade, sexo, tamanho do tumor, estádio AJCC e taxa mitótica
foram selecionados para análises adicionais in sílico. Com base em análises de expressão dos transcritos
em tecido normal versus tumoral, correlação entre expressão do transcrito em outras coortes de
melanoma e correlação entre a expressão da proteína e a sobrevida global de pacientes com melanoma,
seis proteínas foram escolhidas para serem inicialmente avaliadas neste estudo. O presente projeto visa,
com base nos achados anteriores, identi�car se a expressão das proteínas codi�cadas por estes
transcritos também tem valor como marcador do desfecho clínico de pacientes com melanoma cutâneo.
A expressão das proteínas POU4F1 (BRN3A), TAF9B, TUBG2, GPR143, SLC25A13 e TSPAN10 será avaliada
por imuno-histoquímica em cortes histológicos de melanoma humano e sua expressão será
correlacionada com a presença de células metastáticas em linfonodos sentinela. Este estudo traz a
perspectiva de futuro desenvolvimento de novos critérios para a realização da pesquisa de linfonodos
sentinela.
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Ondas de calor são eventos climáticos associados a períodos relativamente longos de temperatura
elevada, geralmente em conjunto com baixa ou ausência de precipitação. Dependendo da sua duração e
intensidade, as ondas de calor podem representar um sério desa�o para a saúde pública. Aumento na
frequência dos eventos de ondas de calor tem sido uma das principais consequências decorrentes do
aquecimento global. O objetivo deste trabalho é identi�car e classi�car a severidade dos eventos de
ondas de calor na capital paulista e em São Simão, no interior paulista, no período de 2000 a 2019, a
partir da aplicação da métrica fator de excesso de calor (EHF, do termo em inglês Excess Heat Factor), e
de um cálculo de severidade feito a partir dessa mesma métrica. Além disso, são analisadas as condições
climáticas associadas aos casos severos e extremos de Ondas de Calor. Os dados utilizados estão
disponíveis nas plataformas digitais do Instituto Nacional de Metrologia (INMET), do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), e do site de meteorologia da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). A
partir dos dados de temperaturas máximas e mínimas diárias, ao longo da série histórica utilizada, foi
calculado o Excess Heat Factor (EHF) e os eventos de ondas de calor separados por sua severidade. Para
a capital paulista, o ano de 2014 apresentou as mais intensas ondas de calor da série histórica estudada,
assim como em São Simão, que foram observados alguns eventos mais severos de Ondas de Calor do
que a capital paulista, além de um pouco mais frequentes do que na capital paulista.
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Introdução As macroalgas associadas aos mangues são organismos de suma importância ecológica nos
ecossistemas estuarinos, pois contribuem signi�cativamente para a produção primária. Nos manguezais
do Brasil, destacam-se as espécies do gênero Bostrychia. Estudos sobre a sua diversidade, quando
fundamentados apenas em caracteres morfológicos, podem ser imprecisos, pois o gênero Bostrychia
apresenta plasticidade fenotípica e espécies crípticas, o que muitas vezes leva a uma identi�cação
errônea. Além disso, os caracteres empregados para a identi�cação em nível de espécie nem sempre
são informativos. Em contrapartida, os dados moleculares têm sido uma ferramenta muito e�caz no
auxilio e na elucidação das di�culdades encontradas na identi�cação morfológica. Todavia, trabalhos
com dados moleculares são escassos nos manguezais do Estado de São Paulo, fazendo com que a
diversidade genética do gênero Bostrychia seja muito pouco conhecida na região. Objetivo O presente
trabalho tem por objetivo gerar sequencias dos marcadores moleculares da mitocondria (COI-5P) e
cloroplasto (rbcL) na identi�cação das espécies do gênero Bostrychia, que ocorrem nos manguezais de
Bertioga, Santos-Cubatão e Cananéia. Materiais e Métodos As amostras foram coletadas nos manguezais
de Bertioga, Santos-Cubatao e Cananeia, e posteriormente triadas. O DNA das amostras foi extraído,
quanti�cado, e então ampli�cado por PCR para os marcadores moleculares rbcL e COI- 5P e
posteriormente sequenciados. As sequências obtidas foram alinhadas para obtenção das sequências
consenso, que foram comparadas com as sequencias disponíveis no banco de dados do BOLD e
GenBank. Resultados Os resultados obtidos com o sequenciamento dos marcadores COI-5P e rbcL,
indicaram a ocorrencia de quatro especies distintas. São elas: Bostrychia montagnei, B. pilulifera, B.
radicans e Bostrychia sp. A espécie B. pilulifera é uma nova ocorrencia para os manguezais do Estado de
Sao Paulo, com referência anterior apenas para região norte do país. As sequencias de COI-5P e rbcL da
especie Bostrychia sp. apresentaram alta divergencia com as sequencias de Bostrychia disponiveis no
GenBank, indicando ser esta, possivelmente, uma nova espécie. As sequencias obtidas serão incluídas
em banco de dados públicos, contribuindo com a catalogação da biodiversidade de macroalgas do
Estado de São Paulo. Conclusão O sequenciamento de marcadores moleculares é uma ferramenta
precisa na identi�cação de espécies, quando características morfológicas são insu�cientes. Assim, o
presente trabalho contribuiu para o conhecimento da diversidade genética das espécies de Bostrychia
dos manguezais de Bertioga, Santos-Cubatão e Cananéia.
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Introdução: Com a demanda atual de consumo de energia e com a possibilidade de um esgotamento
das fontes de combustíveis fósseis, a busca por novas tecnologias de biocombustíveis, como o biodiesel
e o bioetanol, ganham cada vez mais destaque dentro de diversas áreas da ciência, especialmente na
biotecnologia vegetal. O bioetanol tem origem sumariamente vegetal, com a fermentação de açúcares
mais acessíveis ? como o amido e a sacarose ?, advindos de gramíneas (milho e cana-de-açúcar,
principalmente); e outros menos usuais, de elevada complexidade, como os de origem lignocelulósica,
também conhecidos como etanol de segunda geração (E2G). Tal complexidade se origina da
recalcitrância celular, com uma elevada presença de lignina, que impede o acesso à celulose, que é um
dos principais alvos para a expansão da produção de bioetanol. Logo, a engenharia genética
relacionadas a processos envolvidos com a síntese e degradação de elementos da parede celular, em
regiões ricas em celulose, como as folhas, se apresenta como uma das principais ferramentas de
pesquisa na área. Objetivos: Este projeto tem como objetivos aprofundar os resultados obtidos
previamente no estudo in sílico (projeto FAPESP 2020/07883-9), validando os dados obtidos relacionados
à sequência nucleotídica dos promotores. Materiais e Métodos: Através de uma ampli�cação por Reação
em Cadeia da Polimerase (PCR) das regiões marcadas pelos primers previamente de�nidos, com base
nas sequências dos bancos de dados de cana-de-açúcar, e veri�cação do fragmento ampli�cado por
eletroforese em gel de agarose, gerou-se cópias dos supostos fragmentos correspondentes aos
promotores dos cinco melhores genes identi�cados in sílico. Esses fragmentos ampli�cados foram
inseridos em um vetor pGEM e inseridos em Escherichia coli de cepa DH10B e DH5? para clonagem,
seguido da extração e sequenciamento da porção de DNA de interesse. Resultados Parciais: As
ampli�cações por PCR foram bem sucedidas para os cinco promotores (e seus respectivos primers)
escolhidos, entretanto a ligação dos fragmentos ao vetor encontra-se em desenvolvimento, visto que as
tentativas inicias levaram a pouco ou nenhum crescimento de colônias nas placas de cultivo. Este projeto
teve apoio �nanceiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, de acordo com o
processo nº. 2020/07883-9, vinculado ao projeto nº. 2019/12424-6.
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IDOSOS DIABÉTICOS SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA E A PROPENSÃO
PARA NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE

IMPERIO LOMBARDI JUNIOR - ORIENTADOR(A)

ANA LÍCIA PORTELA CARVALHO DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

IDOSOS DIABÉTICOS SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA E A PROPENSÃO PARA NEFROPATIA
INDUZIDA POR CONTRASTE ANA LÍCIA PORTELA CARVALHO DE ALMEIDA¹; Mestranda do Programa de
Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde ? UNIFESP Campus Baixada Santista;
ana.portela@unifesp.br. IMPÉRIO LOMBARDI JUNIOR²; Doutor e Docente do Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar em Ciências da Saúde - UNIFESP Campus Baixada Santista; imperiolombardi@gmail.com.
Introdução: Muitos estudos relatam que a busca incansável por diagnósticos cada vez mais precisos e
seguros, fez com que a intervenção percutânea seja utilizada com muito mais frequência na investigação
clínica. Contudo, a incidência para nefropatia induzida por contraste (NIC) se apresenta historicamente
mais relevantes cienti�camente. A NIC é uma complicação iatrogênica que pode promover a insu�ciência
renal aguda caracteriza pela elevação da creatinina sérica (Cr) entre 0,5mg/dL ou 25% dos valores basais
em até 72 horas após o contato intravascular. Sua incidência é variável e seu nível sérico é in�uenciado
por fatores externos. Pacientes idosos e com diabetes possuem duplo fatores de risco o que podem
gerar um aumento maior na propensão ao desenvolvimento da NIC. Quando ocorre o desenvolvimento
do quadro, não existe tratamento especí�co, sendo de suma importância a identi�cação precoce do
quadro através da utilização das fórmulas que estimam a taxa de �ltração glomerular (TFG) baseadas na
creatinina sérica para prevenção dessa ocorrência. Objetivo: Identi�car se os pacientes idosos diabéticos
apresentam maior propensão ao desenvolvimento da NIC e comparar através das fórmulas de TFG
como: Cockcroft-Gault (CG), MDRD e a CPD-EPI utilizadas na prática clínica, a que possui melhor
relevância na identi�cação precoce deste grupo de risco. Método: Decorrerá através de um estudo
descritivo, retrospectivo, quantitativo de corte transversal com dados coletados de prontuários dos
pacientes submetidos a intervenção percutânea, os quais serão aplicadas as fórmulas de TFG utilizadas
na prática clínica durante as fases de pré-procedimento e após 72 horas para identi�cação da acurácia
de cada fórmula e compará-las com os resultados obtidos da fórmula padrão-ouro. Resultado e
Conclusão: Espera-se que a pesquisa realizada seja capaz de identi�car junto as fórmulas empregadas, á
que obtenha melhor precisão para ser utilizada na prática clínica de médicos intervencionistas no grupo
de risco de idosos diabéticos. E que os resultados obtidos nesta pesquisa possam auxiliar na
padronização de uma fórmula de TFG pertinente ao grupo de risco estudado e fomentar novas
pesquisas para identi�cação da acurácia das fórmulas em demais grupos de riscos. Palavras-chave:
Nefropatia, Meios de Contraste, Diabete Mellitus, Idoso e Taxa de Filtração Glomerular.
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IDOSOS E A ZONA LESTE DE SÃO PAULO: IMPACTOS SOCIAIS DA PANDEMIA POR
MEIO DA HISTÓRIA ORAL

RICARDO SANTHIAGO CORREA - ORIENTADOR(A)

LÍVIA MORAIS GARCIA LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: COVID-19

Com o intuito de integrar e contribuir para o aprofundamento do debate em torno do envelhecimento
no Brasil e ancorá-lo numa perspectiva que comporte a experiência dos sujeitos, a presente pesquisa
tem como objetivo geral investigar de maneira aprofundada os impactos sociais da pandemia do Covid-
19 sobre a população idosa, focalizando por meio da história oral a compreensão de situações de
vulnerabilidade, problemas enfrentados e agravados em diversos níveis, a partir de experiências de
idosos na Zona Leste da cidade de São Paulo. Observamos nas últimas décadas o crescente
envelhecimento da população brasileira. Esta é uma realidade vivida em nosso país, devido às mudanças
demográ�cas que ocorreram no Brasil a partir das décadas de 1940 e 1960, que incluem queda na taxa
de mortalidade infantil e natalidade. Além disso, o idoso passa a ser um sujeito que não está mais
ausente do conjunto dos discursos produzidos, em especial nos debates sobre políticas públicas, em
momentos eleitorais e até mesmo na de�nição de novos mercados de consumo. Diante do avanço da
Covid-19, a preocupação com o iminente espalhamento do vírus em favelas e periferias do país passou a
ocupar cada vez mais espaço na imprensa nacional. Apesar dos esforços cotidianos dos habitantes
destas localidades para melhorar suas condições de vida, seja através dos famosos mutirões, seja
através da pressão que realizam sobre as autoridades públicas, muito ainda precisa ser feito para
aprimorar as condições de habitabilidade, saneamento e de saúde destas populações. Com o avanço da
pandemia, o campo dos estudos sobre envelhecimento se pronunciou sobre como os estigmas que
envolvem essa fase da vida foram reforçados no cenário pandêmico, criando as condições para que
viessem à tona imagens e tratamentos depreciativos e desquali�cadores dos idosos, desvelando o
envelhecimento como grande problema social e como velhos e velhas se tornaram extraordinariamente
vulneráveis. O idoso tornou-se, simultaneamente, uma categoria de análise e grupo de risco, populando
o imaginário sobre o adoecimento e morte pela Covid-19. A partir da história oral, está sendo analisado
o trabalho de memória ? escolhas narrativas referentes às formas como os idosos signi�cam o tempo
presente no contexto da pandemia para desenvolverem suas autobiogra�as a partir das suas conexões
temporais entre passado, presente e expectativas futuras. Para tanto, foram entrevistados 10 idosos
com o propósito de conhecer em detalhe, sua condição de vulnerabilidade através dos problemas
enfrentados e agravados em diversos níveis devido à pandemia da Covid-19 no Brasil. Cada entrevista
traz construções dialógicas (entrevistadores/entrevistados), privilegiando o relato de experiências
individuais que adquiriram relevância coletiva, a partir de temas como: as mudanças das relações
laborais, de saúde, lazer e de afetos, entre outros desa�os no cotidiano desses sujeitos, além da
mobilização da história oral como ferramenta para documentação de situações de con�itos e de pós
con�itos no Brasil, a partir dos diversos aspectos da vida social em diálogo com a velhice e a história do
tempo presente.
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IMAGEM DE POLINÔMIOS EM UMA VARÍAVEL SOBRE MATRIZES TRIANGULARES
SUPERIORES

THIAGO CASTILHO DE MELLO - ORIENTADOR(A)

DANIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS NATURAIS,
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Sub-Área: ÁLGEBRA

IMAGEM DE POLINÔMIOS EM UMA VARÍAVEL SOBRE MATRIZES TRIANGULARES SUPERIORES. Daniela do
Nascimento Rodrigues.(dnrodrigues@unifesp.br). A partir de um polinômio em variáveis não
comutativas sobre um corpo F, podemos de�nir uma função (que também chamaremos de f ) do
produto cartesiano de m matrizes de ordem n ao conjunto das matrizes de ordem n, denotada por M,
ambos sobre F. Com isso, surgem algumas perguntas. Por exemplo: 1) Qual é a imagem de f ? 2) Para
quais subconjuntos S de M existe um polinômio f cuja imagem é S? 3) Se f é um polinômio multilinear, a
imagem de f é um subespaço de M? A terceira pergunta é conhecida como conjectura de Lvov-Kaplansky
e respostas parciais para estes problemas já existem. Entretanto, a resposta completa para estas ainda
está em aberto. Recentemente, diversas variações deste tipo de problema foram propostas para outras
álgebras associativas, e também para algumas classes de álgebras não associativas, em lugar da álgebra
M. Dentre estas, a álgebra de matrizes triangulares superiores sobre F. Há pouco tempo, também foram
descritas as imagens de polinômios em uma variável sobre esta álgebra. Neste trabalho,
apresentaremos a conjectura supracitada e alguns resultados conhecidos para imagens de polinômios
multilineares sobre matrizes triangulares superiores. Além disso, apresentaremos os resultados obtidos
em com demonstrações simpli�cadas, desenvolvidas pela autora deste trabalho, bem como resultados
parciais obtidos no estudo de imagens de polinômios sobre matrizes triangulares superiores de ordem
3.
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IMAGENS DIGITAIS DE MULHERES VITIMADAS PELA PANDEMIA DE 2020 - UMA
REFLEXÃO SOBRE O LUTO E A MELANCOLIA.

YANET AGUILERA VIRUEZ FRANKLIN DE MATOS - ORIENTADOR(A)

LIVIA SOUZA ALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: AMÉRICA-LATINA

Esse projeto tem como objeto de estudos o per�l do Instagram de Débora Diniz, o @reliquia.rum, feito
em meio a pandemia de Covid-19 que se arrastou até o momento por mais de um ano, e levou milhares
de vítimas. A antropóloga Diniz juntamente com o artista Ramon Navarro se unem para criar um per�l
da rede social Instagram, no qual se exibe a obra. Nela, se apresentam histórias de mulheres que
acabaram mortas pela doença, acompanhadas de fotos-colagem de mulheres de outras épocas. O per�l
parte de uma di�culdade percebida pelos artistas de vivenciar o sentimento de luto devido às
circunstâncias pandêmicas atuais. A quantidade assustadora de óbitos nos faz pensar na necessidade de
vivenciar esse luto coletivamente. A obra certamente tem a intenção de tratar do lado afetivo das
pessoas e se pode constatar a profunda melancolia que envolve este trabalho. A re�exão que o estudo
pretende desenvolver é: qual é o sentido que passa a ter a suposta vivência social da morte que o
mundo digital parece oferecer? Um dos trabalhos a ser desenvolvido é a leitura de Luto e Melancolia de
Freud, que talvez nos ajude a entender melhor essas imagens. A relação entre texto e imagens, também
muito importante neste trabalho, se utilizará da metodologia proposta no livro J. T. W. Mitchell,
Iconologia - Imagen, Texto e Ideologia. A leitura desses textos é para melhor entender melhor essas
imagem.
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IMIGRANTES E REFUGIADOS E O ACOLHIMENTO PSICOSSOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA
DE SENTIDO EM TEMPOS DIFÍCEIS.

SYLVIA DUARTE DANTAS - COORDENADOR(A)

LIVIA DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

INTRODUÇÃO: O acolhimento psicossocial intercultural é um sub-projeto do projeto de Extensão ?
Interculturalidade e cuidado na E/I-Migração?, por meio do qual, desde 2019, temos desenvolvido um
trabalho de escuta, a partir de uma abordagem interdisciplinar e intercultural, de imigrantes e
refugiados. OBJETIVO: Esse projeto de extensão volta-se para a promoção e prevenção da saúde mental
de pessoas que vivem entre fronteiras culturais por serem imigrantes no Brasil, imigrantes temporários
como no caso de alunos estrangeiros na universidade, descendentes de imigrantes ou emigrantes fora
do país. METODOLOGIA: O acolhimento psicossocial intercultural se dá em geral através de encontros
presenciais semanais ou de forma remota quando o migrante se encontra fora do estado ou em outro
país. Diante a pandemia do COVID-19, em abril de 2020 divulgamos abertura de vagas para atendimento
online através de cartaz postado no site do departamento de medicina preventiva. O atendimento é
gratuito e de tempo limitado. Com a pandemia a modalidade online passa a ser realizada por todos os
membros da equipe. RESULTADOS: Através desse trabalho, temos observado que possibilitamos uma
ressigni�cação existencial para nossos participantes assim como de nossa prática em saúde mental.
Apresentaremos algumas dimensões envolvidas na mobilidade em tempos de pandemia e
considerações de casos acolhidos a �m de ilustrar o trabalho realizado no projeto de Acolhimento
Psicossocial Intercultural. CONCLUSÃO: Em tempos de pandemia, grupos minoritários como imigrantes e
refugiados são comumente utilizados como bodes expiatórios de um fenômeno político econômico.
Con�gurações de um contexto e de um conjuntura que criam narrativas excludentes, estigmatizantes e
que obstaculizam o direito a uma vida plena e digna por grande parte da população no mundo. Uma
pandemia desses ?outros?, uma minoria nesse sistema mundial responsável pela manutenção de
estruturas que racializam, inferiorizam e desumanizam (Walsh, 2010). O trabalho em saúde mental, nas
questões relativas à migração, possibilita trabalhar a promoção de saúde e prevenção para o bem estar,
e quebrar o círculo vicioso de uma prática e mentalidade pautada em um conhecimento eurocêntrico-
norte americano. Nesse sentido, a postura intercultural tem sido fundamental. Faz-se um constante
trabalho no sentido de desconstruir narrativas hegemônicas internalizadas por todos de uma forma ou
de outra, inclusive pelos próprios terapêuticas que induzidos por teorias e formações etnocêntricas
muitas vezes reproduzem de forma explícita ou sutil essa forma de estar no mundo.
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IMPACTO DA COVID LONGA NO RETORNO AO TRABALHO EM PACIENTES
HOSPITALIZADOS

JAQUELINA SONOE OTA-ARAKAKI - ORIENTADOR(A)

ALUISIO MARCAL DE BARROS SERODIO - ORIENTADOR(A)

MAIRA DO PATROCINIO PADILHA - DISCENTE
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REINALDO SALOMAO - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A COVID-19 teve início na China em dezembro de 2019, sendo declarada pandemia em 11 de
março de 2020. No Brasil, o primeiro caso foi reportado em fevereiro de 2020, com evidência de
transmissão comunitária em março de 2020. Atualmente, são mais de 30 milhões de casos e 662 mil
mortes registradas. Apesar da redução do número de casos e óbitos, ainda é considerada pela OMS
como uma emergência internacional pelo seu risco de propagação global, pois a taxa de vacinação em
alguns países ainda é baixa. Outra condição emergente, ainda com poucos estudos disponíveis, é a
COVID longa ou pós-COVID de�nida pela persistência ou recorrência de sintomas em casos suspeitos ou
con�rmados de infecção pelo SARS COV-2 , após 3 meses do início da COVID 19, com duração de pelo
menos dois meses, sem explicação por diagnóstico alternativo. Objetivo: Avaliar a prevalência da
persistência dos sintomas relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2 após a alta hospitalar e o seu
impacto no retorno ao trabalho. Métodos: Em até 6 meses após a alta hospitalar, aplicou-se um
questionário elaborado pelos investigadores via contato telefônico com pacientes que estiveram
hospitalizados por COVID 19 no Hospital São Paulo entre outubro de 2020 a agosto de 2021. Resultados:
Dentre os 651 pacientes com COVID-19 internados no período foi possível contatar, após pelos menos 3
tentativas, 267 pacientes ou familiares. Vinte haviam falecido após a alta e 202 concordaram em
participar da pesquisa. Destes, 113 (55.9%) eram homens, com média de idade de 56±16 anos,
procedência majoritária do município de SP (86,6%), com moradia com água encanada (97%) e
pavimentação (94.6%). Ainda, destes pacientes, 169 (83,6%) apresentavam pelo menos uma
comorbidade, sendo as mais prevalentes: hipertensão arterial sistêmica (50,5%), diabetes mellitus
(30,4%), doença cardíaca (19,8%), dislipidemia (15,3%), doença respiratória crônica (13,4%) e ansiedade
ou depressão (13,8%). Para 165(81.7%) o contato telefônico foi realizado entre 3 a 6 meses após a alta
hospitalar. O tempo de internação foi de 16±30 dias, 80(30,9%) foram internados em UTI e 29 (14,4%)
necessitaram de ventilação mecânica. A oxigenoterapia domiciliar foi necessária em 26(12,9%)
participantes e 20 (9.9%) foram reinternados. A maioria (113/65,8%) apresentava algum sintoma na
ocasião da ligação, sendo os principais: falta de ar (113/65,8%), exaustão (113/65,8%), emagrecimento
(83/41,1%), fraqueza muscular (61/30,2%), alteração da qualidade do sono (45, 22,3%), depressão
(54/26,7%) e ansiedade (58/28,7%). 176 pacientes exerciam algum trabalho na ocasião da internação,
sendo que 85/176 (48,2%) retornaram ao trabalho, e 44/85(51,7%) o �zeram em um período superior a
21 dias. Conclusão: a prevalência de COVID longa entre pacientes hospitalizados é elevada (65,8%) com
impacto negativo no retorno ao trabalho. Necessidade de oxigenoterapia domiciliar, reinternação e óbito
após a alta hospitalar também foram observados nesta coorte de pacientes.
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IMPACTO DA INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA PESADA NA ADOLESCÊNCIA SOBRE A
AVALIAÇÃO DE RISCO E O CONSUMO DE ÁLCOOL NA VIDA ADULTA EM

CAMUNDONGOS MACHOS E FÊMEAS

KARINA POSSA ABRAHAO - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA PICHININ DE SOUZA - AUTOR(A)

SAMANTA RODRIGUES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Introdução: O consumo de várias doses de bebida alcoólica em uma única ocasião, o que leva a uma
intoxicação pesada, é um comportamento popular entre os jovens. Essa conduta causa alterações
comportamentais na vida adulta, que podem ser diferentes entre machos e fêmeas. Objetivo: Desvendar
as alterações de comportamentos de avaliação de risco e consumo de álcool que a intoxicação pesada
na adolescência desencadeia na vida adulta e comparar os efeitos entre animais machos e fêmeas.
Materiais e Métodos: Utilizamos camundongos C57Bl/6j de ambos os sexos com cinco semanas de
idade. Durante a adolescência, os camundongos passaram por quatro sessões de intoxicação alcoólica
pesada, nas quais os animais perderam os re�exos de postura após a administração intraperitoneal (i.p.)
de 3,2 g/kg de etanol (grupo intoxicado), enquanto o grupo controle recebeu administração de salina. No
Experimento 1, camundongos intoxicados tiveram o sangue coletado no momento da recuperação do
re�exo nos dias um e quatro para análise da concentração de etanol no sangue. No Experimento 2,
outro grupo de animais �cou sob os cuidados do biotério até a 9ª semana de vida, então passaram pelos
testes da Caixa Claro-Escuro (CCE) e Labirinto em Cruz Elevado (LCE). Antes de cada teste, os animais
intoxicados e não intoxicados receberam 1,2 g/kg de etanol ou salina (i.p.). No Experimento 3, outro
grupo de camundongos (intoxicados e controles) passou por 12 sessões de 16h (17h às 9h, 3x por
semana) de livre escolha do consumo de água ou etanol 10% em caixas licômetros (OID - overnight
intermittent drinking). Resultados e conclusão: Nosso protocolo de intoxicação provocou uma
intoxicação pesada, em torno de 289 mg/dL. Houve tolerância comportamental, indicada pela
recuperação do re�exo mais rapidamente nos últimos dias. Machos intoxicados apresentaram aumento
da latência para entrar no lado claro da CCE e a administração de etanol antes do teste diminuiu a
latência de volta aos níveis dos animais do grupo controle. A reexposição ao etanol também diminuiu os
índices de avaliação de risco no LCE em camundongos fêmeas. O teste de LCE mostrou que
camundongos machos passaram mais tempo nos braços abertos após a administração de 1,2 g/kg de
etanol, independentemente da intoxicação anterior, mas esse efeito ansiolítico não foi observado nas
fêmeas. No OID, somente as fêmeas intoxicadas consumiram mais etanol do que as fêmeas controle.
Logo, a intoxicação repetida durante a adolescência induziu mudanças comportamentais no início da
idade adulta com diferenças sexuais importantes. Financiamento: FAPESP (2020/06214-6 e 2019/01686-
0); CNPq, IBRO; AFIP)
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IMPACTO DA MODALIDADE DE DIÁLISE ANTES DO TRANSPLANTE NA INCIDÊNCIA E
NA DURAÇÃO DA FUNÇÃO TARDIA DO ENXERTO RENAL

JOSE OSMAR MEDINA DE ABREU PESTANA - CO-AUTOR(A)

HELIO TEDESCO SILVA JUNIOR - CO-AUTOR(A)

LAURA TOMOKO NISHIMURA - DISCENTE

LUCIO ROBERTO REQUIAO MOURA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
NEFROLOGIA

Introdução: O impacto do tipo de diálise nos resultados do transplante renal (TxR) ainda é controverso.
Pacientes sob diálise peritoneal (DP) poderiam ter menor probabilidade de realizar diálise após o
transplante (DGF, delayed graft function), entre outros motivos por conta da função residual mais
preservada neles, quando comparado com aqueles em hemodiálise (HD). Objetivos: Avaliar se a
modalidade de terapia renal substitutiva (TRS) antes do TxR tem associação com a DGF. Materiais e
métodos: Estudo de coorte retrospectiva que incluiu pacientes submetidos a TxR com doador falecido
entre 2015 e 2017 que realizaram exclusivamente uma das modalidades de TRS por >6 meses antes do
transplante: HD=1.550 DP=53. Desfecho: DGF, de�nida como necessidade de diálise na primeira semana
do TxR. As variáveis categóricas foram comparadas por X2 e as lineares por Mann-Whitney. Análise
multivariada foi realizada por regressão logística. Adicionalmente, os pacientes que apresentavam os
mesmos critérios de inclusão no grupo DP e que transplantaram até 2019 foram incluídos (n=89), e um
grupo controle 1:2 a partir dos pacientes no grupo HD, foi pareado por escore de propensão. A
probabilidade de DGF foi novamente calculada por regressão logística. Resultados: Considerando a
população inicial, observou-se que a demogra�a dos receptores era semelhante, com exceção da maior
frequência do sexo feminino (50,9% vs. 35,7%, p=0,02) e de receptores brancos (66% vs. 44,6%, p=0,003)
no grupo DP, que tinham também um menor tempo em diálise antes da realização do TxR (26,6 vs. 38,4
meses, p=0,002). Os doadores tinham características semelhantes, incluindo a mediana de KDPI (74 vs.
72, p= 0,57), bem como o tempo de isquemia fria (25 vs. 23 horas, p= 0,99). A frequência de DGF foi
signi�cativamente menor nos pacientes que faziam DP, 32,1% vs. 59,2%, p<0,001, mas sem diferença
signi�cativa no tempo em DGF (3,0 vs. 5,0 dias, p=0,16). Em análise multivariada, DGF esteve associada
com receptores do sexo masculino (OR= 1,32; p=0,01), tempo em diálise (para cada mês, OR-1,005;
p<0,001), tempo de isquemia fria (para cada hora, OR=1,03; p<0,001), além do KDPI e do tipo de diálise
antes do TxR. Utilizando-se como referência o KDPI de 0-35%, o KDPI >35-50%, >50-85% e >85%
aumentaram a probabilidade de DGF em 68% (OR=1,68; p=0,001), 45% (OR=1,45; p=0,02) e 32%
(OR=1,32; p=0,01), respectivamente. Por �m, os pacientes que faziam DP antes do TxR tiveram
probabilidade 35% menor de DGF em comparação com aqueles que faziam HD: OR=0,35; p<0,001. Após
o pareamento, não houve diferenças nas características de receptores, doadores e tempo de isquemia
fria entre os dois grupos. A frequência de DGF manteve-se signi�cativamente inferior nos pacientes em
DP: 19,3% vs. 56,4%, p<0,001, o que representou uma redução de 81,5% na probabilidade de DGF
(OR=0,185; p<0,001). Entre os pacientes com DGF, não houve diferença no tempo em DGF, de acordo
com o tipo de TRS. Conclusão: Independente de variáveis confundidoras, os pacientes que estavam em
DP como TRS antes do TxR tiveram menor probabilidade de DGF, inclusive quando essas variáveis foram
controladas através de pareamento estrito por escore de propensão.
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IMPACTO DA MONITORIA DE CIRURGIA PLÁSTICA NO ENSINO DOS ALUNOS DA
GRADUÇÃO DE MEDICINA

JUAN CARLOS MONTANO PEDROSO - COORDENADOR(A)

LUCAS DE ANDRADE - MONITOR
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GABRIEL ALVES FREIRIA DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
EM SAÚDE

Introdução: O Programa de Monitoria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é um dos
programas institucionais da Pró-Reitoria de Graduação da Unifesp e visa contribuir para a melhoria dos
cursos de graduação, promovendo maior cooperação entre corpo discente e docente. A Monitoria de
Cirurgia Plástica foi criada em 1996, vinculada à Disciplina de Cirurgia Plástica da Escola Paulista de
Medicina (EPM)/Unifesp. Considerando que a Cirurgia Plástica é uma área dentro da Cirurgia Geral com
procedimentos bastante especí�cos e peculiares e cuja formação dos residentes se dá em seis anos, o
contato dos alunos de graduação �ca bastante restrito e consiste basicamente em observação ou até
mesmo no não contato com a especialidade. Objetivo: Promover aos alunos de graduação maior
conhecimento teórico-prático sobre temas relevantes da área de cirurgia geral e cirurgia plástica.
Métodos: No ciclo 2021-2022, doze alunos de graduação do terceiro ao sexto ano �zeram parte do
programa, sendo dois alunos como monitores e dez como alunos monitorados, sendo desenvolvidas
atividades teóricas, como apresentação de seminários pelos monitores e alunos de temas como
anestésicos locais, retalhos e enxertos, cicatrização normal e patológica, câncer de pele melanoma e não
melanoma, queimados, abdominoplastia, otoplastia e mamoplastia, seguidos de discussão dos temas
apresentados com um residente da Disciplina Cirurgia Plástica da instituição e responsável pelo
programa de monitoria. As atividades práticas que foram realizadas neste ciclo consistiram em visita ao
ambulatório de cirurgia plástica em alguns períodos, nos quais os alunos observavam e auxiliavam os
residentes de cirurgia plástica em pequenos procedimentos cirúrgicos. Para avaliar a aquisição de
conhecimento pelos alunos durante a monitoria, foram realizadas duas avaliações teóricas sobre os
temas apresentados nos seminários pelos alunos em que se obteve uma média de 8,03. Discussão: Na
pandemia de Sars-Cov-2 houve grande impacto no ensino. O Brasil foi atingido pelo COVID em fevereiro
de 2020 e levou à quarentena grande parte da população. Assim, as atividades de ensino foram em um
primeiro momento suspensas e posteriormente retomadas na forma de atividades virtuais à distância. O
ciclo 2021-2022 da Monitoria de Cirurgia Plástica começou em agosto de 2021, momento no qual já se
vivenciava o ensino híbrido de teóricas online com práticas presenciais em toda a instituição de ensino. A
parte teórica, a qual consistiu em apresentação dos seminários e posterior discussão do tema, manteve-
se adaptada e realizada por videoconferências usando a plataforma do Google Meet. As atividades
práticas foram inseridas gradualmente com os alunos acompanhando e auxiliando no ambulatório os
pequenos procedimentos, mesmo com a quantidade de procedimentos reduzidas durante o período.
Mesmo com a volta híbrida das práticas presenciais, algumas atividades que antes eram realizadas na
monitoria, foram impraticáveis devido à falta de material a restrição da realização de cirurgias plásticas



em meio ao cenário pandêmico. Portanto, atividades como o treinamento de suturas em pele humana
após cirurgia bariátrica não foi possível pela não realização de tal procedimento durante o período
compreendido pelo atual ciclo. No entanto, foi possível através do curso de suturas que foi realizada
pela monitoria no laboratório de anatomia da universidade utilizando língua de boi e com auxílio dos
professores da matéria de técnica operatória e residentes da cirurgia plástica, o ensino de diversas
suturas para os alunos da monitoria. Conclusão: A monitoria de Cirurgia Plástica conseguiu ampliar e
aprofundar o conhecimento teórico dos alunos de graduação de Medicina que �zeram parte do
programa mesmo com as limitações impostas pela pandemia. O desa�o encontrado foi o de planejar
práticas em um cenário instável imposto pela pandemia e também de estabelecer um horário comum
no qual todos os participantes pudessem estar presentes e que fosse fora do horário de aulas da grade
do curso de Medicina.



Página 1066Página 1066

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM TABAGISTAS

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - ORIENTADOR(A)

PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA - CO-AUTOR(A)

ALINE MOURA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 EM TABAGISTAS ALINE MOURA LOPES- Graduando
(moura.lopes@unifesp.br) MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO- Orientador (mf.pinto@unifesp.br) PAULA
CRISTINA PEREIRA DA COSTA- Coorientador (paula.costa12@unifesp.br) Introdução: O hábito de fumar
está relacionado a doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer, alterações no sono, etc. No contexto
de covid-19, essas comorbidades fazem com que o tabagista se enquadre no grupo de risco. Isto porque,
o tabagismo contribui para o desenvolvimento de complicações, as quais, em alguns casos, levam a
óbitos de pacientes com covid-19. A pandemia ocasionou mudanças de hábitos na população no geral
que podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de depressão, estresse ou ansiedade.
Sintomas esses muitas vezes vinculados ao uso excessivo do tabaco. Objetivo: Avaliar o efeito da
pandemia de covid-19 em tabagistas. Método: Trata-se de uma pesquisa online, com abordagem
quantitativa do tipo survey interseccional. A população foi composta por indivíduos, maiores de 18 anos,
ambos sexos e tabagistas. Foram coletados dados sociodemográ�cos, econômicos e clínicos. Utilizado o
teste de Fagerstrom para medir o grau de dependência à nicotina, a Escala de Prochasa e Di Clemente
para identi�car a motivação para cessação do tabagismo e a versão reduzida da Escala de Depressão,
Ansiedade e Estresse (DASS-21) para avaliar os sintomas de ansiedade, estresse e depressão.
Resultados: Foram contabilizados um total de 163 participantes, maior participação do sexo feminino
(69,3%), residentes no estado de São Paulo (51,9%), empregados (48,5%), solteiros (43,6%) e com ensino
médio completo (31,9%). Como efeito da pandemia de Covid-19 houve redução da renda familiar
(51,9%), aumento do consumo do cigarro (49,1%) e problemas de sono (42,6%). Os sintomas
relacionados ao tabagismo durante a pandemia foram (22,2%) tosse, (21,6%) cansaço e (13%) chiado ou
falta de ar. A obesidade (8,2%), a doença mental (6,9%) e a hipertensão (5,7%) foram as comorbidades
mais desenvolvidas na pandemia. (27,6%) dos participantes não procuraram assistência à saúde na
pandemia, (71,1%) dos participantes não procuraram auxílio para parar de fumar durante a pandemia,
sendo que (54,1%) dos participantes desconhecem e nunca participaram do programa de cessação do
tabagismo na Unidade Básica de Saúde, embora (63,8%) dos participantes relataram terem sido
incentivados por algum pro�ssional de saúde a parar de fumar. Conforme resultado da Escala
Fagerstrom, (58,3%) dos entrevistados possuem nível elevado ou muito elevado de dependência à
nicotina. Já na Escala de Prochasa e Di Clemente, (17,3%) dos participantes não querem parar de fumar
nos próximos 6 meses, (47,2%) dos participantes estão motivados a parar de fumar, (11,8%) dos
participantes pararam de fumar há menos de um ano e (24,8%) entrevistados pararam de fumar, mas
recaíram. Na versão reduzida da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21), (63,7%) dos
participantes possuem sintomas moderados, graves ou muito graves de ansiedade e (53,7%) dos
participantes possuem sintomas moderados, graves ou muito graves de depressão. Conclusão: A
pandemia de Covid-19 afetou aspectos sociodemográ�cos, econômicos e clínicos dos tabagistas. Nesse
sentido, urge medidas que visem minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 em tabagistas a �m de
promover qualidade de vida dessa população.
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IMPACTO DA PRESENÇA DE ARRITMIAS VENTRICULARES NA EVOLUÇÃO CLÍNICA DE
PACIENTES SEGUIDOS AMBULATORIALMENTE EM SERVIÇO PÚBLICO TERCIÁRIO

ANGELO AMATO VINCENZO DE PAOLA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Ectopias ventriculares (EV) são arritmias comuns na prática médica, podendo ocorrer em populações
bastante heterogêneas, e em condições clínicas das mais variadas. São encontradas na maioria dos
individuos adultos que realizam monitorização ambulatorial prolongada, por exemplo, através de Holter
de 24 horas. Fatores de risco conhecidos para sua origem e/ou aumento da sua carga diária são idade
avançada, presença de cardiopatia estrutural, hipertensão arterial sistêmica (HAS), maior altura
individual, sedentarismo e tabagismo. Suas causas principais de surgimento e densidade (número de
ectopias em 24 horas) ainda permanecem incertos, com várias linhas de pesquisa atuais avaliando os
aspectos mais importantes neste sentido. De qualquer modo, os mecanismos mais conhecidos são
aqueles comuns à gênese das arritmias cardíacas: automatismo anormal, atividade trigada e reentrada.
Quanto à apresentação clínica, frequentemente são assintomáticas, detectadas em exames de rotina,
mas podem incluir sintomas que variam desde palpitações extra-sistólicas até pré-síncope, incluindo
também fadiga e dispnéia. História clínica, exame físico, características eletrocardiográ�cas e
determinação da sua densidade são muito importantes para o diagnóstico e manejo clínico dos
pacientes que apresentam esta condição. Objetivos: Avaliar a prevalência das arritmias ventriculares nos
pacientes submetidos a Holter no Ambulatório de Arritmias do Serviço de Eletro�siologia da
Universidade Federal de São Paulo; Veri�car a densidade de arritmias ventriculares e sua variação em
Holter subsequentes; Veri�car a sintomatologia e sua relação com a densidade e formas de arritmia
ventricular (sustentadas e não-sustendadas); Veri�car se existe resposta terapêutica adequada ao tipo
de intervenção (medicamentosa ou abordagem invasiva) ou não-intervenção; Avaliar os principais
preditores (parâmetros clínicos, eletrocardiográ�cos, anatômicos, quanto à origem da arritmia, e de
imagem cardiovascular) relacionados à sintomatologia dos pacientes e a relação destes com o
tratamento instituído e com o prognóstico destes pacientes em 1 ano. Metodologia proposta: será
realizado um estudo utilizando dados retrospectivos dos últimos cinco anos, já coletados, em centro
único no Serviço de Arritmias e Eletro�siologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal
de São Paulo. Serão acessados os exames de holter de 10.000 pacientes, os que se encaixarem nos
critérios de inclusão e não pontuarem no critério de exclusão serão designados para o estudo. Serão
coletados dados a partir da análise do Holter de pacientes com ectopias ventriculares frequentes
(estabelecido critério de > 1.000 EV em 24h ou > 1% do total de batimentos) associado a dados do
prontuário eletrônico. Para o sigilo dos dados coletados, os pacientes selecionados serão anonimizados
pelas iniciais e um número sequencial (número de identi�cação no estudo). Os dados sensíveis (ex.
nome, contato, dados demográ�cos) serão coletados e armazenados em uma planilha diferente e
apenas um dos membros da equipe terá acesso. Metodologia de Análise de dados: após a coleta de
dados, os resultados serão analisados quanto aos parâmetros descritos nos objetivos primário e
secundário. Será um estudo observacional, transversal e retrospectivo. Serão incluídos no banco de
dados, os Holters realizados nos últimos 5 anos (n = 10.000 exames). Os dados serão analisados no
software estatístico de Ciências Sociais para o Windows 8®, versão 21.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). As
variáveis categóricas serão analisadas pelos testes de qui-quadradode Pearson. Os testes de
normalidade de Levenne e de homogeneidade de Kolmogorov-Smirnov identi�carão o tipo de
distribuição dos dados das variáveis contínuas. Testes paramétricos e não paramétricos serão
realizados. Em algumas análises, de acordo com a distribução da variável dependente, os testes de
modelo linear generalizado serão utilizados. O teste post-hoc de Bonferroni será usado nas
comparações em pares das variáveis. O nível de signi�cância será considerado p<0,05. Resultados
esperados: É esperada uma prevalência de EV frequentes maior que a população geral (acima de 10%),
sendo este um centro terciário referenciado. Neste sentido, será possível avaliar fatores clínicos,
eletrocardiográ�cos e de imagem cardiovascular relacionados à sintomatologia dos pacientes com EV
frequentes, bem como com relação ao prognóstico e terapêutica clínica.
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IMPACTO DA PRIVAÇÃO DO SONO NO DISTÚRBIO TOTAL DE HUMOR ANTES E APÓS
A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO DE DIFERENTES INTENSIDADES.

SERGIO TUFIK - CO-AUTOR(A)

HANNA KAREN MOREIRA ANTUNES - ORIENTADOR(A)

MARCOS MÔNICO NETO - COORIENTADOR(A)

CARINA FAGGIANI DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução:Muitas evidências têm demonstrado a in�uência negativa da privação de sono (PS) no
humor. Por outro lado, a prática de exercício físico (EF) tem sido sugerida como uma potencial estratégia
para minimizar esses efeitos deletérios da falta de sono. Apesar disso, poucos estudos investigaram as
respostas a diferentes intensidades de EF no humor após PS.Objetivos: Investigar o efeito de 36 horas de
PS antes e após a prática de EF aeróbio em diferentes intensidades no distúrbio total de humor (DTH).
Métodos:em um estudo crossover, onze homens saudáveis (32,72±6,73 anos; 70,93±7,79kg; 1,74±0,05m;
23,37±2.74 kg/m2) foram submetidos a duas condições experimentais: sono regular (SR) e 36 horas de
privação de sono (PS), após cada uma delas foi realizado um teste de corrida em esteira ergométrica (30
minutos a 60% da velocidade pico (60Vpico) sucedidos por um teste de 3Km de time trial (3KmTT)). Em
quatro momentos distintos (antes do EF (BAS), após 60Vpico (MOD) após 3KmTT (INT) e após 30 minutos
de recuperação (REC) os voluntários responderam a Escala de Humor de Brunel (BRUMS) para avaliação
do distúrbio total de humor (DTH). Os resultados foram comparados por meio de um teste ANOVA de
medidas repetidas com post hoc de Duncan, sendo considerado um nível de signi�cância de 5% (p<0,05)
e reportado o tamanho do efeito partial eta squared (?_p^2).O protocolo experimental foi aprovado pelo
Comitê de Ética da UNIFESP (#2.00.369). Resultados:em todos os momentos o DTH apresentou valores
médios mais altos na condição de PS ((F(1,8)=5,576 p=0,046, ?_p^2=0,411); BAS (S: -5,50 ± 3,53 PS: 8,10 ±
4,53, p<0,00), MOD (S: -8,40 ± 1,70 PS: 6,70 ± 5,58, p<0,00), INT (S: -4,20 ± 2,14 PS: 5,30 ± 4,97, p<0,00),
REC (S: -5,40 ± 1,38 PS: 4,40 ± 4,75, p=0,03)) e na condição de SR o DTH estava mais alto nos momentos
INT e REC quando comparados a MOD (F(1,8)=14,948 p=0,010, ?_p^2=0,957). Conclusão:a condição de
�car sem dormir por 36 horas afeta negativamente o humorde homens jovens e saudáveis e o EF
intenso com carga auto selecionada parece ser uma estratégia positiva para mitigar os efeitos da falta de
sono no humor, oferecendo uma proteção contra o aumento observado no DTH na condição de SR após
o EF de alta intensidade.
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IMPACTO DO SOBREPESO/OBESIDADE NO PROGNÓSTICO DA COVID-19 EM
PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS
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Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: Pacientes transplantados renais apresentam desfechos clínicos mais desfavoráveis no curso
da doença pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19). A presença de comorbidades nesta população,
como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), cardiopatia e obesidade, pode
contribuir para aumentar a morbimortalidade. Objetivo: Avaliar se receptores de transplante renal
portadores de sobrepeso ou obesidade possuem um pior prognóstico da COVID-19 em relação aos
indivíduos com índice de massa corpórea (IMC) normal. Métodos: Estudo de coorte, transversal,
observacional e descritivo, incluindo 284 receptores de transplante renal, acompanhados no Hospital do
Rim, São Paulo, que apresentaram infecção pelo SARS-CoV-2 con�rmada por RT-PCR de swab
nasofaríngeo ou exames sorológicos IgM e IgG, no período de agosto a setembro de 2020. Incluídas
características clínicas e epidemiológicas, dados laboratoriais e desfechos clínicos (mortalidade,
transferência para unidade de terapia intensiva [UTI], necessidade de oxigenoterapia [O2], ventilação
mecânica, lesão renal aguda [LRA]). Assim, dividimos os pacientes em dois grupos: com IMC?25
(sobrepeso e obesidade) e IMC<25 kg/m2 (peso normal). Realizamos regressão logística binária uni- e
multivariadas e calculamos as razões de probabilidade (odds ratio [OR]). P <0,05 foi considerado
signi�cante. Resultados: Pacientes com sobrepeso/obesidade eram predominantemente brancos (65,4%
OR=1,709 e p=0,035) e necessitaram de O2 suplementar com mais frequência (58,4% OR=1,683 e
p=0,038). Dentre os fatores de risco para necessidade de O2, destacam-se a idade (55,7±10,6, OR=1,052
e p=0,001), tabagismo (29,6%, OR=2.450 e p =0,025), menores taxas de �ltração glomerular estimada
(TFGe) na admissão (34,3±20,3 ml/min/1,73m2, OR=0,981 e p=0,010), maiores níveis de lactato
desidrogenase (DHL; 338.5 [240,8;432,0] U/l, OR=1,002 e p=0,049), linfopenia (674.0/mm3 [465,3;1087,3],
OR=0,999 e p=0,003) e hiponatremia (134,5±5,6 mEq/l, OR=0,922 e p=0,043). A seguir, veri�camos o
impacto do sobrepeso/obesidade nos transplantados renais de acordo com o sexo. Os homens que
apresentavam sobrepeso/obesidade, apresentavam mais frequentemente HAS (86,6%, OR=2,388 e
p=0,034) e níveis mais elevados de glicemia em jejum antes da admissão (127,9±65,5 mg/dL, OR=1,008 e
p=0,025). Também desenvolveram com menos frequência graus leves de LRA (fase 1; 6,2%, OR=0,370 e
p=0,03). De forma impressionante, mulheres transplantadas renais com sobrepeso/obesidade
necessitaram mais frequentemente O2 suplementar (63,6%, OR= 2,450 e p=0,027). Dentre os fatores de
risco para necessidade de O2 na população feminina, destacam-se a idade (54,6±11,7, OR=1,045 e
p=0,043), tabagismo (32,1%, OR=4,552 e p =0,027), menores taxas de TFGe na admissão (32,3±21,3
ml/min/1,73m2, OR=0,971 e p=0,010) e basal (44,3±21,4 ml/min/1,73m2, OR=0,978 e p=0,028), e maiores
níveis de lactato desidrogenase (DHL; 367.3 [231.5;426.0] U/l, OR=1,002 e p=0,049). IMC?25 kg/m2 não foi
associado a maior mortalidade, transferência para UTI ou ventilação mecânica. Conclusão: Pacientes
transplantados renais com sobrepeso/obesidade, quando diagnosticados com COVID-19, apresentam
maior necessidade de O2. A identi�cação precoce dos pacientes transplantados renais com necessidade
de O2 pode auxiliar na estrati�cação dos fatores de risco para insu�ciência respiratória aguda nesta
população.
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IMPACTO DO USO DE DISPOSITIVOS DE ?INTERNET OF THINGS - IOT? NA REDUÇÃO
DE CONTA DE ENERGIA DO EPII

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-

ESTAR

Congresso Acadêmico UNIFESP 2022 (Universidade, conhecimento e democracia) IMPACTO DO USO DE
DISPOSITIVOS DE ?INTERNET OF THINGS - IOT? NA REDUÇÃO DE CONTA DE ENERGIA DO EPII VIRGÍLIO
GUSTAVO DA SILVA (EMAIL: VIRGILIO.GUSTAVO@UNIFESP.BR). VAGNER ROGÉRIO DOS SANTOS
(VAGNER.ROGERIO@UNIFESP.BR) Introdução: Com a aplicação da Internet da Coisas (Internet of Things -
IoT) na telegestão dos sistemas de ar condicionado do edifício de Pesquisas II ? Prof. Dr. Nestor Schor
(EPII), veri�camos a sua aplicação para redução de gastos com energia elétrica e gestão da infraestrutura
do EPII. Objetivo: Avaliar a incorporação do telegerenciamento por meio do uso de IoT na redução do
consumo de energia elétrica do EPII. Metodologia: Para avaliação foi utilizado o dispositivo ?Módulo IoT ?
eSaúde? e da ?Central de Monitoramento IoT modelo CWGB09? da empresa AL2 Tecnologia, no
monitoramento da tensão elétrica do circuito trifásico de 380 Volts que alimenta os condensadores do
sistema de condicionamento de ar tipo Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) da marca Hitachi modelo
RAS-30FS5 do EPII. Resultado: Os dados coletados pelo dispositivo de IoT ocorreram no período de
16/06/2021 à 25/09/2021. A utilização da IoT na telegestão possibilitou identi�car que a tensão de
entrada na cabine primária do EPII estava com (229 Volts), 4% acima da tensão ideal (220Volts). Com
esses dados o Departamento de Infraestrutura do Campus SP implementou uma mudança na
con�guração de tensão de entrada na cabine primária do EPII, de 13.200 Volts para 13.800 Volts,
representando uma redução de aproximadamente 5% na tensão média de entrada, que re�ete
diretamente nas despesas mensais com energia elétrica do EPII de aproximadamente 6,8%. Conclusão:
Com a implementação de uma solução de IoT na gestão de consumo de energia elétrica foi possível
gerenciar de forma dinâmica o consumo de energia elétrica do EPII com melhoria de gestão dos recursos
e consequente redução das despesas operacionais do Campus São Paulo da UNIFESP. Palavras Chave;
Administração de Serviços de Saúde; Manutenção; Controle de Qualidade; Internet das Coisas;
Infraestrutura.
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IMPACTO DO USO DO VIDEO DO PROCEDIMENTO BANHO NO LEITO NA
SATISFAÇAO E AUTOCONFIANÇA EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

JULIANA DE LIMA LOPES - ORIENTADOR(A)

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - CO-AUTOR(A)

ALBA LUCIA BOTTURA LEITE DE BARROS - CO-AUTOR(A)

LISSETTE LUCRECIA MONGE ABARCA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Objetivo: identi�car o impacto do uso do vídeo educacional durante a simulação do banho no leito na
satisfação e autocon�ança em estudantes do curso de graduação de enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Método: Trata-se de um ensaio clínico paralelo
randômico e cego e cuja intervenção investigada foi a simulação do banho no leito. Os parâmetros
investigados foram a satisfação e autocon�ança dos estudantes frente a simulação do banho no leito em
dois diferentes cenários. A população foi constituída por todos os estudantes do segundo ano. Os
participantes foram divididos aleatoriamente pelo sistema informatizado Random® em dois grupos: i.
controle e ii. intervenção. O grupo controle foi constituído por estudantes que participaram da simulação
do banho no leito sob orientação de um tutor, sem assistir o vídeo educacional. O grupo intervenção foi
constituído por estudantes que assistiram ao vídeo enquanto praticaram a simulação, sob supervisão de
um tutor. Posterior à prática simulada ambos os grupos avaliaram a sua própria satisfação e a
autocon�ança por meio do instrumento Escala de Satisfação dos Estudantes e Autocon�ança com a
Aprendizagem (ESEAA). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (nº
4.071.494) e registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos ? ReBEC (RBR-2tyxttk). Foram utilizados
os testes t de Student ou Mann-Whitney, o teste exato de Fisher e a análise de regressão logística
múltipla. Adotou-se o nível de signi�cância de 5%. Todas as análises foram realizadas utilizando o
software livre R. Resultados: Foram avaliados 58 estudantes (30 do grupo controle e 28 do grupo
intervenção). A maioria era do sexo feminino (n=50; 86,21%), sem experiência prévia de execução do
banho no leito (n=47; 81,03%) e com idade média de 21,62 2,57. Observou-se que não houve diferença
signi�cativa entre os grupos quanto a satisfação (p=0,832) e autocon�ança (p>0,999). Ao analisar cada
questão da escala, constatou-se que o grupo intervenção teve um escore mais elevado em relação à
questão 1: ?Os métodos de ensino utilizados nesta simulação foram úteis e e�cazes? (p=0,0172) e o
grupo controle teve um escore mais elevado na questão 7: ?Estou con�ante que esta simulação incluiu o
conteúdo necessário para o domínio do currículo médico cirúrgico? (p=0,0239). Conclusão: Não houve
diferença no nível de satisfação e autocon�ança de aprendizagem dos estudantes do Curso de
Graduação em Enfermagem ao simular o banho no leito com um tutor ou com o vídeo. Ambas as
estratégias podem ser utilizadas pelas instituições de ensino na prática simulada do banho no leito.
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IMPACTO ECONÔMICO DO MERGULHO RECREATIVO EM ÁREAS MARINHAS
PROTEGIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA FILHO - COLABORADOR(A)

FABIO DOS SANTOS MOTTA - COORDENADOR(A)

MARINA MARCONI DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

FELIPE CARVALHAES AGUNE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

IMPACTO ECONÔMICO DO MERGULHO RECREATIVO EM ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO. FELIPE C. AGUNE; MARINA MARCONI; GUILHERME H. PEREIRA-FILHO; FABIO S. MOTTA As
áreas marinhas protegidas (AMPs) representam uma das principais ferramentas da gestão de base
ecossistêmica. Além da conservação da biodiversidade, as AMPs asseguram a oferta de múltiplos
serviços ecossistêmicos relacionados à cultura, turismo, pesquisa, educação entre outros. Um dos
maiores desa�os à efetividade das AMPs é a limitação de conhecimento aplicado à tomada de decisão.
Visando contribuir com a valorização das AMPs como provedoras de bens e serviços assim como
indutoras de desenvolvimento social e econômico, neste trabalho avaliamos o impacto econômico do
mergulho recreativo (serviço ecossistêmico cultural) em duas áreas marinhas protegidas do Estado de
São Paulo expostas à diferentes contextos e regimes de gestão. A análise do impacto econômico foi
realizada por meio do Tourism Economic Model for Protected Areas, uma adaptação do Money
Generation Model, que leva em conta as particularidades da economia brasileira. Entre setembro de
2018 e setembro de 2019, o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos apresentou uma contribuição
econômica de R$4,8 milhões de vendas, 177 empregos, 1,3 milhão em renda e 1,8 milhão de valor
agregado ao PIB. A Ilha da Queimada Grande, inserida na Área de Proteção Marinha do Litoral Centro,
apresentou uma contribuição econômica de R$325 mil de vendas diretas, 12 empregos, R$90 mil em
renda e R$122mil em valor agregado ao PIB. A análise dos resultados econômicos e dos contextos de
gestão identi�cou que a área marinha protegida com maior nível de efetividade de gestão produziu um
maior impacto econômico.
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IMPACTOS ANTROPOGÊNICOS NA DINÂMICA SEDIMENTAR E MORFOLOGIA DO
CANAL DO RIO SÃO LOURENÇO, PANTANAL DE MATO GROSSO

FABIANO DO NASCIMENTO PUPIM - ORIENTADOR(A)

ANA LUIZA FARIA DE SOUZA - DISCENTE

BEATRIZ SILVA FERNANDES - CO-AUTOR(A)

STEFANIA CRISTINO DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

O rápido e desordenado crescimento das atividades agrícolas na região Centro-Oeste do Brasil a partir
da década de 1970 geraram uma mudança intensa do uso da terra, devido a implantação de pastos e
monoculturas, o que causaram o desmatamento da vegetação nativa e tornaram o solo mais suscetível
aos processos erosivos. Ainda, houve a necessidade da implantação de usinas hidroelétricas para
garantir o abastecimento dos novos centros urbanos e do complexo agroindustrial, acarretando em
alterações diretas na dinâmica dos rios. A Bacia do rio São Lourenço, no Estado do Mato Grosso, foi uma
das mais impactadas por esse avanço dos sistemas produtivos, com indícios de alterações signi�cativas,
como o assoreamento do canal, inundações mais frequentes e perda de biodiversidade. Em virtude
disso, para compreender as condições vigentes da dinâmica �uvial e melhorar as previsões de como as
atividades antropogênicas afetam os sistemas �uviais, esse projeto tem como objetivo avaliar as
alterações na morfologia do canal e no aporte de sedimentos na bacia decorrentes da mudança no uso
da terra e implantação de hidroelétricas na bacia hidrográ�ca do rio São Lourenço (Mato Grosso). Para
isso, será utilizada uma série temporal de imagens da coleção Landsat, de 1985 a 2020, para quanti�car
as variações na migração do canal, largura e número de barras �uviais de um trecho de 100 km ao longo
do médio curso do rio São Lourenço. Dessa forma, espera-se que os resultados obtidos possibilitem
determinar se houveram mudanças signi�cativas na morfologia e sedimentologia do canal do São
Lourenço e se tais mudanças possuem relação com as alterações antropogênicas na bacia de drenagem.
Os resultados poderão auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas de conservação ambiental e de
gestão do solo com o intuito de desenvolver um manejo sustentável da bacia hidrográ�ca do rio São
Lourenço, o segundo maior rio que drena o Pantanal.
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IMPACTOS CAUSADOS POR DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE VEÍCULOS NA
PRECIFICAÇÃO DE SEGUROS AUTO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO

MODELOS GAMLSS E O MÉTODO DE SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO

BEATRIZ MARGARIDA ZANOTTO DE AZEVÊDO - DISCENTE CO-AUTOR

LUIZ AUGUSTO FINGER FRANCA MALUF - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: PLANEJAMENTO, CONTROLE E RISCOS

IMPACTOS CAUSADOS POR DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE VEÍCULOS NA PRECIFICAÇÃO DE
SEGUROS AUTO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO MODELOS GAMLSS E O MÉTODO DE
SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO BEATRIZ MARGARIDA ZANOTTO DE AZEVÊDO Graduanda em Ciências
Atuariais (EPPEN-UNIFESP) Email: beatriz.azevedo@unifesp.br LUIZ AUGUSTO FINGER FRANÇA MALUF
Docente do Departamento de Ciências Atuariais (EPPEN-UNIFESP) Email: la�maluf@unifesp.br
Introdução/Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo identi�car como os diferentes tipos de
modelos de veículos impactam no prêmio de seguro para cobertura de roubo e furto na cidade de São
Paulo, considerando como covariáveis os anos de uso do veículo, sua classi�cação de risco, sexo e faixa
etária do condutor. Materiais e Métodos: Para isso os modelos de automóveis foram classi�cados
utilizando a base de dados disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que traz
todos os boletins de ocorrência registrados para roubo e furto de veículos na cidade de São Paulo. Os
dados para estimação das variáveis foram obtidos através da AUTOSEG, disponibilizada pela SUSEP em
seu site. A metodologia fez uso de Modelos Aditivos Generalizados para Localização, Escala e Forma
(GAMLSS) para estimação dos parâmetros das distribuições de frequência e severidade dos sinistros de
roubo e furto de veículos, utilizando-se da distribuição Binomial Negativa para frequência e Gama para
severidade. Em seguida, foram realizadas simulações de Monte Carlo para a estimação da distribuição
convoluta dos prêmios puros dos sinistros considerados para cada per�l de risco considerado.
Resultados: Os resultados mostraram que veículos segurados classi�cados como de alto risco de acordo
com a base da SSP/SP observaram menor severidade média que veículos de baixo e médio risco e, que a
classi�cação de risco do veículo não teve efeitos signi�cativos sobre os parâmetros da distribuição de
frequência dos sinistros considerados por indivíduo segurado. Consequentemente, os prêmios puros
estimados para veículos considerados de alto risco foram menores do que para veículos de baixo e
médio risco. Dessa forma, pela análise da distribuição de severidades, carros com maior índice de
ocorrências pela base da SSP/SP são veículos em média mais baratos, ou seja, veículos chamados de
populares, associados a pessoas com menor poder aquisitivo. Em virtude dos aspectos mencionados,
pode-se levantar uma nova hipótese a ser explorada em trabalhos futuros: proprietários de veículos
classi�cados como de maior risco pela base de dados da SSP/SP, tendem a observar menor demanda
por seguros, em razão de um menor poder aquisitivo, o que pode enviesar estimativas de prêmio por
parte das seguradoras se essas forem feitas utilizando-se exclusivamente de dados internos de seus
segurados para a suas estimativas.
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IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS NARRATIVAS DE USUÁRIOS DA
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO PROJETO DE EXTENSÃO TRAJETÓRIAS

BRUNA ALMEIDA SILVA - DISCENTE

MARIA INES BADARO MOREIRA - ORIENTADOR(A)

ANA CLARA DE CASTRO RALIZE AUGUSTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR 
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

Introdução: Essa pesquisa conecta-se com as realidades das pessoas que usufruem dos serviços de
saúde mental de Santos, participantes do projeto de Extensão Trajetórias, permitindo-lhes o
compartilhamento de suas experiências durante o cenário pandêmico e de isolamento social. Objetivo: A
partir de re�exões sobre a realidade imposta pela Covid-19, o trabalho buscou, através do uso de
narrativas, compreender de que modos essa nova realidade afetou a vida e saúde mental dos
participantes do projeto e seus familiares, com o intuito de promover questionamentos acerca das
questões sociais que os envolvem e como isso impacta em suas vulnerabilidades, emoções,
pensamentos e percepções de passado e futuro. Materiais e Método: Para isso, utilizou-se a abordagem
qualitativa pautada em entrevistas narrativas, gravadas e transcritas, com os participantes do projeto em
questão. Resultados e Conclusão: Como resultados parciais, observa-se que o isolamento social e a
restrição das atividades nos CAPS, afetaram negativamente os usuários, visto que nem todos puderam
participar das atividades online, tendo em vista as di�culdades em utilizar os recursos tecnológicos. A
falta dos amigos, dos pro�ssionais, dos passeios e das atividades dos CAPS e das atividades do projeto
Trajetórias também apareceu com bastante frequência na fala dos usuários. Além disso, observou-se
questões como o aumento de crises, sentimento de solidão e, em alguns casos, agravo de transtornos
mentais. No entanto, mesmo com todas as di�culdades, os encontros online, as ligações, conversas por
Whatsapp contribuíram, na medida do possível, para um sentimento de coletividade e união. Espera-se
ao �nal desta pesquisa, obter análises signi�cativas a respeito da experiência subjetiva de vivenciar essa
nova realidade, individual e especí�ca para cada um dos entrevistados, mostrando que o cuidado
sempre deve levar em conta a singularidade e a inserção de cada ser no mundo. Sendo assim, como
efeito direto desse trabalho, aspiramos dar voz e visibilidade aos nossos protagonistas, além de
possibilitar a construção de iniciativas e propostas que possam embasar políticas públicas, a �m de
contribuir para o cuidado em saúde mental neste momento de retomada de atividades pós-pandemia e
para luta e resistência frente a constante ameaça sobre o cuidado pautado na liberdade, no apoio, no
acolhimento, na luta por direitos e na participação social.
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IMPACTOS EM SINTOMAS DE ANSIEDADE E CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIAS E CUIDADORES NA AMÉRICA LATINA E CARIBE DURANTE A

PRIMEIRA ONDA DA PANDEMIA DE COVID-19

ZILA VAN DER MEER SANCHEZ - CO-AUTOR(A)

GABRIELA ARANTES WAGNER - ORIENTADOR(A)

THIAGO TERZIAN GANADJIAN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Pessoas com de�ciência demonstram uma maior prevalência de transtornos mentais do que pessoas
sem de�ciência. Cuidadores sofreram mais estresse, aumento do desemprego e queda dos salários
durante a pandemia de COVID-19. Nesse contexto, o álcool emerge como uma estratégia inadequada
para lidar com sobrecargas de origem emocional. O objetivo desta pesquisa foi de analisar associações
entre a pandemia de COVID-19, consumo de álcool e sintomas de ansiedade entre pessoas que se
autodeclararam com de�ciência e cuidadores de pessoas com de�ciência na América Latina e Caribe,
durante o período de Março e Junho de 2020. O estudo apresenta uma análise secundária da "Alcohol
Use during the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean", uma pesquisa de corte
transversal realizada online, conduzida pela Organização Panamericana de Saúde. Foi utilizada a
regressão logística multinomial para analisar a associação entre autodeclaração de de�ciência de acordo
com a quarentena, sintomas de ansiedade e mudança na frequência de episódios de ingestão de álcool
pesada durante a pandemia. Na regressão logística multivariada multinominal, ser cuidador foi
positivamente associado com adesão à quarentena (OR=1.42; 95%CI= 1.18-1.71), maior idade, e salário
entre 1 a 4 salários mínimos, mas negativamente associado com emprego. Sintomas severos de
ansiedade, no lugar de emprego e maiores salários, foram positivamente associados com pessoas com
de�ciência (OR=2.11; 95%CI= 1.29-3.45) e com maiores idades. Pudemos observar, ao �nal das análises,
que não houve mudança na frequência de episódios de ingestão de álcool pesada durante a pandemia
entre pessoas com de�ciência e seus cuidadores, porém pessoas com de�ciência demonstraram
maiores níveis de ansiedade do que pessoas sem de�ciência, durante a primeira onda de COVID-19 na
América Latina e Caribe.
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IMPLANTAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR: FRAMEWORK DE PROCESSOS, PRÁTICAS E INDICADORES

FABIO LUIS FALCHI DE MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

SAMUEL DE SOUZA FARIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: EMPREENDEDORISMO NAS SUAS DIVERSAS FORMAS

O conhecimento acerca do desenvolvimento dos processos, práticas e indicadores de inovação tem
despertado interesse na área de estudos organizacionais e tem se apresentado como desa�o para a
gestão de ecossistemas de inovação. Considerando o contexto de implantação de ecossistemas de
inovação nas IES - Instituições de Ensino Superior no Brasil, é fundamental que se fomente pesquisas
acerca da implantação e gestão desses ambientes de inovação. O objetivo do projeto de pesquisa é
desenvolver e validar um framework para implantação de ecossistemas de inovação em instituições de
ensino superior ? IES (públicos e privados) contendo conjunto de processos, práticas e indicadores.
Considera-se a presente pesquisa como de natureza exploratória e descritiva, bem como, de abordagem
qualitativa, organizados em três objetivos especí�cos: 1) identi�car e comparar framework de
implantação de ecossistemas de inovação em países em desenvolvimento - Pesquisa Documental; 2)
identi�car e comparar ecossistemas de inovação em IES brasileiras e realizar pesquisa-questionário para
elaboração de Estudos de Caso; 3) Pesquisa de campo, com desenvolvimento e validação do framework,
através de Pesquisa Delphi. Contribuições e Resultados da Pesquisa Devido à escassez de pesquisa
sobre o tema há benefícios e contribuições valiosas que poderão ser extraídos do resultado �nal da
pesquisa. As partes interessadas nesta pesquisa são: IES, objeto da pesquisa e que tem interesse em
ferramentas que deem suporte em seus processos de implantação e gestão nos ambientes de inovação;
Arranjos produtivos e de inovação; escritórios de projetos de implantação em IES, segmentos da
indústria e organismos de governança regional-estadual-federal. O resultado esperado da pesquisa é um
framework de processos, práticas e indicadores validado por partes interessadas na pesquisa.
Resultados Parciais: Capítulo 2 ? Revisão da Literatura Realizada a RSL -revisão sistemática da literatura
para ecossistemas de inovação No total de 267 coletados através da pesquisa documentas, onde desses,
20 artigos foram revisados para a composição da RSL. Capítulo 3 ? Recursos e Metodologia O subcapítulo
3.2 ? Fase Documental já foi realizada, obtido resultado ojetivo especí�co 1, realizado através de
pesquisa documental, com a observação de como são esses ecossistemas de inovação, como se
comportam, como se dá a implantação, considerando as particularidades em países em
desenvolvimento. Para a realização do objetivo especí�co 2, está em andamento o estudo de casos com
10 universidades brasileiras e em outros países, comparando eixos de atuação a partir da implantação e
gestão, bem como a composição de questionário-pesquisa em análise do comitê de ética e pesquisa
desta universidade. Capítulo 4 ? Análise e Discussão dos Resultados O item 4.1 ? identi�cação e
Comparação de Framework de implantação de ecossistema de inovação em países em desenvolvimento
está em andamento.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO AREIA VIVA NO GUARUJÁ: ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO NO MONITORAMENTO DE PRAIAS

GUSTAVO FONSECA - COLABORADOR(A)

GUSTAVO BUENO GREGORACCI - COORDENADOR(A)

VINICIUS RIBAU MENDES - COORDENADOR(A)

JÚLIA COUTO PITTA DE CASTRO - DISCENTE

CLEITON JORDãO SANTOS - COLABORADOR(A)

SIDNEI ARANHA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
AMBIENTE E SOCIEDADE

A cidade do Guarujá possuí grande apelo turístico, sendo as praias suas principais atrações turísticas.
Nesse sentido, garantir a saúde das praias e sensibilizar seus usuários quanto a importância do seu
papel para intervirem, de maneira quali�cada, nas decisões sobre o uso adequado da orla marinha, se
torna essencial para manutenção do turismo e saúde da população. Nesse sentido, o presente projeto
consiste no monitoramento da saúde de dez praias no munícipio de Guarujá. O foco do monitoramento
quinzenal é na qualidade sanitária da areia e da água na praia, são monitorados patógenos como
Escherichia coli e Enterococcus intestinais. Este projeto permitirá avaliar a segurança de uso das praias
por parte dos banhistas e permitirá a identi�cação de possíveis fontes de contaminação das praias. Além
do monitoramento dos patógenos, é monitorada também a movimentação natural da areia na praia ao
longo do ano. O monitoramento da movimentação da areia tem função dupla, será utilizado para avaliar
a in�uência da balneabilidade da água do mar na qualidade sanitária da areia e vice-versa e servirá
também para avaliar cenários de erosão costeira nas diversas praias. O projeto conta com uma
estratégia inovadora em sua execução, é viabilizado pela parceria entre a Universidade Federal de São
Paulo, prefeitura do Guarujá (Na �gura da Secretaria do Meio Ambiente e na E.M. Primeiro de
Maio/SEDUC) e conjunto de condomínios localizados na APA Serra do Guararú. Para realização das
análises bacteriológicas foi montado um laboratório completo na E.M. Primeiro de Maio e para realizar
as análises foram selecionadas e treinadas três alunas do último ano do curso técnico em Meio
Ambiente com ênfase em Química. Para auxiliar na rotina laboratorial, foi selecionada uma aluna do
Instituto do Mar-Unifesp que acompanha as estudantes da E.M. Primeiro de Maio. Essa estudante
universitária faz a mediação entre os alunos do colégio e os docentes da Unifesp, além de garantir a
segurança dos estudantes enquanto estes fazem as análises laboratoriais. Após três meses do início do
projeto, todas as rotinas laboratoriais estavam estabelecidas e foi dado início ao monitoramento das
praias. O sucesso na implementação do projeto atesta a potência e viabilidade de se unir várias esferas
públicas e a inciativa privada em um projeto que compreende ensino, pesquisa e extensão em prol da
sociedade.
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IMPLICAÇÕES DO REALISMO SOCIALISTA EM OS SUBTERRÂNEOS DA LIBERDADE DE
JORGE AMADO

MURILLO BARROS NUNES - DISCENTE

JEAN PIERRE CHAUVIN - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Elegendo Os Subterrâneos da Liberdade (1954) como objeto de pesquisa, este projeto busca analisar o
romance à luz da ideologia do autor que segue linearmente o Partido Comunista Soviético. O objetivo
geral desta pesquisa de mestrado é investigar a in�uência da estética do Realismo Socialista na
construção do romance. Os objetivos especí�cos são: estabelecer um panorama histórico-cultural das
mudanças artísticas na Rússia Soviética; compreender a transição do Realismo Socialista para o Brasil; e
analisar o romance de acordo com essa perspectiva. A pesquisa será dividida nos seguintes capítulos:
panorama da (pré)revolução (do período que antecede a Revolução Russa até a instituição do Realismo
Socialista); entre a literatura e a política (a transição da estética para o Brasil e sua relação com
determinados textos-bases do comunismo); o Realismo Socialista em Jorge Amado (aplicação das teorias
dos capítulos anteriores na análise do romance). Em relação ao método de trabalho, a pesquisa recorre
a alguns livros seminais na problematização da ideologia comunista e sua representação nas artes em
geral, e na literatura, em particular. Dentre os textos consultados, os principais serão Dez Dias que
Abalaram o Mundo, de John Reed; A Revolução Russa, de Maurício Tratgtenberg; Literatura e Revolução,
de Leon Trótski; Revolução, Arte e Cultura, de Anatoli Lunatchárski; Escritos, de Andrei Zhdanov; O
Controle Político da Literatura Russa na URSS: 1946-1959, de Harold Swayse; Do Realismo Socialista ao
Zdhanovismo, de Vittorio Strada; e O Imaginário Vigiado: a Imprensa Comunista e o Realismo Socialista
no Brasil (1947-1953), de Dênis de Moraes.
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IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA: 2022

SANDRO BRAZ SILVA - COORDENADOR(A)

LAURA CALIXTO - COORDENADOR(A)

ANTONIO SAPORITO - COORDENADOR(A)

MARCELO RABELO HENRIQUE - COORDENADOR(A)

JOSE MILTON ALMEIDA DA SILVA - COORDENADOR(A)

FABRICIO COSTA RESENDE DE CAMPOS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

O presente projeto de extensão tem como objetivo geral estimular o conhecimento básico quanto aos
efeitos imediatos da carga tributária, com ênfase no Imposto de Renda sobre as Pessoas Físicas
mediante o auxílio e validação do preenchimento da declaração do imposto de renda ? DIRPF. Haverá a
participação dos alunos de graduação da UNIFESP, como também da comunidade local estabelecida no
Município de Osasco. Os objetivos especí�cos são: Organizar cursos, palestras e treinamentos voltados
para o impacto da tributação sobre a renda da pessoa física, com experimentação mediante o
preenchimento da DIRPF. A metodologia consiste em um conjunto de práticas pedagógicas a serem
desenvolvidas junto à comunidade local. Para isto, em um primeiro momento, será elaborado um
cronograma de atividades para o preenchimento da DIRPF e, por �m, a organização, preparação de
materiais e espaço físico para o atendimento ao público interessado. A proposta é caracterizada pela
integração de ações desenvolvidas no âmbito acadêmico;, contribuindo para a formação técnica e cidadã
do estudante, pela produção e difusão de novos conhecimentos e novas metodologias, con�gurando
assim a natureza extensionista da proposta.
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IMUNIZAÇÃO INTRANASAL COM ADENOVÍRUS CONTENDO O GENE DA ASP-2 DE
TRYPANOSOMA CRUZI

LIANA NANAKO WADA - DISCENTE

JOSE RONNIE CARVALHO DE - ORIENTADOR(A)

LEONARDO MORO CARISTE - CO-AUTOR(A)

ISAÚ HENRIQUE NORONHA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

A doença de Chagas é uma infecção transmitida pelo protozoário intracelular T. cruzi, que, estima-se, é
responsável por cerca de 7.000 mortes anualmente. A doença é caracterizada por um curso clínico
bifásico, apresentando poucos ou nenhum sintoma, podendo evoluir até a morte do hospedeiro. O
conhecimento sobre a capacidade das células T CD8 na lise das células hospedeiras infectadas pelo T.
cruzi, possibilitou o desenvolvimento de vacinas que emulam esse processo, a �m de gerar uma
imunização e�caz. A vacinação genética consiste na expressão do gene do antígeno na célula do
hospedeiro gerando uma resposta protetora, que, durante a infecção, com a ativação da resposta imune
adaptativa, ocasiona o controle da replicação do parasito. Neste processo, os linfócitos T CD8 são
fundamentais no controle da infecção por patógenos intracelulares, como o T. cruzi. É fato consabido
que a administração de vacinas por vias mucosas é e�ciente em respostas imunes humorais mediadas
por células, tanto em tecidos de mucosa quanto em âmbito sistêmico, mas os mecanismos acerca deste
tipo de vacinação ainda permanecem em desenvolvimento. Tendo em vista a escassez de fármacos no
tratamento da doença, torna-se essencial o desenvolvimento de tecnologias, como, estratégias vacinais
contra o T. cruzi que sejam capazes de induzir uma resposta protetora. Considerando as múltiplas
vantagens de uma vacinação intranasal, foi elaborado um protocolo de imunização adenoviral contendo
o gene ASP-2 para avaliar a proteção de animais desa�ados experimentalmente com o T. cruzi. Foi
utilizada a linhagem A/Sn descrita como altamente suscetível à infecção para avaliar a proteção ao
desa�o experimental e resposta imune de células T CD8 especí�cas geradas após a imunização. Até o
sexagésimo dia de infecção, observamos que todos os animais imunizados via intranasal e via
intramuscular com o AdASP-2 tiveram um percentual de sobrevivência completo, ao contrário dos
animais que receberam o controle vacinal Ad?gal, que sucumbiram à infecção no vigésimo dia. A
imunização intranasal com o AdASP-2 protegeu os animais completamente, e, para a nossa surpresa,
não houve ? até este momento ? resposta de células T CD8 especí�cas em células do baço. Ergue-se,
assim, a hipótese da ativação de células T CD8 em outros compartimentos, como no linfonodo e tecidos
de mucosa, ou a possível ativação de outras células presentes no sistema imunológico adaptativo. A
imunização pela inoculação intranasal foi capaz de proteger os animais do desa�o experimental,
diminuir a carga parasitária em diferentes tecidos e gerar anticorpos IgG e IgA, embora seja necessário
investigar o mecanismo celular capaz de produzir anticorpos contra a infecção.



Página 1082Página 1082

IMUNO-HISTOQUÍMICA E PROGRAMA COMPUTACIONAL COMO FERRAMENTAS
PARA ESTIMATIVA DE INTERVALO POSTMORTEM

MARIA TERESA DE SEIXAS ALVES - COORIENTADOR(A)

EDNA SADAYO MIAZATO IWAMURA - ORIENTADOR(A)

DEBORA DE SOUZA SANTOS - DISCENTE

IRIA VISONA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: ANATOMIA/NEUROANATOMIA

IMUNO-HISTOQUÍMICA E PROGRAMA COMPUTACIONAL COMO FERRAMENTAS PARA ESTIMATIVA DE
INTERVALO POSTMORTEM DEBORA DE SOUZA SANTOS¹, MARIA TERESA DE SEIXAS ALVES², IRIA VISONA²,
EDNA SADAYO MIAZATO IWAMURA² E-MAILS: DEBORA.SANTOS22@GMAIL.COM,
MTSALVES@UNIFESP.BR, IRIAVISONA@GMAIL.COM, EDNA.IWAMURA@UNIFESP.BR Pós-Graduação em
Patologia, Departamento de Patologia, EPM/UNIFESP. Departamento de Patologia, EPM/UNIFESP.
INTRODUÇÃO: Neste estudo, foi realizada uma análise histomorfológica em tecidos provenientes de
autópsia em tempos precoces, para avaliar o padrão de degradação proteica, potenciais marcadores
imuno-histoquímicos (IHQ) e utilização de programa computacional para reduzir a subjetividade da
análise. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar quais marcadores IHQ em diferentes tecidos,
coletados de 6h até 80h são mais adequados em material de autópsia, para estimativa de intervalo post
mortem. MATERIAL E MÉTODOS: Foram coletados 8 fragmentos amostrais e um indivíduo autopsiado no
serviço de anatomia patológica da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP: a) músculo de parede
abdominal (n=2), músculo cardíaco (n=2), fígado (n=2) e rim (n=2) sem alterações patológicas visíveis
macroscopicamente e não tumorais. Estes foram divididos em 2 grupos, com e sem soro �siológico. As
lâminas contendo os cortes foram coradas com Hematoxilina e Eosina (H&E) para análise morfológica e
IHQ para a investigação de anticorpos HepPar-1, RCC e HHF35. Além da análise microscópica foram
avaliados os histogramas através do programa ImageJ. RESULTADOS: O processo autolítico está presente
em todas as lâminas, porém, o avanço é visível ao longo do tempo. As lâminas de 6 horas foram
consideradas como controle do tempo inicial, visto que, a coleta e �xação ocorreu no ato da autópsia e a
preservação das estruturas está superior às demais lâminas. O histograma de cada imagem foi
condizente com a leitura do patologista. Entretanto, não houve diferenças signi�cativas entre o grupo
com soro �siológico e o grupo sem soro �siológico. No nosso estudo observamos que os histogramas
podem auxiliar a leitura de lâminas microscópicas de tecidos homogêneos e marcadores citoplasmáticos
na rotina da patologia clínica. As lâminas coradas com H&E são essenciais para identi�cação tecidual,
considerando as taxas de decomposição que descaracterizam o tecido. CONCLUSÃO: Tecidos
homogêneos, como fígado e músculo, são viáveis para estudos de intervalo postmortem. Porém, tecidos
heterogêneos, como o tecido renal, não possuem a mesma viabilidade, devido a alta ocorrência de
autólise. Nossos resultados corroboram com os achados em literatura e podem fornecer informações
relevantes para futuras pesquisas. Na presente pesquisa, a identidade do participante autopsiado foi
preservada, permanecendo anônima em todas as etapas do estudo. Este estudo foi aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa da UNIFESP, sob parecer consubstanciado no número 4.845.574.
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE
CRÍTICA DE DOCUMENTOS CURRICULARES E PRÁTICAS ESCOLARES

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - ORIENTADOR(A)

HANNA MARTINIANO ALMEIDA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE CRÍTICA DE DOCUMENTOS
CURRICULARES E PRÁTICAS ESCOLARES. Autora: HANNA MARTINIANO ALMEIDA
(hannamartiniano@hotmail.com). Orientadora: Prof.ª Drª MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
(fatima.carvalho@unifesp.br). Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Programa de Pós-Graduação
em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Introdução: No Brasil, a educação da infância é
constituída por diversos momentos. A partir dos anos 1990, e da promulgação da LDBN (1996) que
de�ne a educação infantil como primeira etapa da educação básica, o caráter educacional e pedagógico
dessa etapa de ensino vem sendo enfatizado e discutido. Essa discussão ganha força a partir de 2018
com a elaboração e publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, BRASIL, 2018), documento
orientador que, no que concerne à educação infantil, exige a discussão inúmeros fatores relacionados às
concepções de criança, de infância, de desenvolvimento da criança e educação nessa etapa de vida. O
documento reitera a concepção que entende o cuidado como algo indissociável do processo educativo e
exige das escolas de educação infantil a consideração da dimensão social do desenvolvimento das
crianças, de sua diversidade, de suas histórias e vivências como base a ser articulada às propostas
pedagógicas que objetivam ?ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas
crianças, diversi�cando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à
educação familiar ? especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem
pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a
socialização, a autonomia e a comunicação?(BNCC, 2018, p. 36). Tal perspectiva de educação nos permite
indagar sobre o impacto da BNCC sobre a inclusão de crianças com de�ciência na educação infantil?
Objetivo: O objetivo do projeto é investigar impactos do documento Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) (BRASIL, 2017) sobre práticas de inclusão escolar de crianças com de�ciência na Educação
Infantil, no município de Guarulhos (SP). Método: O trabalho é de natureza qualitativa, tem como base os
pressupostos da psicologia histórico-cultural sobre o papel da escola no desenvolvimento de crianças e
educação de crianças com de�ciência e as contribuições dos estudos históricos e políticos em educação
especial e inclusiva. Propõe-se conhecer e analisar a perspectiva de professores/as sobre o tema, através
da observação participante do trabalho pedagógico, da participação em hora-atividade e da realização
de entrevistas em uma escola de�nida como Polo de Atendimento Educacional Especializado (AEE),
localizada no município. A pesquisa contempla ainda: revisão bibliográ�ca sobre o tema e leitura crítica
dos documentos curriculares produzidos pelo município após a implantação da BNCC, com vistas a
destacar e discutir princípios orientadores que contemplem as mudanças curriculares e seu papel no
encaminhamento das práticas de atendimento educacional às crianças de 0-5 anos e à inclusão
educacional de crianças com de�ciência. O estudo de produções acadêmicas sobre o tema consiste em
uma pesquisa bibliográ�ca; a observação participante de práticas escolares será desenvolvida em turma
pré-escolar de escola pública de educação infantil no município referido e as entrevistas semi-
estruturadas serão realizadas com professoras da turma da escola campo de pesquisa.
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INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS RELAÇÕES COM O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO EM
ESCOLAS PÚBLICAS DE GUARULHOS

MARIAN AVILA DE LIMA E DIAS - ORIENTADOR(A)

LARISSA GUELMAN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Este projeto de Iniciação Cientí�ca está articulado ao Projeto de pesquisa Ações de enfrentamento ao
bullying e à discriminação na escola pública, proposto pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura,
Diversidade e Educação, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e cuja duração será de
4 anos. Tem como principal objetivo veri�car como os pro�ssionais da escola compreendem e quais
estratégias adotam no combate à discriminação e ao bullying. Partimos da hipótese de que a
implementação, na escola, da educação inclusiva possa diminuir a violência entre pares, especialmente o
preconceito (expresso sob a forma de discriminação) e o bullying. Participarão da pesquisa duas escolas
públicas estaduais de Guarulhos. Por meio da pesquisa-ação serão desenvolvidos quatro eixos um a
cada ano: Educação Inclusiva, Hierarquias Escolares, Autoritarismo e Autonomia, e Bullying e
Preconceito. No primeiro ano, a pesquisa de Iniciação Cientí�ca ocorrerá junto aos educadores escolares
(gestores e professores) com a aplicação de instrumentos voltados a medir o grau de inclusão escolar
bem como uma formação por meio do estudo em grupo de textos especí�cos sobre a educação
inclusiva; serão realizadas discussões com o corpo docente acerca de suas respostas aos instrumentos
utilizados. Como resultados, além das publicações, espera-se ampliar o grau de inclusão escolar das
escolas envolvidas e a diminuição do bullying e da discriminação, visando dar subsídios para as políticas
inclusivas dessas escolas.
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO: CLUSTERS HOMOGÊNEOS E
CONTRATUALIZAÇÃO INTERMEDIADA POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

GABRIELA ARANTES WAGNER - ORIENTADOR(A)

NIVALDO CARNEIRO JUNIOR - COORIENTADOR(A)

RAIMUNDO VALDEMY BORGES PINHEIRO JÚNIOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: EPIDEMIOLOGIA

Introdução: O Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), marcado pelo processo de descentralização e
ampliação das responsabilidades da gestão municipal, convive com diferentes formas de organização e
modelos de gestão para operação e condução dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). Dentre as
ferramentas utilizadas, destaca-se a contratualização pro�ssional por intermédio de Organizações
Sociais (OS), sob justi�cativa de ampliar a e�ciência dos serviços públicos. Objetivo: Analisar o
desempenho da APS, segundo clusters de municípios paulistas que apresentaram indicadores
convergentes e agrupamentos sob maior in�uência da contratualização pro�ssional intermediada por
OS. Métodos: Trata-se de estudo descritivo, a partir da análise mista de dados secundários obtidos de
fontes o�ciais do SUS, em termos da situação sanitária, socioeconômica, estrutural e organizacional do
sistema municipal de saúde em 2018. Foi elaborada uma matriz de análise, com a proposição de
indicadores de desempenho (acesso, efetividade, adequação e e�ciência) e contexto (população,
determinantes de saúde e �nanciamento), selecionados, organizados e distribuídos em dimensões e
subdimensões. Para caracterizar os grupos de municípios convergentes, utilizou-se a Análise de Cluster.
Para determinar a maior in�uência da contratualização pro�ssional intermediada por OS, foram
utilizadas as informações contidas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; em análise
comparativa à maior in�uência da gestão municipal, foram realizados testes t-student. Resultados: Foi
observado maior acesso em municípios menores; municípios maiores, com menor acesso, apresentaram
maior concentração de população em situação de vulnerabilidade, menor investimento em saúde e
maior cobertura de planos privados de saúde. Nesse cenário, os indicadores revelaram um desempenho
global insatisfatório, com prioridade para o debate em torno da saúde materno-infantil e das condições
crônicas de saúde de adultos e idosos. Entre todos os clusters, o cluster 2 se destacou por apresentar
maior cobertura e inconsistências na efetividade e adequação das ações e serviços. Quanto à in�uência
das OS, houve menor acesso nos municípios que apresentaram maior número de pro�ssionais
intermediados e os indicadores de desempenho, em geral, não traduziram mudanças signi�cativas, ao
determinar maior ou menor in�uência; entretanto, o agrupamento sob maior função gerencial municipal
indicou maior presença de mães adolescentes e partos cesáreos. Conclusões: O desempenho não
apresentou variações importantes, quando determinada a in�uência do modelo de gestão exercido
pelos municípios; o contexto, por outro lado, evidenciou a persistente desigualdade no acesso, com a
situação de saúde diretamente contextualizada pelas condições estruturais dos municípios. Reforça-se a
importância de acelerar a expansão da Estratégia Saúde da Família para alcançar melhorias na saúde da
população, especialmente nos maiores centros; porém, a inadequação observada em realidades de
maior cobertura exige intervenções para reorientar os serviços quando associados à vulnerabilidade
programática. Diante das contradições nos propósitos da qualidade, com vistas à privatização do
trabalho multipro�ssional em saúde, o esforço será no sentido de investir na adequação do modelo
democrático, no acesso aos avanços técnico-cientí�cos e na elaboração de uma política que viabilize a
continuidade da gestão, do trabalho e cuidado em saúde, com foco na família e na comunidade, e na
garantia de seguridade social e cidadania.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE
MANANCIAIS: ANÁLISE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RESERVATÓRIO BILLINGS

CARLA GRIGOLETTO DUARTE - ORIENTADOR(A)

FERNANDA GOMES DE AGUIAR DELFINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Indicadores de sustentabilidade para gestão ambiental em áreas de mananciais: análise da bacia
hidrográ�ca do reservatório Billings FERNANDA GOMES DE AGUIAR DELFINO
fernanda.del�no@unifesp.br Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas - ICAQF/Unifesp
Orientador: Profª Draª Carla Grigoletto Duarte Introdução Na bacia hidrográ�ca do Reservatório Billings
foi de�nida como APRM - Área de Preservação e Recuperação de Mananciais pela Lei Especí�ca da
Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009), que segue as de�nições da Lei Estadual n.º 9.866/1997). Além de
de�nir os limites geográ�cos, a lei traz capítulos com diretrizes de ação, normas para uso e ocupação do
solo na bacia, e instrumentos para preservação e recuperação da área. Dentre os principais
instrumentos, temos o PDPA, Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, principal instrumento de
planejamento da APRM, e o SGI, Sistema de Gerencial de Informações. O SGI é uma base de dados que
deve reunir indicadores qualitativos e quantitativos, e informações georreferenciadas, para auxiliar no
monitoramento e diagnóstico ambiental da bacia (PDPA, 2017). Sistemas de informação ambiental são
essenciais para fornecer dados sobre um contexto, orientando a de�nição de prioridades, a tomada de
decisões e a alocação de recursos humanos, físicos e �nanceiros (MEADOWS, 1998). Considerando este
contexto, o objetivo do trabalho é avaliar indicadores propostos no PDPA Billings, que devem integrar o
SGI, explorando sua adequação e su�ciência em relação às demandas da Lei Especí�ca da Billings para
dar suporte à gestão ambiental orientada à sustentabilidade. Materiais e Métodos A pesquisa foi
realizada a partir de comparação entre os indicadores de sustentabilidade do PDPA da APRM-Billings
com as exigências da Lei Especí�ca da Billings. A pesquisa contou também com revisão bibliográ�ca
sobre a gestão ambiental na área de mananciais e sobre o tema indicadores de sustentabilidade. .
Resultados e Discussão Os indicadores propostos no PDPA trazem 62 indicadores que estão classi�cados
em 5 categorias. Foram avaliados 11 artigos da Lei Especí�ca da Billings ( art.38 a 43, 45, 52, 53, 99, 109)
relacionados a saneamento ambiental, �scalização e suporte �nanceiro. Para 3 demandas da lei há
indicadores estabelecidos, 1 tem parcialmente e 7 não tem indicadores. Os indicadores em que há
compatibilidade tratam dos temas e�uentes líquidos, resíduos sólidos e águas pluviais e carga difusa.
Parcialmente, temos e�uentes líquidos. E não estabelecidos os e�uentes líquidos, resíduos sólidos,
monitoramento e avaliação da qualidade ambiental, �scalização integrada e suporte �nanceiro.
Conclusão A análise realizada indica que o SGI não contempla os temas selecionados da Lei Especí�ca da
Billings. O sistema poderia ser complementado com novos indicadores nos temas saneamento
ambiental, �scalização e recursos �nanceiros para que se tornasse compatível com as demandas da Lei
Especí�ca da Billings. A presença de informações claras sobre os problemas ambientais em uma bacia
hidrográ�ca orienta a resolução de problemas e a ação. Para que o objetivo do sistema de informação
seja atingido, de informar os tomadores de decisão e a comunidade, é preciso estruturar a coleta e
organização de dados, bem como a disponibilização destas informações.
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INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) EM RELAÇÕES SEXUAIS ENTRE
MULHERES CIS GÊNERO

ANDERSON DA SILVA ROSA - ORIENTADOR(A)

THAIS FERNANDA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

ESTHER DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

LAURA RIZARDI DOS SANTOS ANDRADE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por microrganismos
transmissíveis, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso de preservativos com pessoas que
já estejam infectadas. O atendimento imediato de pessoas com IST e de seus parceiros é importante
para interromper a cadeia de transmissão e prevenir outras infecções e complicações decorrentes.
Entretanto, mulheres cis gênero que se relacionam sexualmente entre si exibem comportamento
preventivo diferenciado de mulheres cis heterossexuais. Grande parte dos serviços ignoram essa
população, que é tratada presumivelmente como heterossexual por preconceito, despreparo e
desconhecimento das práticas sexuais, o que prejudica seu o cuidado integral e acarreta na sua menor
procura por serviços de saúde. Assim, é importante que todo contato com essas mulheres seja visto
como oportunidade de promover saúde e orientações sobre IST, principais sinais e sintomas, métodos
de prevenção, exames de sorologias, testes rápidos e tratamentos. Objetivo: Descrever e analisar a
produção cientí�ca sobre IST nas relações sexuais entre mulheres cis gênero. Métodos: Revisão
integrativa de literatura, em que foram analisadas as bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual da
Saúde e SciELO no período de agosto de 2020 a janeiro de 2022. Para seleção, foram considerados
artigos nos idiomas português, inglês e espanhol e com limite temporal de 10 anos. Após avaliação de
dois revisores independentes, foram selecionadas 39 publicações para compor a amostra. Resultados:
MSM (mulheres que fazem sexo com mulheres) e MSMH (mulheres que fazem sexo com mulheres e
homens) apresentam conhecimento insu�ciente acerca da própria saúde sexual e percebe-se que seu
desconhecimento é in�uenciado por conta da incidência de IST ser afetada por diversas fontes, sejam
elas hábitos e práticas restritas ao momento do sexo ou fora dele, como as interseccionalidades sociais
que acometem as populações historicamente marginalizadas. A carência dessas informações sobre a
saúde sexual desencadeia comportamentos de risco e aponta incidências consideráveis em MSM e
maiores ocorrências de IST em MSMH comparado a MSH. Vergonha e medo de rejeição são
apresentados por esse grupo em relação a seus serviços de saúde, que não oferecem informações sobre
prevenção e testes, ressaltando a visão heteronormativa dos serviços de saúde e gerando uma ausência
de cuidados especí�cos. Pro�ssionais da saúde também demonstram despreparo para atender às
demandas desse grupo, o que ocasiona atendimentos precários. Conclusão: As especi�cidades
relacionadas às MSM E MSMH devem ser englobadas dentro da formação dos pro�ssionais da saúde,
visando solucionar a fragilidade do atendimento. Produções cientí�cas a respeito carecem de incentivos
para melhor embasamento e compreensão quanto à transmissibilidade de IST entre MSM e MSMH.
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INFLUÊNCIA DA DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL NA MODELAGEM HIDROLÓGICA, CASO
DA BACIA CAÑETE-PERU

MEVERICK JEAMPIERE PAJUELO NOLASCO - CO-AUTOR(A)

MARIAM DE LA CRUZ QUEVEDO - CO-AUTOR(A)

MG. SC DOMINGO PORTUGUEZ MAURTUA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO
DO BEM-ESTAR

Introdução: Atualmente conhecemos vários modelos hidrológicos, todos com prioridade para
representar a bacia, a necessidade de avaliar a resposta hidrológica e de compreender os vários
cenários simulados para a gestão da água. No entanto, nem todos os modelos hidrológicos levam em
conta a variação espacial da precipitação e a heterogeneidade do solo, e estes desempenham um papel
importante no reconhecimento do escoamento super�cial. Para entender a conectividade da bacia e os
elementos da paisagem, é importante de�nir unidades que se assemelhem à realidade. Portanto,
pretende-se fazer uma modelagem contínua, que considere as unidades de paisagem (ULS) para a
discretização da bacia. Assim, a variabilidade espacial real contribuirá para fornecer resultados válidos
nas simulações. Objetivo: Avaliar a in�uência da discretização espacial na resposta hidrológica, através
da aplicação do modelo semi-distribuído SWAT Plus na bacia do rio Cañete-Peru. Materiais e métodos: A
metodologia proposta para geração de resultados é: Coleta de dados, Delimitação da bacia hidrográ�ca:
criação de Unidades de Paisagem (LSUs) e criação de unidades de resposta hidrológica (HRU's), além da
incorporação de variáveis ??climatológicas, aplicar a execução do SWAT Modelo Plus, �nalmente o ajuste
das variáveis. (Calibração) e exibição de resultados. (Validação). Resultados parciais: A partir da análise
exploratória dos dados e dos processos de regionalização das estações em estudo, somado a isso o
condicionamento das variáveis ??meteorológicas, considerando a in�uência, será avaliado se as
respostas hidrológicas da modelagem baseada nos diferentes cenários de discretização espacial na bacia
de estudo.
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INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO ENTRE O CININOGÊNIO DE ALTA MASSA MOLECULAR E
PROTEOGLICANOS NA SUPERFÍCIE DO ENDOTÉLIO VASCULAR

GUACYARA DA MOTTA - ORIENTADOR(A)

MIRIAN COELHO DE ASSIS - CO-AUTOR(A)

VICTÓRIA VASCONCELOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO ENTRE O CININOGÊNIO DE ALTA MASSA MOLECULAR E PROTEOGLICANOS
NA SUPERFICIE DO ENDOTÉLIO VASCULAR. VICTÓRIA VASCONCELOS SANTOS 1, MIRIAN COELHO DE
ASSIS 2 e GUACYARA DA MOTTA 3 1- Bolsista PIBIC Institucional (CNPq) ? vic.vs173@gmail.com 2- MS.
Programa de Ciências Biológicas (Biologia Molecular) UNIFESP 3- Professora Orientadora ?
guacyara.motta05@unifesp.br Departamento de Bioquímica ? EPM/UNIFESP. Introdução: O endotélio
atua como camada protetora entre tecidos e sangue circundante, pois reveste o interior dos vasos
sanguíneos, e tanto produz quanto secreta uma variedade de compostos que controlam eventos
�siológicos. A coagulação é um fenômeno que consiste em uma série de reações químicas entre várias
proteínas, as quais convertem zimogênios em proteases. A ativação dos fatores de coagulação é iniciada
pelo endotélio lesado com atividade bem controlada pela ação de inibidores que circulam no plasma. O
sistema calicreína-cinina (SCC) plasmático humano é responsável pela liberação da bradicinina, a partir
da clivagem proteolítica do cininogênio de alta massa molecular (HK) por calicreína plasmática (PKa), e
está envolvido em várias condições patológicas, como in�amação e ativação do sistema de coagulação.
O HK livre de BK é denominado HKa. Os proteoglicanos de heparam sulfato (PGHS) regulam uma ampla
variedade de processos biológicos, incluindo hemostasia, in�amação, angiogênese e desempenham um
papel importante na matriz extracelular (MEC), pois modulam os fatores de crescimento e adesão
celular. Os sindecans (syn) são PGHS e estão envolvidos no processo de adesão célula-célula e célula-
MEC, e podem também mediar endocitose de moléculas. Objetivo: O presente projeto visa analisar a
interação das proteínas do SCC na superfície celular e veri�car sua associação com sindecans em
linhagens de células endoteliais obtidas a partir de aorta de coelho (EC). A meta principal deste trabalho
é avaliar a interação entre HK e syn-4 em EC. Material e Métodos: As EC utilizadas foram cultivadas em
placas e mantidas em incubadora a 37°C a CO2 2,5%. O meio de cultura utilizado foi o Ham-F12
contendo bicarbonato de sódio (14,0 mM), soro fetal bovino (10%), penicilina 10 U/ml e estreptomicina
10 µg/ml. No subcultivo foram utilizadas solução EBSS e pancreatina (3,73 mg/ml). A contagem de células
foi realizada em câmara de Neubauer em microscópio de fase invertida. O corante Trypan Blue (0,4%)
em NaCl (0,81%) e fosfato de potássio dibásico 0,06% foi utilizado para identi�car células viáveis.
Investigamos o comportamento de EC normais em comparação com aquelas silenciadas para sindecam-
4 (shRNA-Syn4-EC). Após o tratamento das células com HK, a imunodetecção foi realizada com
anticorpos especí�cos, e a técnica de microscopia confocal em tempo real foi usada para analisar a
endocitose. Resultados: O HK foi processado nas duas linhagens EC, no entanto, em shRNA-Syn4-EC o
processamento de HK foi menor comparado à EC, sugerindo que a presença de syn-4 medeia o
processamento do HK na superfície do endotélio. O HK foi internalizado por EC, com variações
relacionadas ao per�l de cada tipo de célula, e colocalizou com Lyso-Tracker Red nos
lisossomas/endossomos. A EC foi mais rápida na endocitose do HK e atingiu os lisossomas/endossomas
em menos de 5 min; em shRNA-Syn4-EC a velocidade de endocitose foi mais lenta, pois o HK levou 120
minutos para atingir o mesmo nível em lisossomas/endossomas. Conclusões: Em eventos celulares,
vimos que o PGHS na superfície do endotélio é importante em relação à sua interação com proteínas do
SCC plasmático e desempenha um papel no processamento e endocitose.
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INFLUÊNCIA DA VIA WNT NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS B-1 DE CAMUNDONGOS
AO LONGO DO ENVELHECIMENTO

ANA FLAVIA POPI - ORIENTADOR(A)

VICTORIA POMIECINSKI OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 93 - Imunologia Data: 29/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: IMUNOLOGIA

Introdução O aparecimento de doenças hiperproliferativas, como a leucemia linfocítica crônica (LLC),
está diretamente relacionado a problemas no processo de apoptose como também com a
imunossenescência. Sabe-se que a população de células B-1 está aumentada nos pacientes com LLC e
também em modelos experimentais foi observada a expansão clonal relacionada ao envelhecimento. A
via Wnt clássica atua na proliferação de células B-1 maduras, enquanto a não clássica atua na expansão
de seus precursores. Em experimentos do nosso grupo foi visto que precursores de células B-1 obtidos
de animais idosos não se comportam da mesma forma que precursores obtidos de animais jovens,
havendo diferenças no número de precursores e na proliferação após cultivo com ligantes da via Wnt,
apontando para uma possível relação entre os precursores e doenças hiperproliferativas. Porém, ainda
não foi estudado se há diferenças na resposta a esses estímulos em células B-1 maduras ao longo do
envelhecimento. Objetivo Avaliar a proliferação e viabilidade de células B-1 de camundongos jovens e
idosos quando estimuladas por ligantes da via Wnt e analisar a expressão de microRNAs associados ao
processo de apoptose que são desregulados na LLC. Material e Métodos As células B-1 de camundongos
são enriquecidas por citometria de �uxo do lavado peritoneal e são deixadas em cultura com células
estromais OP9 WT ou transduzidas com Wnt3a por 24h, 72h e 5/7 dias. A avaliação da proliferação e
viabilidade é feita utilizando Cell TraceTM Violet Proliferation Kit (Invitrogen) e PE Annexin Apoptosis
Detection (BD Biosciences), respectivamente. A análise da expressão de miRNAs é feita por RT-qPCR com
Master Mix TaqmanTM e Oligo Taqman. O método ANOVA de duas vias com pós-teste de Tukey é
utilizado para análise estatística. Resultados Em 72h as células J OP9 Wnt3a proliferam menos que seu
controle (J OP9 WT) e que o grupo de células I OP9 Wnt3a, que possui maior porcentagem de
proliferação que seu controle (I OP9 WT). Há perda de viabilidade com o passar do tempo nos grupos J
OP9 WT e Wnt3a e I OP9 WT, o que não ocorre no grupo I OP9 Wnt3a, que em 72h tem viabilidade
aumentada. Em comparação com o grupo de J OP9 WT, o grupo de I OP9 WT mostrou aumento na
expressão de miR-15a/16, a expressão de miR-181 está diminuída nos grupos J OP9 Wnt3a, I OP9 WT e I
OP9 Wnt3a e a de miR-34a está aumentada nos mesmos grupos. Em comparação com os respectivos
grupos de células jovens, a expressão de miR-15a/16 está aumentada em I OP9 WT e diminuída em I OP9
Wnt3a. Conclusão A porcentagem de proliferação e a viabilidade de células I OP9 Wnt3a está aumentada
em relação ao grupo de jovens nas mesmas condições, sugerindo que a ativação da via Wnt pode ser um
dos fatores que desencadeia o surgimento de doenças hiperproliferativas em indivíduos com idade mais
avançada. Os miRNAs que parecem estar mais alterados no grupo I OP9 Wnt3a são o miR-15a/16 e o
miR-34a, que também aparecem alterados em células de LLC.
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO E ADMINISTRAÇÃO DE PROBIÓTICOS EM
RATOS COM SOBRECARGA DE FRUTOSE

DULCE ELENA CASARINI - ORIENTADOR(A)

ALEXANDRE SAUD - DISCENTE

CLARA VERSOLATO RAZVICKAS - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

INTRODUÇÃO: A prática de exercícios físicos aliada a uma alimentação saudável, que inclua a ingestão de
probióticos, proporciona uma melhora no per�l lipídico e qualidade de vida dos indivíduos. OBJETIVO:
Analisar as alterações metabólicas em ratos submetidos à dieta de frutose e investigar como essas
variáveis são moduladas sob administração de probióticos e intervenção do treinamento resistido.
MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizamos ratos Wistar (250g), divididos em 6 grupos: Controle (CTR), Controle
Exercício(CRT EX), Controle Frutose (CTR FR), Exercício Frutose(EX FR), Probiótico Frutose(PR FR),
Probiótico Exercício Frutose(PR EX FR). Exercício físico, 5x por semana, durante 8 semanas. RESULTADOS:
Observamos uma diminuição do Clearance de creatinina no grupo CTR FR vs CTR, CTR EX. Não foram
encontradas diferenças signi�cativas nos outros parâmetros da função renal. Aumento do
Triglicérides(132,4±14,80), LDL e VLDL no grupo CTR FR vs todos grupos. Aumento do HDL nos grupos FR
EX, CTR EX e EX PR FR vs CTR FR. Aumento de P.A no grupo CRT FR vs todos os outro grupos. Volume
urinário nos grupos CRT FR, FR EX e PR FR vs CRT e CRT EX. Consumo de líquidos nos grupos CRT FR, FR
EX e PR FR vs CRT e CRT EX. CONCLUSÃO: O exercício proporcionou um aumento signi�cativo nos níveis
de HDL e a diminuição dos níveis de VLDL, LDL e Triglicérides nos grupos exercitados, comparado aos
grupos não exercitados. Houve um aumento pressão arterial no grupo CRT FR, comparado a todos os
outros grupos. Os animais submetidos à dieta rica em frutose, sem nenhuma intervenção (exercício e
administração de probióticos) apresentaram alterações metabólicas semelhantes àquelas encontradas
nos pacientes com SM, como resistência à insulina, aumento dos biomarcadores do metabolismo e
pressão arterial. O estudo sugere um efeito protetor do exercício para riscos cardiovasculares na
manutenção de níveis normais desses marcadores. Os grupos que �zeram uso de probióticos, também
tiveram redução dos marcadores de triglicérides, VLDL e LDL, demonstrando a in�uência dessa
suplementação na melhora desses marcadores.
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INFLUÊNCIA DOS INDICADORES FINANCEIROS NAS EMPRESAS DO SETOR DE
PETRÓLEO E GÁS E O REFLEXO NO PREÇO DAS AÇÕES NO PERÍODO 2012 - 2021.

MARINA MITIYO YAMAMOTO - ORIENTADOR(A)

WANDER HENRIQUE MORRESQUE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos dos indicadores �nanceiros no preço das ações,
haja vista que em �nanças utilizam-se das informações �nanceiras divulgadas pelas empresas como
uma poderosa ferramenta de pesquisa, a partir delas é possível visualizar diversos fatores das
instituições, como: a saúde �nanceira, evolução de desempenho operacional e �nanceiro, níveis de
endividamento, capacidade de pagamento, tomada de novos investimentos, dentre outros... Utilizou-se
as empresas do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis com base nas informações contidas nas
demonstrações contábeis no período de 2012 a 2021.Dentre os parâmetros baseados nas
Demonstrações Contábeis adotou-se os seguintes indicadores: Margem Ebitda, Alavancagem Financeira,
Alavancagem Operacional, Liquidez Corrente, ROA, Giro do Ativo, Dividendo pago por ação, retirados das
demonstrações trimestrais. Para a variável preço das ações foi considerado o valor de fechamento do
ultimo dia do trimestre. Todos os dados foram coletados do Software da Economatica. Para aferir o
impacto desses indicadores nos preços das ações utilizou-se a regressão por dados em painel para
veri�car a signi�cância das variáveis adotadas no preço das ações. Os resultados demonstraram
coe�cientes signi�cantes em determinados indicadores e R2 altos, relevando a importância desses
indicadores na determinação dos preços das ações. Assim a pesquisa contribui para investidores,
estudantes e pesquisadores entenderem melhor a relação entre o comportamento das empresas e a
sua in�uência no preço da ação, além de contribuir com a comunidade cientí�ca, possibilitando a
elaboração de novos trabalhos comparando segmentos ou empresas, e, em pesquisas futuras
qualitativas do re�exo dos indicadores nos preços das ações.
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INFLUÊNCIAS DAS QUESTÕES DE GÊNERO NA SAÚDE DAS TRABALHADORAS DE
ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

VANESSA RIBEIRO NEVES - ORIENTADOR(A)

ANDERSON DA SILVA ROSA - ORIENTADOR(A)

MONICA TAMINATO - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Introdução. As questões de gênero estão presentes na sociedade e impactam diretamente a vida da
mulher nas questões pessoais, acadêmicas, políticas, sociais, trabalhistas e de saúde-adoecimento. São
observadas na Enfermagem de maneira categórica, já que o contingente dessa pro�ssão é de maioria
feminina, escancarando as diferenças salariais e oportunidades pro�ssionais entre homens e mulheres.
Objetivo. Descrever e analisar a in�uência das questões de gênero na saúde de trabalhadoras de
enfermagem durante a pandemia da COVID-19. Métodos e materiais. Trata-se de um estudo misto,
combinando as abordagens quantitativa e qualitativa. Propõe aplicar 4 questionários (questionário
sociodemográ�co, Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey, Self-Reporting-Questionnaire e o
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh) que avaliarão questões sociodemográ�cas, hábitos e
condições de saúde mental de aproximadamente 100 mulheres pro�ssionais de Enfermagem que
tenham atuado diretamente na pandemia em Unidades de Terapia Intensiva e Pronto-Socorro no
período de março de 2020 à dezembro de 2021. E a partir da análise dos dados quantitativos, será dado
início à fase qualitativa que consistirá em entrevistas semi-estruturadas na qual a coleta dos
depoimentos �ndará com a saturação dos dados. O local de estudo se dará em um hospital público
universitário. Perspectivas futuras. O conhecimento sobre a in�uência das questões de gênero na saúde
de trabalhadoras de enfermagem pode fomentar ações que amenizem as diferenças de gênero e
empoderamento para que as mulheres possam enfrentar essas questões, galgando espaços e maiores
salários no âmbito pro�ssional, além do respeito e reconhecimento no meio social. A pesquisa está na
fase de aprovação do comitê de ética das instituições envolvidas.
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INFLUÊNCIAS DO ESTÁGIO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E NO CUIDAR DE PESSOAS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO: RELATO DE

EXPERIÊNCIA.

MICHELE MACENA LUIS - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: A disciplina Enfermagem em Saúde Mental tem como escopo a discussão do processo de
enfermagem e do cuidar na perspectiva do campo psicossocial, considerando o indivíduo e seu contexto
de vida, indo para além dos sintomas. Neste sentido, a vivência do estágio na Residência Terapêutica
pode permitir uma imersão para compreensão do processo de desinstitucionalização, o cuidado em
liberdade e a autonomia para tomada de decisões com os moradores que possuem adoecimento
psíquico. Objetivos: Descrever os sentimentos e as ações elaboradas durante o estágio de graduação em
enfermagem em saúde mental. Materiais e Métodos: Trata-se de relato de experiência do estágio de
graduação em enfermagem em saúde mental ocorrido no período de outubro e novembro de 2021 em
dois serviços de residências terapêuticas na zona oeste de São Paulo. A carga horária prática de 90
horas, ocorrida no período matutino de segunda à sexta de 08h às 12h. Serão descritos os sentimentos,
as percepções, atividades e in�uências do estágio no processo formativo e no cuidar de moradores das
Residências Terapêuticas. Resultados e conclusão: As primeiras visitas e interações com os moradores
das Residências Terapêuticas causaram sentimento de insegurança e medo devido às repercussões no
comportamento dos moradores por conta do adoecimento psíquico e anos de internação em instituição
psiquiátrica. Foram realizadas supervisões em que se discutiu e aprofundou sobre o estigma e a
integralidade do cuidado, com atitudes respeitosas, afetuosas e terapêuticas. As semanas seguintes
foram destinadas a aproximação dos moradores, construção de propostas de atividades de autocuidado
e a possibilidade de ressigni�car posturas, atitudes e sentimentos por parte das estudantes. Foram
realizadas consultas de enfermagem, cuidado em domicílio, escuta da história de vida, caminhadas,
jogos educativos e a elaboração de um material com �guras para promover a comunicação e o
envolvimento de um dos moradores da Residência Terapêutica que apresentava uma comunicação
di�cultosa com os outros moradores e pro�ssionais. A aproximação dos moradores permitiu com que os
estudantes desenvolvessem habilidades comunicacionais e relacionais de afeto, postura empática e
ouvir re�exivamente, em que mais importante do que fazer perguntas é ouvir sobre o desejo e as
intencionalidades do outro. O estímulo à autonomia fez parte do processo de enfermagem, em que as
caminhadas possibilitaram maior aproximação e inserção social. A interação e discussão dos casos,
comportamentos e condutas com os acompanhantes e os próprios moradores atribuíram um novo
signi�cado da vivência no estágio fazendo com que os sentimentos de con�ança, vínculo, empatia e
afeto fossem nutridos em uma formação pro�ssional no campo psicossocial e na clínica ampliada.
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INFLUENCE OF HIGH-SUGAR DIET ON EXPERIMENTAL ALLERGIC ASTHMA IN MICE

MATEUS CAMPOS CASARO - DISCENTE

CAROLINE MARCANTONIO FERREIRA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

In recent decades, a shift has been observed in Western dietary patterns, based on high-calorie diets and
low �ber intake, which have been associated with the development of asthma. Most experimental
models use high-fat diets to understand the mechanisms by that a caloric diet causes asthma
exacerbation. Claims that sugar can have adverse health e�ects have been a recurrent theme in current
scienti�c literature. Epidemiological studies investigate the correlation between the consumption of soft
drinks, sugary drinks, and in�ammatory diseases, demonstrating the links between sugar consumption
and asthma, although the biological mechanisms of these associations are not completely understood.
The consumption of large amounts of sugars is one of the factors that cause dysbiosis in the host gut
microbiota, leading to an increase in the intestinal barrier permeability, which has been associated with
in�ammatory diseases. Therefore, this study has the objective to understand whether a high-sugar diet
can cause changes in metabolism, the immune system, and the morphology of the lung and intestines.
For this, we will provide mice with a diet with condensed milk ad libitum for 15 days before induction of
experimental allergic asthma with ovalbumin. The partial results show that the diet was induced weight
gain and increased pulmonary eosinophilic in�ammation in these mice. In the next steps of the project,
we will investigate the immunological mechanisms involved in this modulation
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INFLUENCIADORES DIGITAIS E A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO
SOBRE DIABETES MELLITUS EM REDES SOCIAIS

PAMELA CRISTINA BIANCHI - ORIENTADOR(A)

JULIA DE ALMEIDA TAVARES GUIMARAES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O presente estudo aborda quatro diferentes assuntos: diabetes, cibercultura, saúde pública
e divulgação cientí�ca, que convergem no seguinte tópico: a divulgação de conhecimento cientí�co sobre
diabetes mellitus em redes sociais no contexto atual. O Ministério da Saúde determina que implementar
ações básicas de diagnóstico e controle do diabetes mellitus (DM) nos diferentes níveis de atendimento
do Sistema Único de Saúde, conscientizando a população acerca da condição, é de extrema urgência,
alinhando-se ao compromisso ético-político de defesa da vida. O sistema, imerso na era da cibercultura,
vem apostando em inovações nos modos de produção de cuidado em saúde no país, contando com o
meio digital e as redes sociais virtuais como aliados nas tentativas de se relacionar, orientar,
conscientizar e construir experimentações práticas para e junto de seus usuários, seguindo os novos
ritmos de produção de conteúdo e suas formas de divulgar ciência. Objetivo: Analisar a produção de
conteúdo e as interações sociais geradas a partir do compartilhamento de materiais em rede sobre
diabetes na rede social Instagram. Por um lado, pretende-se acompanhar o per�l de um órgão o�cial do
governo, o Ministério da Saúde e, por outro, de uma in�uenciadora digital que convive com a condição e
compartilha seu cotidiano na rede. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa iniciada
em setembro de 2021 que utiliza enquanto metodologia a etnogra�a virtual, também chamada de
netnogra�a. O trabalho será realizado em duas etapas: a primeira, já concluída, consistiu no
acompanhamento e observação das publicações feitas pelos per�s selecionados assim como das
interações ocorridas, entre os dias 1 e 30 de novembro, período denominado mundialmente como o
mês de conscientização sobre diabetes; a segunda etapa, ainda em andamento, será a seleção,
categorização e análise das publicações e interações acompanhadas. Resultados: A partir da conclusão
da primeira etapa, alguns resultados puderam ser identi�cados, como o fato de que há um maior
número de postagens sobre diabetes no per�l da in�uenciadora e que a maior parte das postagens do
per�l do Ministério tinham relação com a atenção primária à saúde. Conclusão: A divulgação de
conhecimento e o compartilhamento do cotidiano nas redes sociais tem avançado e in�uenciado modos
de vida e do cuidado em saúde, como o autocuidado das pessoas com diabetes mellitus.
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INFOGRÁFICOS E LEITURA: UMA ANÁLISE DE MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA PARA O ENSINO MÉDIO

VANDA MARIA DA SILVA ELIAS - ORIENTADOR(A)

ALINE MACHADO PELLIZZOLA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: Considerando orientações de documentos o�ciais como a Base Nacional Comum Curricular
e o Currículo Paulista no tocante ao ensino de Língua Portuguesa, este trabalho tem como foco uma
análise de propostas de leitura de infográ�cos em materiais didáticos produzidos pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, para a etapa do Ensino Médio. Objetivos: O estudo tem como
objetivos: i. analisar como infográ�cos são abordados em materiais didáticos produzidos pela Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo voltados ao Novo Ensino Médio, focalizando as atividades de
prática de leitura do gênero infográ�co; ii. contribuir para o ensino da leitura de textos multimodais.
Materiais: Tendo em vista esses objetivos, foi constituído um corpus composto por infográ�cos
presentes no material didático ?Caderno Aprender Sempre? (Volumes 1 e 2 ? 2ª série do Ensino Médio).
Método:Para uma análise de natureza qualitativa, que está fundamentada teoricamente em estudos
sobre: i) o texto concebido como um evento que envolve aspectos linguísticos, cognitivos, sociais,
culturais, interacionais e multimodais, que demanda a participação ativa do leitor ou da leitora no
processo de construção da coerência e de sentidos (BEAUGRANDE, 1997; KOCH, 2015, 2018; KOCH;
ELIAS, 2018; MARCUSCHI, 2008; CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010); ii) o infográ�co compreendido
como um gênero textual que envolve em sua produção informações verbais e não verbais (escrita, cores,
imagens etc), conforme Teixeira (2010); Moraes (2013) e Paiva (2016); iii) a multimodalidade
compreendida como uma característica comum aos textos que diz respeito à coexistência de múltiplas e
diferentes linguagens (KRESS ; VAN LEEUWEN, 2006 ; GUALBERTO; PIMENTA; SANTOS, 2018); iv) os
multiletramentos considerados em relação às práticas de leitura e escrita que envolvem tanto a
multiplicidade de linguagens e mídias, quanto a pluralidade de culturas (ROJO, 2013). Resultados e
Conclusão: Resultados apontam para a existência de propostas de leitura de infográ�cos que não levam
em conta satisfatoriamente a constituição multissemiótica das produções selecionadas. Espera-se com o
estudo contribuir, de modo especí�co, para o ensino da leitura e compreensão de infográ�cos, e, de
modo geral, para a ampliação de estudos da multimodalidade aplicados ao ensino da leitura de gêneros
multimodais no contexto do Novo Ensino Médio.
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INIBIÇÃO QUIMIOGENÉTICA DOS NEURÔNIOS AGRP/NPYARC REDUZ A ATIVIDADE
DOS NEURÔNIOS DO PVN, MAS NÃO ALTERA O AUMENTO DAS CONCENTRAÇÕES
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Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução: A atividade de neurônios que produzem o fator liberador de corticotro�na (CRF) no núcleo
Paraventricular do hipotálamo (PVN), o principal modulador das concentrações plasmáticas de
corticosterona está acoplado as alterações dos níveis circulantes de leptina. Assim, foi demonstrado que
a administração de leptina exógena reduz o aumento das concentrações plasmáticas de corticosterona
em animais jejuados. Contudo, o receptor de leptina (LepR) não é expresso em neurônios que produzem
CRFPVN. Por outro lado, neurônios que produzem a proteína relacionada Agouti (AgRP)/neuropeptídio Y
(NPY) do núcleo arqueado (ARC), apresentam expressão abundante do LepR, são ativados pela privação
de alimento e enviam importantes projeções para neurônios CRFPVN. Objetivo: Investigar se a inibição
especí�ca da atividade dos neurônios AgRP/NPYARC pode modular o aumento das concentrações
plasmáticas de costicosterona em camundongos jejuados. Materiais e métodos: Camundongos Agrp-
IRES-Cre receberam injeção bilateral intra-ARC do vetor adenoviral carreando a sequência que codi�ca o
DREADD inibitório fusionado a mCherry [hM4D(Gi)-mCherry], ou apenas mCherry em formato Cre
dependente (n = 16-18, 8-12 semanas de idade). DREADDs são receptores muscarínicos mutantes
responsivos exclusivamente à clozapina-N-óxido (CNO). Após a cirurgia, os animais foram aclimatizados
individualmente por duas semanas para o experimento. A seguir, os animais foram jejuados por 36h,
tratados com 5 injeções i.p. de salina a cada 8 horas, e ao término do período de jejum (10am) o sangue
da veia facial foi coletado. Uma semana após, os mesmos animais foram tratados com 5 injeções i.p.
com CNO (1mg/Kg) no cronograma temporal acima descrito. Ao término do jejum o sangue foi coletado
e os animais foram perfundidos para coleta do encéfalo. O peso corporal foi mensurado antes das
injeções e após o período de jejum de 36 horas. O plasma foi utilizado para determinação das
concentrações plasmáticas de glicose, corticosterona e leptina e o encéfalo para avaliação da expressão
de cFOS e mCherry (indicador da expressão do DREADD). Resultados: Con�rmando a inibição especí�ca
dos neurônios AgRP/NPYARC, observamos redução na colocalização mCherry FosB no ARC de animais
Agrp-IRES-Cre expressando hM4DGi-mCherry quando comparado com animais expressando apenas
mCherry, ambos tratados com CNO. De modo interessante, observamos que a inibição especí�ca dos
neurônios AgRP/NPYARC atenuou o aumento da expressão de FosB no PVN induzido pelo jejum.
Contudo, não observamos alteração nas concentrações plasmáticas de corticosterona quando
comparamos animais Agrp-IRES-Cre expressando hM4DGi-mCherry ou apenas mCherry e que foram
tratados com salina ou CNO. Adicionalmente, a inibição dos neurônios AgRP/NPYARC reduziu a perda de
peso corporal induzida pelo jejum mas não alterou a redução das concentrações plasmática de leptina e
glicose. Conclusão: Nosso resultados indicam o envolvimento parcial dos neurônios AgRP/NPYARC no
controle do neurocircuito envolvido na ativação de neurônios PVN (possivelmente neurônios CRF)
durante o estresse metabólico induzido pela privação de alimento.
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INICIAÇÃO À PESQUISA DE JOVENS SECUNDARISTAS: LUZ SOBRE AS TRAJETÓRIAS
DE VIDA, ESCOLARES E PLANOS DE FUTURO.

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - ORIENTADOR(A)

ESTHER BENEVENI DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: a presente pesquisa está relacionada a pesquisa multicêntrica ?Vulnerabilidades de jovens
às IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliação de intervenções psicossociais baseadas nos direitos
humanos? (Temático FAPESP #2017-25950-2) e ações do projeto de extensão ´Juventudes e Funk na
Baixada Santista: territórios, redes, educação e saúde´. Tem como objetivo conhecer os impactos da
aproximação dos estudantes com a pesquisa cientí�ca, ainda no Ensino Médio, em suas trajetórias
escolares, projetos de vida e planos de futuro. Métodos e Materiais: a composição do campo empírico
tem se dado a partir da análise das publicações mais recentes sobre as propostas de iniciação cientí�ca
no Ensino Médio, associado a inserção da pesquisadora no acompanhamento semanal dos jovens
pesquisadores do sítio Santos, soma-se a isso os recursos: a) aplicação de um questionário semi-
estruturado no formato do google forms junto aos jovens pesquisadores de todos os sítios da pesquisa
multicêntrica, que está sendo respondido de forma voluntária e anônima, com questões relativas às
suas experiências e compreensões acerca da sua inserção no cotidiano cientí�co e os impactos gerados
nas variadas esferas da vida; b) rodas de conversa com os jovens pesquisadores (atuais e antigos); c)
entrevistas em profundidade com três jovens do sítio Santos; d) análise dos relatórios �nais e parciais da
pesquisa; e) análise dos diários de campo da equipe e da própria pesquisadora referente ao
acompanhamento semanal dos jovens pesquisadores. Resultados: estamos �nalizando a aplicação do
questionário, mas já é possível identi�car a grande participação dos jovens do sítio de Santos de onde
parte a vinculação da pesquisadora em detrimento com os outros sítios. Pretende-se que o conjunto
desses recursos possam sistematizar as experiências desses jovens de forma que suas trajetórias
individuais e coletivas sejam compreendidas, possibilitando o fomento de novas construções e formas
de ser e estar na relação entre escola e universidade. Conclusão: espera-se trazer com essa pesquisa
diferentes narrativas de vida através da perspectiva de jovens que vivem realidades distintas, mas que
têm as ferramentas da formação sócio-política e da educação como agentes transformadores de suas
possibilidades de futuro, além de que experiências que tomem os jovens como sujeitos ativos e
colaboradores da produção de conhecimento se tornem mais comuns no cotidiano escolar em parceria
com as universidades públicas, possibilitando outras construções de sentido do ensino médio para os
jovens, bem como às universidades.
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INOVAÇÃO DIGITAL NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

CARLA GRIGOLETTO DUARTE - ORIENTADOR(A)

AMANDA CAROLINA DOS SANTOS SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
PESQUISA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um um processo de exame das consequências
futuras de uma ação presente ou proposta, que visa evitar, minimizar e corrigir impactos ambientais
negativos e maximizar impactos positivos. A Inovação Digital na AIA pode contribuir para aprimorar este
processo com novas tecnologias para coleta e tratamento de dados capazes de auxiliar na elaboração de
diagnósticos, prognósticos, no acompanhamento das medidas implementadas, em processos
participativos, e em outras tarefas e etapas do processo. Algumas iniciativas de pesquisa e
desenvolvimento têm emergido neste campo, visando explorar detalhar o potencial de novas
tecnologias digitais no processo de avaliação de impacto. Publicações técnicas e cientí�cas têm trazido
panoramas de novas ferramentas, desenvolvidas em diferentes lugares, que apresentam propostas
principalmente para a triagem, avaliação de impactos, monitoramento e para a elaboração e
gerenciamento do relatório, que no Brasil corresponde ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental) adotado
no licenciamento ambiental. OBJETIVO Com este panorama em vista, o objetivo deste trabalho é
caracterizar três iniciativas de inovação digital na AIA destacando suas funcionalidades e potenciais: o
projeto DREAMS e as plataformas Envigo e iReport MATERIAIS E MÉTODOS Foi desenvolvida revisão
bibliográ�ca de publicações técnicas e artigos cientí�cos, tendo como base principal as produções da
Associação Internacional para a Avaliação de Impacto, em especial o relatório The State of Digital Impact
Assessment Practice. A seleção das três iniciativas foi feita a partir da quantidade e qualidade das
informações disponíveis sobre as experiências identi�cadas em pesquisa preliminar. RESULTADOS O
projeto DREAMS está desenvolvendo dois produtos com aplicação de Inteligência Arti�cial. O primeira
será uma a base de dados ambientais, recuperando informações presentes em EIAs e outros estudos
ambientais usando processamento de linguagem natural, NLP; o segundo é uma ferramenta (CAUSA),
em que Inteligência Arti�cial (aprendizagem de máquinas) será usada para reconhecer relações de
causa-efeito, que poderão auxiliar e agilizar avaliações de impactos futuras. A Envigo é uma plataforma
digital que visa realizar e gerenciar várias etapas da AIA, desde a apresentação de dados até a
visualização de efeitos e aplicação de modelos de relatórios. iReport é uma plataforma e workspace que
fornece uma ampla gama de informações visuais e interativas. Seu objetivo principal é voltado para a
fácil visualização do conteúdo e participação digital através de salas de consultas, onde a equipe de
especialistas e diferentes partes interessadas têm oportunidade de se conectar. Na próxima etapa do
trabalho, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre estas experiências já mapeadas e identi�car
novos casos.
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INOVAÇÃO E GESTÃO FRENTE A PANDEMIA DE COVID-19

ROGERIO SCABIM MORANO - ORIENTADOR(A)

VICTOR GODOY LEVATTE - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

ENGENHARIAS Sub-Área: COVID-19

A exigência de permanecer em isolamento social trouxe um enorme avanço para diversos nicho,
empresas simpli�caram e otimizaram seus serviços, criaram malhas de depósitos e mudaram rotina de
trabalho tentando se adequar à nova realidade do mundo. Práticas antes mal vista, agora, além de
serem implementadas, trouxeram maior �exibilidade para o trabalho, redução de custos com até maior
produtividade. A Utilização do teletrabalho está entre uma das novas modalidades empregada que
agradou o mercado (LOSEKANN e MOURÃO, 2020). Centros de distribuição descentralizados, utilização
em massa do e-commerce, alterações positivas que possibilitaram criação de empregos e remexeram a
economia mundial. Praticas estas que agregaram novas demandas de materiais, do ponto de vista do
setor químico, redução consumo de petróleo em cerda de 6%, menor que 2012 sendo que deveria haver
aumento pela maior industrialização e expansão (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS E
BIOCOMBUSTÍVE, 2021), mas em comparação ao consumo de celulose e derivado houve um crescimento
de 7,8% (SUZANO PAPEL E CELULOSE, 2021), demonstrando que mesmo em tempos de crise houveram
setores que conseguiram obter crescimento. O objetivo geral do trabalho é apresentar as medidas
adotadas pelo mercado, tanto econômico, como administrativas, para sobreviver a pandemia de COVID-
19, e analisar os resultados dessas ações e suas modi�cações nos diversos setores, na área empresarial
de uma forma geral e, também, modo de consumo. Inicialmente eram apenas 15 dias de paralização que
agora se encaminha ao um ano e meio a uma mistura de impaciência com as medidas sanitária e medo
de ser acometido pelo vírus (RIBEIRO e NETO, 2020). Este abalo as estruturas da sociedade afetaram
tanto relacionamento das pessoas, o que inclui toda a logística e organização de trabalho que é aplicada
até então, como o novo cotidiano e hábitos de consumo que ditam a direção para qual mercado
caminha. Para adaptar-se à essa novidade, os administradores de todos os setores tiveram que inovar e
reformular os mecanismos de venda a �m respeitar as novas determinações sanitárias do governo e se
adequar à nova demanda, tudo isso enquanto preços e oferta de matéria prima oscilam desnorteados
(ALMEIDA, FROEMMING e CERETTA, 2020). Tendo em vistas estas novas demandas e práticas, é
importante avaliar sua efetividade no contexto ainda dentro da pandemia, se foram e�cientes em conter
a crise, e quais desta, além de e�cazes, foram tão inovadoras e bem implementadas que perdurarão
mesmo após esta pandemia. Inicialmente eram apenas 15 dias de paralização que agora se encaminha
ao um ano e meio a uma mistura de impaciência com as medidas sanitária e medo de ser acometido
pelo vírus (RIBEIRO e NETO, 2020). Este abalo as estruturas da sociedade afetaram tanto relacionamento
das pessoas, o que inclui toda a logística e organização de trabalho que é aplicada até então, como o
novo cotidiano e hábitos de consumo que ditam a direção para qual mercado caminha. Para adaptar-se
à essa novidade, os administradores de todos os setores tiveram que inovar e reformular os
mecanismos de venda a �m respeitar as novas determinações sanitárias do governo e se adequar à
nova demanda, tudo isso enquanto preços e oferta de matéria prima oscilam desnorteados (ALMEIDA,
FROEMMING e CERETTA, 2020). Tendo em vistas estas novas demandas e práticas, é importante avaliar
sua efetividade no contexto ainda dentro da pandemia, se foram e�cientes em conter a crise, e quais
desta, além de e�cazes, foram tão inovadoras e bem implementadas que perdurarão mesmo após esta
pandemia.
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INQUÉRITO SOROLÓGICO PARA SARS-COV-2 E DETECÇÃO VIRAL EM CRIANÇAS COM
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE

DENISE MIYUKI KUSAHARA - CO-AUTOR(A)

MONICA TAMINATO - ORIENTADOR(A)

EDUARDO ALEXANDRINO SERVOLO DE MEDEIROS - CO-AUTOR(A)

SUELEN BIANCA STOPA MARTINS - CO-AUTOR(A)

NATHÁLIA CARDOSO NEVES - DISCENTE

RICHARLISSON BORGES DE MORAIS - CO-AUTOR(A)

PAULO HENRIQUE BRAZ DA SILVA - CO-AUTOR(A)

KAREN RENATA NAKAMURA HIRAKI - CO-AUTOR(A)

MARIA CRISTINA DE ANDRADE - CO-AUTOR(A)

ÍSIS OLIVEIRA ARRUDA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

INTRODUÇÃO: A pandemia do SARS-CoV-2 tornou urgente entender a �siopatologia em diferentes
situações clínicas. Há uma lacuna na literatura sobre a ocorrência de infecção e a excreção oral do novo
Coronavírus na população infantil em Terapia Renal Substitutiva, um dos principais grupos de risco para
COVID-19. OBJETIVOS: Investigar a soroprevalência e excreção oral do SARS-CoV-2 em crianças com
doença renal crônica em hemodiálise. Comparar a detecção sorológica e salivar do SARS-CoV-2 nessa
população e seus acompanhantes. MÉTODOS: Estudo transversal, analítico e descritivo realizado com
indivíduos de 0 a 18 anos com Doença Renal Crônica em tratamento dialítico no ambulatório de
Nefrologia Pediátrica do Hospital São Paulo da UNIFESP. Foram coletadas amostras de saliva e sangue
do paciente e de seu acompanhante responsável. As amostras de sangue serão utilizadas para o teste
sorológico de SARS-CoV-2. Já as amostras salivares serão centrifugadas, aliquotadas e congeladas em
freezer à -80° C e serão analisadas por reação da Polimerase em cadeia (RT-PCR) para a detecção viral.
RESULTADOS PRELIMINARES: Foram incluídos no estudo 10 pacientes e seus acompanhantes ou
responsáveis em período prévio à vacinação contra COVID-19. Entre as crianças e adolescentes a média
de idade foi de 10 anos e 7 meses, sendo 70% do sexo masculino e 30% feminino. A sorologia dos
pacientes foi de 9 resultados negativos (90%) e 1 (10%) pendente. Enquanto 100% das acompanhantes
eram mulheres e tinham idade média de 37 anos e 6 meses, os resultados da sorologia de Sars-CoV-2
foram 2 (20%) reagentes, 7 (70%) negativos e 1 (10%) pendente. As amostras salivares estão
armazenadas em biorrepositório, aguardando análise global. Análise sociodemográ�ca: etnia
autodeclarada (10%) amarela, (60%) parda e (40%) branca; renda familiar 2 (20%) até um salário mínimo,
6 (60%) de 1 a 3 salários mínimos, 2 (20%) acima de 3 salários mínimos; 3 (30%) recebem auxílio doença
ou benefício pelo INSS; deslocamento até o ambulatório por transporte público coletivo 4 (40%), veículo
particular 3 (30%) e ambulância 3 (30%); o tempo de deslocamento de ida e volta: 3 (30%) até 2h, 3 (30%)
até 3h e 4 (40%) 3h ou mais. Quanto a residência: 5 (50%) própria, 3 (30%) alugada, 2 (20%) cedida e
todas (100%) eram de alvenaria e possuíam saneamento básico. CONCLUSÃO: Demonstra-se a
importância de conhecer o status sorológico, para proporcionar maior segurança em saúde para todos
envolvidos no tratamento, principalmente no momento que havia somente medidas não-farmacológicas
de prevenção e a vacinação estava indisponível para população em estudo. Tendo em vista que havia 2
acompanhantes positivos e assintomáticos entre o grupo, evidencia-se a necessidade de mudança de
protocolos assistenciais de prevenção e controle de infecção, com a inclusão dos acompanhantes no
rastreio, visto que o ambiente da hemodiálise é compartilhado e essas crianças compõem a população
de maior risco e gravidade. Observa-se também que 90% das famílias são de baixa renda e todas
possuem condições adequadas de moradia, contudo demasiadamente distantes do serviço, gerando
custos e grande exposição a patógenos e impactando a qualidade de vida das crianças e familiares.
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INSATISFAÇÃO CORPORAL: UM ESTUDO ENTRE ADOLESCENTES BRASILEIROS.

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO - DISCENTE

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A imagem corporal pode ser considerada como aquela formada pelo sujeito sobre si, e a
insatisfação corporal uma avaliação negativa de sua forma corporal. Os adolescentes são grupo
vulnerável a apresentar maior insatisfação corporal, e adoção de comportamentos inadequados por
isso. Os fatores que mais in�uenciam a imagem corporal desse grupo estão a estética, a autoestima e a
saúde. Objetivo: avaliar o nível de satisfação corporal dos adolescentes participantes. Materiais e
métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado com adolescentes de 12 a 18 anos, por meio de
pesquisa on-line, aprovado pelo CEP n° 4455925, em que a insatisfação com a imagem corporal foi
avaliada por meio da escala de silhuetas proposta por Stunkard, e a insatisfação corporal medida pela
diferença entre a silhueta atual autorreferida e a desejada pelo adolescente. Resultados: A amostra total
foi de 261 adolescentes de ambos os gêneros, sendo a maior parte composta pelo gênero feminino, e
cursando o terceiro ano do ensino médio. Os resultados encontrados se assemelham ao descrito na
literatura, em que a maior parte da amostra apresentou insatisfação corporal, principalmente as
adolescentes do gênero feminino, com desejo por uma silhueta menor. Outros estudos brasileiros
realizados com o público semelhante encontraram dados de prevalência de insatisfação com a imagem
corporal próximos ao presente estudo, principalmente entre as adolescentes. Entre os adolescentes do
gênero masculino, a busca por silhueta menor também foi mais prevalente, em comparação pelo desejo
por uma silhueta maior, dados esses que ainda são pouco relatados na literatura brasileira atual, em
que os resultados têm mostrado uma busca por uma silhueta maior, diferente do encontrado nesta
pesquisa. Conclusões: Achados como esses corroboram com outros estudos sobre o tema, mostrando o
quanto as meninas estão mais suscetíveis, e agora os meninos, na busca por uma silhueta menor. Sendo
assim, este estudo reforça a importância de políticas públicas de prevenção a insatisfação corporal, que
possam promover a diversidade corporal nas mídias e a diminuição da pressão estética.
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INSEGURANÇA ALIMENTAR E FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS NAS
COMUNIDADES DA CIDADE DE SÃO PAULO

LUCIANA YUKI TOMITA - ORIENTADOR(A)

CATARINA VEZETIV MANFRINATO - ORIENTADOR(A)

LUISA VENTORIM COMARELLA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR 

Sub-Área: ALIMENTO FUNCIONAL/BIOMATERIAL

RESUMO Dados do inquérito nacional de insegurança alimentar durante a COVID-19 realizado em
dezembro de 2020 veri�cou que mais da metade dos domicílios brasileiros encontra-se em insegurança
alimentar. Com o prolongamento da pandemia da COVID-19, ocorreu a in�ação no preço dos alimentos
e o comprometimento da renda de muitas famílias. Avaliar as habilidades culinárias, a prevalência de
insegurança alimentar e o consumo alimentar das comunidades de São Paulo. OBJETIVO: Investigar a
prevalência de insegurança alimentar, acesso a alimentos saudáveis e pouco saudáveis, hábito de
consumo de talos e folhas de tubérculos e habilidades culinárias entre as famílias moradores das
comunidades localizadas na cidade de São Paulo. MÉTODOS: Estudo transversal conduzido entre
Outubro e Dezembro de 2021 em sete comunidades, quatro na região sudeste e três na região sul. Foi
aplicado questionário com questões socioeconômicas e demográ�cas, além de questões sobre
insegurança alimentar, segundo a Escala Brasileira de Insegurança (versão curta composta por cinco
questões), de frequência de consumo de alimentos, habilidades culinárias e conhecimento e consumo
integral dos alimentos. Medidas de tendência central e dispersão foram calculados para caracterização
da população. Avaliou-se a diferença na distribuição de insegurança alimentar e fatores
socioeconômicos e demográ�cos utilizando-se o teste chi-quadrado. RESULTADOS: 208 participantes
responderam o questionário. A maioria das famílias é che�ada por mulheres 195 (93%), não Brancas 151
(74%), renda mediana (intervalo interquartil) de R$350,00 (170, 500). A maioria encontra-se em
insegurança alimentar (59%). Dos participantes, 35% reportou consumo de frutas e verduras em mais de
3 dias da semana. Observou-se que a prevalência de não ter consumido frutas e feijão ou ter consumido
até duas vezes na semana anterior foi três vezes maior entre as famílias em situação de insegurança
alimentar comparado àqueles seguros (p<0.001). Para o consumo de frutas foi duas vezes maior a
prevalência de tê-la consumido até duas vezes na semana anterior entre os familiares em insegurança
alimentar (p<0.001). A maioria possui habilidades culinárias, ou seja, sabem usar panela de pressão para
preparar feijão (98%), temperar carne utilizando temperos naturais (88%), preparar sopa ou refeição
sem seguir uma receita (88%). Porém, um terço reportou conhecimento de uso de talos e folhas, ou
consumo integral dos alimentos. Di�culdades para comprar gás, itens de higiene pessoal e álcool
estavam signi�cativamente associadas à insegurança alimentar (p<0.001). CONCLUSÃO: A maioria da
população encontra-se em insegurança alimentar com baixa frequência de consumo de frutas, legumes
e verduras e não consomem os alimentos de forma integral. Tal aproveitamento pode ser uma ótima
estratégia para baratear os custos para manter uma alimentação saudável. As o�cinas de culinária ou
livros e vídeos com receita e preparo de alimentos com aproveitamento integral dos alimentos,
orientações de compras ou solicitar doações no �nal da feira, também podem ser estratégias para
promover uma alimentação saudável neste contexto de insegurança alimentar e di�culdade �nanceira.
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INSEGURANÇA ALIMENTAR E TRANSTORNOS MENTAIS NO PERÍODO PERINATAL:
PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

BRUNO PEREIRA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

AMANDA DA SILVA SANTOS - DISCENTE

ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUNIGA - COORIENTADOR(A)

SIMONE PEREIRA GUEDES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

Na falta da garantia do direito ao acesso regular e permanente aos alimentos em quantidade e
qualidade adequados é observada a Insegurança Alimentar (IA). A IA aumenta as chances de mulheres
no período perinatal - do início da gestação até 12 meses pós-parto - desenvolverem agravos à saúde.
Além das alterações hormonais, físicas, emocionais características do período perinatal, as mulheres
podem manifestar transtornos mentais. Estima-se alta prevalência de transtornos mentais para tal
período em mulheres de países de baixa e média renda. IA causada pela pandemia de COVID-19
aumenta o risco para o desenvolvimento dos transtornos para esse grupo de mulheres. Este trabalho
objetiva identi�car a ocorrência da insegurança alimentar e a associação com transtornos mentais no
período perinatal. Será conduzida uma revisão sistemática - RS a partir da questão norteadora: Qual o
impacto da insegurança alimentar na saúde mental materna no período perinatal? O protocolo de RS
contará com 5 etapas. Etapa 1: busca nos recursos informacionais utilizando os termos: ?household food
insecurity? e ?maternal mental health? combinados em estratégias de busca re�nada para cada recurso
informacional, elaborada pelos autores e re�nada por pro�ssional bibliotecário expert em RS para
responder à questão. Elaborada a partir da estratégia PICOS: População (P): mulheres no período
perinatal; Intervenção ou exposição (I): ocorrência de insegurança alimentar no período perinatal;
Comparação ou controle (C): nenhum; Desfechos ou medidas de desfecho (O): prevalência e incidência
de TMC no período perinatal. Estudos (S): transversal (prevalência) e coorte (prevalência e incidência).
Serão utilizados os critérios de inclusão: estudos observacionais descritivos ou analíticos, delineamento
transversal ou de coorte; desenvolvido com seres humanos do sexo feminino; publicados entre 2012 e
2022; em inglês, espanhol ou português; que abordem a ocorrência de IA e a associação com
transtornos mentais no período perinatal. E critérios de exclusão: artigos de revisão; artigos que não
respondam à questão norteadora; e artigos que não abordem o tema selecionado. Primeiro será lido os
títulos e resumos, em seguida cada artigo selecionado na íntegra com análise crítica para identi�car as
questões relacionadas a cada artigo, diferentes metodologias, amostras e coleta de dados. Leitura que
será realizada por dois pesquisadores, de modo independente, e por um terceiro pesquisador para a
decisão para os casos divergentes. Os softwares Endnote e Rayyan serão utilizados para triagem,
organização e exclusão de duplicatas e leitura "blind on", respectivamente. Etapa 2: extração dos dados
dos estudos selecionados e preenchimento de um formulário estruturado. Etapa 3: análise da qualidade
dos estudos de acordo com os critérios do Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT). Etapa 4: síntese
qualitativa dos estudos. Etapa 5: Metanálise. Diante do exposto percebe-se a importância do
desenvolvimento desta pesquisa para se ter um panorama sobre o fenômeno do trabalho, bem como de
determinar caminhos para o estabelecimento de protocolos assistências para mulheres com transtornos
mentais no período perinatal.



Página 1106Página 1106

INSERÇÃO PROFISSIONAL: UM OLHAR PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS EM TEMPOS DE RETROCESSOS

MAGALI APARECIDA SILVESTRE - ORIENTADOR(A)

SHEILLA ANDRE CARLOS DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Esta pesquisa se propõe a investigar como é a inserção de egressos de cursos de pedagogia que atuam
em creches municipais de Guarulhos e como se dá o seu desenvolvimento pro�ssional, no período em
que ingressam na pro�ssão. Nossa hipótese é a de que, para o desenvolvimento do trabalho pedagógico
com bebês e crianças pequenas, é necessário que nos primeiros anos de atuação na sala de aula seja
oferecido aos pedagogos um projeto de formação em serviço para se apropriarem, adequadamente, das
especi�cidades que envolvem o trabalho pedagógico nas creches. Trata-se de pesquisa teórico-empírica,
de abordagem qualitativa, cuja produção de dados se dará por meio de questionário, entrevistas
semiestruturadas e coleta de material fotográ�co e/ou videográ�co para análise das práticas de
cuidados. A escolha do território município de Guarulhos se dá por três motivos: primeiro, por fazer
parte do território no qual a Universidade Federal de São Paulo está localizada; segundo, pelo fato de
apresentar em sua extensão territorial diferentes índices de vulnerabilidades sociais, e inferimos que
essas diferenças podem afetar a qualidade do trabalho pedagógico nas escolas infantis; terceiro, por
fazer parte da região do Alto Tietê/Cabeceiras, território no qual o grupo a que pertenço, o GEODDIP
(Grupo de Estudos e Observatório do Desenvolvimento Docente e Inovação Pedagógica), realiza diversas
pesquisas. Esta investigação está organizada em seis etapas. Na primeira etapa, realizaremos as
caracterizações do município e do seu sistema educacional. Na segunda etapa, faremos o mapeamento
dos egressos dos cursos de pedagogia em período de inserção pro�ssional e o convite aos professores
participantes. Na terceira etapa, realizaremos as entrevistas com os pro�ssionais selecionados após as
análises dos questionários, coletaremos dados sobre as questões curriculares que abrangem os
cuidados com crianças de 0 a 3 anos, identi�caremos as demandas formativas narradas pelos
professores. Na quarta etapa, coletaremos e analisaremos os materiais, por meio de registro de foto
e/ou vídeo durante os momentos de cuidados: troca, banho e alimentação. Na quinta etapa,
identi�caremos os fenômenos que ocorrem no dia a dia nos ambientes escolares, mas que, pela
natureza das interações entre os professores e as crianças, esses fenômenos não se observam. Por �m,
na sexta etapa, faremos a socialização dos resultados da pesquisa em um encontro com o grupo de
professores participantes. O referencial teórico se apoia em autores que problematizam a inserção
pro�ssional (ANDRÉ, 2015; CUNHA, 2015; LIMA, 2004; SILVESTRE, 2011.); que tematizam o
desenvolvimento pro�ssional docente (IMBERNÓN, 2004, 2009; GARCÍA, 1999; NÓVOA, 2009; ROLDÃO,
2017); que conceitualiza pesquisa-formação (PASSEGUI, 2018); e em autores que discutem as
concepções que abordam o trabalho pedagógico nas creches e as infâncias, dentre eles: BONDIOLI &
MANTOVANI, 2003; CORSARO e MOLINARI, 2005; DAHLBERG & MOSS, 2003; PIKLER, 2012; FREIRE, 1996;
KUHLMANN, 2000 e ademais: FORMOSINHO, 2015; VYGOTSKY, 2017; WINNICOTT, 1964 e nos textos
legais referentes à formação de professores e à elaboração de currículos para a Educação Infantil.
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INSERÇÕES DE DIU PÓS-PARTO IMEDIATO EM ADOLESCENTES NA MATERNIDADE
PÚBLICA: RESULTADOS CLÍNICOS EM 12 MESES.

CRISTINA APARECIDA FALBO GUAZZELLI - ORIENTADOR(A)

SILVANA APARECIDA GIOVANELLI - DISCENTE

MARIA REGINA TORLONI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

TÍTULO INSERÇÕES DE DIU PÓS-PARTO IMEDIATO EM ADOLESCENTES NA MATERNIDADE PÚBLICA:
RESULTADOS CLÍNICOS EM 12 MESES. Autores do trabalho: SILVANA APARECIDA GIOVANELLI,
SILVANA.GIOVANELLI@HOTMAIL.COM; CRISTINA APARECIDA FALBO GUAZZELLI,
C.GUAZZELLI@UOL.COM.BR; MARIA REGINA TORLONI TORLONIMR@GMAIL.COM INTRODUÇÃO: No
Brasil, apenas 2% das mulheres em idade reprodutiva utilizam o dispositivo intrauterino (DIU), um
método anticoncepcional reversível de longa duração de alta e�cácia. Mais de 75% de todas as
gravidezes na adolescência são indesejadas. A inserção do DIU no pós-parto é uma forma de reduzir a
gestações não planejada em adolescentes. OBJETIVO Os objetivos deste estudo foram avaliar a
aceitação, expulsão, satisfação, continuidade, complicações e a taxa de falha relacionadas ao uso do DIU
inserido no pós-parto imediato de adolescentes atendidas em um hospital público. MÉTODOS Trata-se
de um estudo de coorte retrospectivo no hospital público HMU-SBC no período de 2016 a 2017 onde
ocorreram 8043 partos envolvendo 1710 adolescentes entre (10-19 anos) sendo que 294 aceitaram a
inserir o DIU T Cu 380 A nos primeiros 10 minutos após a dequitação placentária pós-parto vaginal ou
cesárea no hospital público no período de 2016 a 2017. Todas as inserções DIUPPI foram feitas por
médicos residentes sob a supervisão direta de um preceptor experiente. No dia da alta médica
receberam um pedido de ultrassonogra�a (USG) transvaginal a ser realizada cerca de 40 dias pós-parto e
uma consulta de retorno agendada. Paciente no 1º retorno foi orientada a retornar com 6 meses e com
12 meses para novas avaliações. Os desfechos primários do estudo foram as taxas de aceitação,
expulsão, continuidade com 12 meses e satisfação com o método. Os desfechos secundários foram as
taxas de sangramento, dor, infecção, perfuração e de nova gravidez. RESULTADOS A taxa de aceitação
entre as adolescentes foi de 17,2% (294/1710). Cerca de 29% das adolescentes (84/294) compareceram
no retorno ambulatorial seis semanas pós-parto, a maioria (76/84) havia realizado a USG de controle. Na
consulta de retorno de 6 e 12 meses depois do parto 91 (30,9%) adolescentes compareceram. Destes
(74,5%) eram nulíparas e (71,1%) tiveram parto vaginal. A incidência de expulsão foi de 28,6% (26/91) nas
adolescentes que �zeram acompanhamento ao longo do primeiro ano. A maioria das expulsões (53,8%)
ocorreu até 42 dias após o parto. As taxas de expulsão dos DIUPPI nas adolescentes que tiveram parto
vaginal e parto cesárea foram 46,2% e 7,7%, respectivamente (p < 0,001). Isso representa um risco
relativo de expulsão em média 6,51maior (IC 95% 1,64 ? 25,80) nas adolescentes que colocaram o DIUPPI
após parto vaginal. A taxa de continuidade do DIU no período de um ano foi de 69,2% (63/91). A taxa de
satisfação com o método foi de 86% (54/63). Não houve nenhum caso de infecção, perfuração ou
gravidez entre as adolescentes que permaneceram com o DIU in loco até o �nal do primeiro ano.
CONCLUSÕES A inserção do DIU TCu 38 A em adolescentes pós dequitação placentária é uma alternativa
efetiva e segura, sendo necessário ações para garantir o seguimento efetivo destas adolescentes.
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INSTAGRAM COMO CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
DE BIOQUÍMICA

GISELLE ZENKER JUSTO - COORDENADOR(A)

DEBORA NOMA OKAMOTO - COLABORADOR(A)

KARIN ARGENTI SIMON - COLABORADOR(A)

SAMANTHA MENDES DE FREITAS - DISCENTE

RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA - DISCENTE

LORENA RODRIGUES PEREIRA DE AGUIAR - DISCENTE

LILIAN CAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

NIDIA ALICE PINHEIRO - COLABORADOR(A)

JACKSON MONTEIRO CONCEIÇÃO - COLABORADOR(A)

MARIANA FELIX CERQUEIRA BALERA - DISCENTE

VICTOR CARDOSO JACINTO DA SILVA - DISCENTE

GABRIEL TRIGO PEREIRA - DISCENTE

JÚLIA CARLA DE JESUS SANTOS - DISCENTE

NATALIA CASCIANO RICCI - DISCENTE

BEATRIZ MICHIELAN NEVES - DISCENTE

CAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

A bioquímica refere-se ao estudo das moléculas e dos processos vitais que ocorrem nos organismos
vivos, bem como o modo de regulação das interações entre eles. Esta é uma área de estudos que
abrange outras áreas como a química, a genética, a �siologia, a imunologia, a biologia molecular, a
farmacologia, a virologia, a toxicologia entre outras. Os avanços cientí�cos nessas áreas e o
desenvolvimento de novas técnicas e produtos re�etem em nosso cotidiano, abrindo um amplo campo
de conhecimento a ser explorado com a comunidade. Desde o início da pandemia temos nos dedicado a
realização de projetos de divulgação cientí�ca nos Cursos de Química Bacharelado, Química Industrial,
Farmácia Integral e Noturno e Ciências Biológicas. Esses projetos têm o objetivo de mostrar a bioquímica
nos diferentes aspectos dos processos químicos, na ?bioquímica comparada? das diferentes espécies e
ainda nas doenças, ações de fármacos e aspectos toxicológicos de medicamentos. Como características
comuns esses projetos possuem linguagem simples e motivadora, diferentes formatos (PodCast,
Infográ�co, Revista, Folheto, Instagram, Mapa mental, Tirinha etc) e muita criatividade. O resultado
altamente satisfatório, o empenho dos estudantes e a contribuição para seu aprendizado nos motivou a
transformar essa atividade em projeto de extensão (?Instagram como recurso para popularização da
ciência e capilarização da Bioquímica?; código 19834). Assim, neste projeto, temas de diferentes áreas
com aplicação bioquímica, temas atuais, avanços e aplicações são discutidos por meio de um per�l no
Instagram (@bioquimatch_unifesp). O projeto de extensão é dividido em duas partes. 1) Projeto de
divulgação cientí�ca em que estudantes cursando a UC Bioquímica Integrada são motivados a produzir
material que possa ser adaptado ao Instagram, compreendendo 30 h de carga horária de
curricularização de extensão. 2) Instagram (@bioquimatch_unifesp): estudantes que já cursaram a UC
participam da criação de matérias e organizam a agenda de publicação do Instagram como alunos
extensionistas. A atividade ?projeto de divulgação cientí�ca? é realizada na UC Bioquímica Integrada
desde 2020 e, desde o início, mais de 100 projetos foram produzidos nos diferentes cursos, havendo
uma maior preferência pela elaboração de projetos mais visuais, como vídeos, folhetos e instagram
(representando 64% em 2020 e 77,7% em 2021). Esta última atividade apresentou um crescimento
signi�cativo em 2021 (3,8% em 2020 comparado a 31,7% em 2021), possivelmente pelo fato do projeto
de extensão já estar implementado. Esses projetos abordaram temas selecionados de acordo com a
curiosidade dos próprios estudantes e alguns já foram publicados em nosso Instagram, que já atingiu
mais de 3000 contas. Esse projeto, além de aproximar o estudante da bioquímica e suas aplicações,
permite levar conhecimento cientí�co de qualidade de maneira ampla a diferentes setores da sociedade,



contribuindo para a popularização da ciência e disseminação da transversalidade da bioquímica como
ciência.
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INTEGRAÇÃO DE MONITORES NO ENSINO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA EM
OFTALMOLOGIA

FILIPE DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

JOÃO PEDRO ALMEIDA RODRIGUES - MONITOR

GIULIA FAVRET PAIVA - MONITOR

GUILHERME RODRIGUES FERREIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

DOCENTE

Introdução: A monitoria de instrumentação cirúrgica oftalmológica se relaciona ao conteúdo teórico
prático que é ministrado em três unidades curriculares (UCs) do ciclo pro�ssionalizante do curso de
Tecnologia Oftálmica. A integração de estudantes monitores no processo de criação e desenvolvimento
de estratégias de ensino inovadoras, visa estimular o aprendizado do público-alvo (alunos) e promover o
senso de responsabilidade entre os monitores. Com a �exibilização do ensino híbrido decorrente da
pandemia de COVID-19 e a retomada presencial gradativa do ensino na Unifesp, o papel da monitoria
tornou-se fundamental para aliar o conteúdo teórico aos procedimentos práticos em um laboratório
experimental e controlado (WetLab). O objetivo deste projeto foi propor um treinamento prático no
WetLab cirúrgico de Oftalmologia de forma conjugada com as atividades desempenhadas no centro
cirúrgico. Métodos: Este projeto de monitoria se iniciou com reuniões periódicas no WetLab (Laboratório
Experimental Cirúrgico) do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais (Unifesp/EPM) envolvendo
a participação do coordenador e dos monitores e com pauta dedicada à adaptação do espaço presencial
e os aspectos de biossegurança. Foram programados espaços de atendimento aos alunos no WetLab
sob supervisão dos monitores e as estratégias de ensino elaboradas pela equipe de monitoria foram
aplicadas. Uma pesquisa de opinião via formulário eletrônico foi encaminhada após a conclusão das
atividades programadas. Resultados: A monitoria atendeu 15 alunos do 5º termo do curso de Tecnologia
Oftálmica nos períodos previamente programados. Todos assistiram um vídeo introdutório de curta
duração sobre os aspectos de biossegurança na pandemia em um ambiente oftalmológico. O material
didático produzido previamente pelos monitores foi armazenado em uma plataforma virtual de ensino
(Google Classroom, Google Inc., EUA). A plataforma foi usada para a identi�cação dos detalhes
anatômicos dos instrumentais cirúrgicos utilizados em uma cirurgia de catarata tradicional
(facoemulsi�cação). A demonstração do uso dos instrumentais usados em cada fase da cirurgia foi
apresentada em um vídeo narrado por um cirurgião experiente permitindo a livre simulação pelos
alunos. Conclusão: Os recursos utilizados nesta monitoria propiciaram condições de treinamento em
ambiente controlado e considerando todos os aspectos de biossegurança propostos durante a
pandemia. Após o atendimento prestado pela monitoria e a análise da pesquisa de opinião dos alunos,
houve relatos quanto ao sentimento de maior con�ança para a prática da instrumentação cirúrgica, no
entanto, os alunos destacaram que o tempo de monitoria deveria ser mais �exível e ampliado para
melhor aproveitamento prático, bem como para o esclarecimento de dúvidas. Em relação à capacidade
de entendimento das informações transmitidas durante a monitoria, 67% dos alunos a consideraram
excelente, 20% muito boa e 13% satisfatória. Também houve opiniões relacionadas à falta de conteúdo
na unidade curricular que motivou alguns alunos a buscar o projeto de monitoria para suprir essa
necessidade. Em relação ao trabalho global oferecido pelos monitores, foi observado que todos os
alunos se sentiram bem acolhidos e satisfeitos com as estratégias desenvolvidas pela equipe.
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INTEGRANDO TEORIA E PRÁTICA EM GESTÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS

MIRIAM CHRISTI MIDORI OISHI NEMOTO - DOCENTE

ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA,
ECONOMIA E NEGÓCIOS

Introdução Este projeto teve como objetivo apoiar o processo de ensino-aprendizagem da UC Métodos
Ágeis em Operações e Tópicos Especiais no que tange aos aspectos de linha de formação pro�ssional do
curso de Administração de Empresas do Campus de Osasco. Tal UC é de extrema importância para todo
o curso, bem como para execução de qualquer atividade que requer planejamento de recursos, sejam
eles humanos, tempo, �nanceiro, materiais, entre outros. Tal projeto contempla um conjunto de ações e
atividades desenvolvidas fora ou durante o horário normal de aulas, com o intuito de auxiliar a
compreensão do conteúdo e facilitar a integração entre a teoria e prática. Objetivo O objetivo geral deste
projeto foi auxiliar na compreensão dos conteúdos ministrados na UC com a participação de um monitor
que contribuiu deste modo para o melhor entendimento por parte do alunos. Além disso, o
envolvimento dos alunos monitores em problemas encontrados no dia-a-dia de aula e proposição do
desa�o de integrarem a teoria com a prática na área de gestão. Outros objetivos especí�cos proposto no
projeto inicial foram: ? Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de graduação, especi�camente
da disciplina de métodos ágeis que trata este projeto; ? Desenvolver o interesse, por parte dos discentes
através de atividades que integrem a teoria com a prática; ? Auxiliar no desenvolvimento pessoal do
aluno (re�exão, compartilhamento de ideias, sugestões, respeito em relação às ideias de terceiros, entre
outros); ? Promover a aproximação do corpo docente e corpo discente; ? Receber feedback sobre o
material didático utilizado, com a �nalidade de aprimorá-lo. Método/Resultados Visando alcançar os
objetivos propostos no projeto de monitoria , o aluno seguiu corretamente as diretrizes: ? Elaboração e
apresentação de seminários; ? Realização de atividades sob a orientação do professor responsável
como: busca de material bibliográ�ca atual, seleção de casos de empresas e artigos que ilustrem o tema
vigente da UC; ? Discussão em grupo de casos, textos e outros materiais; ? Leitura e síntese de textos
selecionados; ? Elaboração de atividades didático-pedagógico e cientí�ca, auxiliando na preparação,
execução e avaliação de aulas, trabalhos, projetos e demais atividades acadêmicas; ? Orientação de
alunos individualmente ou em grupo com o objetivo de sanar dúvidas ou discutir sobre assuntos, textos
e materiais que acharem interessante e relevante para o aprendizado; ? Auxílio ao Professor Orientador,
na elaboração do Relatório das atividades desenvolvidas no exercício da Monitoria. ? Participação de
reuniões semanais com o professor orientador, com o objetivo de analisar, discutir e avaliar a sua
prática, enquanto monitor; Conclusão O projeto foi realizado conforme o esperado e a atuação do aluno
foi além das atribuições propostas. Todas as atividades desenvolvidas pelo mesmo não só auxiliou e
bene�ciou os alunos cursantes da UC como também auxiliou o docente no seu desenvolvimento pessoal
com a contribuição de materiais atualizados e desenvolvimento de material em conjunto.
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INTERJEIÇÕES NAS FANSUBS DE MAD MEN EM INGLÊS E PORTUGUÊS: UMA
ABORDAGEM DA LINGUÍSTICA DE CORPUS

MARCIA VEIRANO PINTO - ORIENTADOR(A)

ANA LUIZA DE LIMA CANO NUNES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

A legendagem consiste na representação grá�ca de um diálogo, geralmente colocada na parte inferior
da tela. Existem diversos tipos de legendas, criadas a partir das escolhas dos tradutores e de padrões
preestabelecidos. Este estudo analisa legendas elaboradas por fãs, fansubs, em inglês (língua fonte) e
em português (língua alvo) das oito temporadas de Mad Men, para veri�car se há uma certa
padronização no uso de interjeições ao longo de suas oito temporadas em uma mesma língua e entre as
duas línguas. Este objetivo foi escolhido porque o caráter multimodal das fansubs faz com que as
interjeições tenham um papel essencial na representação grá�ca da emoção do texto, complementando
a imagem mostrada na tela. Para alcançar este objetivo, a pesquisa se apoia na abordagem teórico-
metodológica da linguística de corpus, analisando o Corpus Mad Men com auxílio do programa de
análise linguística AntConc 3.5.8 e suas ferramentas Concordance, File View e Concordance Plot. Os
resultados apontam que as legendas em inglês têm por volta de quatro vezes e meia mais interjeições e
expressam mais sentimentos negativos do que as legendas em português. Apesar dessas diferenças,
ambas demonstram certa regularidade no uso das diversas interjeições, ao longo das oito temporadas,
sugerindo uma boa organização e estrutura por trás das atividades das equipes de produção de
legendas de material audiovisual.
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INTERMIDIALIDADE E ETARISMO: YOUNGER, DE PAMELA REDMOND SATRAN E
DARREN STAR

ANA LUIZA RAMAZZINA GHIRARDI - ORIENTADOR(A)

ANA LÚCIA DOS SANTOS JOAQUIM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Título: Intermidialidade e etarismo: Younger, de Pamela Redmond Satran e Darren Star Introdução: As
séries, programas sequenciais que continuam a cada episódio durante uma ou mais temporadas, têm
ganhado bastante destaque após o crescimento do acesso às plataformas de streaming, intensi�cado
após a pandemia de COVID-19, com as pessoas passando mais tempo em suas casas. O aumento de
assinantes nessas plataformas e a constante busca de novidades para o público têm mostrado um
crescimento constante nas adaptações de obras literárias para o audiovisual. Atualmente, estima-se que
60% dos programas televisivos sejam provenientes de livros (Poulin, 2022). Nessa pesquisa, será
abordado o processo de adaptação da obra literária ?Younger?, de Pamela Redmond Satran, para a série
televisiva de mesmo nome. Objetivos: Esta pesquisa busca analisar o processo de adaptação da obra
literária ?Younger? (2005), de Pamela Redmond Satran (produto fonte), para a série televisiva de mesmo
nome, produzida por Darren Star (mídia derivada), cujas temporadas foram disponibilizadas ao público
no período de 2015 a 2021. A sinopse da obra literária é a história de uma ex-dona de casa, de 44 anos
que, após o �nal de seu casamento e a partida da única �lha para se voluntariar em outro continente,
decide retornar ao mercado trabalho sem sucesso, por conta de sua idade e do tempo afastada da
carreira para dedicar-se à maternidade. A série, composta por sete temporadas, trata do mesmo tema.
Metodologia: Será analisado o primeiro episódio da primeira temporada da série comparando-o com os
primeiros capítulos da obra literária. A análise das obras será baseada na teoria da intermidialidade, com
base no modelo de comunicação centralizada na mídia, proposto por Lars Elleström. Para isso, a obra
literária ?Younger? (2005) será tratada como produto fonte e a série televisiva de Darren Star (2015-2021)
como mídia derivada. Resultados esperados: Espera-se contribuir com a discussão sobre os estudos da
adaptação dentro do campo da intermidialidade, considerando a obra adaptada como uma mídia de
partida e não como um retrato �el do produto fonte. Esta perspectiva torna possível para o criador da
mídia derivada desenvolver o novo produto a partir de seu objetivo e suas expectativas. A proposta
também é discutir sobre mídias atuais que tratam de temas relevantes como o etarismo, no caso das
obras pesquisadas. No recorte feito nessa pesquisa, busca-se apontar ainda a escolha dos traços de
mídia que serão retomados na mídia derivada com relação ao produto fonte, no que tange à
apresentação dos principais eventos do enredo.
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INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: ESTUDO DE CASO

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

NATÁLIA LIRISS FORTI SILVA DE ABREU - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DISTÚRBIOS DA VOZ,

FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: ESTUDO DE CASO. NATÁLIA LIRISS FORTI
SILVA DE ABREU (natalia.liriss@unifesp.br) MARISA SACALOSKI (msacaloski@unifesp.br) Departamento
de Fonoaudiologia Introdução: Considera-se pessoa com de�ciência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas (BRASIL, 2015). Não há cura para a De�ciência Múltipla, entretanto seus sintomas
podem ser tratados por pro�ssionais ou por uma equipe de reabilitação, uma vez que esses indivíduos
apresentam, na sua maioria, algum comprometimento relacionado à comunicação. Sendo assim, o
objetivo da terapia fonoaudiológica em pacientes com de�ciência múltipla é estabelecer uma
comunicação efetiva entre o indivíduo e seu meio, tornando-o o mais independente e competente
possível em suas situações comunicativas, podendo assim ampliar suas oportunidades de interação com
outras pessoas. Objetivo: Caracterizar a atuação fonoaudiológica na intervenção terapêutica em um
paciente com De�ciência Múltipla. Método: Trata-se de um estudo de caso. A amostra foi composta por
um indivíduo, do sexo masculino, com 05 anos de idade, que é acompanhado em terapia
fonoaudiológica duas vezes por semana, desde março de 2021, no ambulatório do Núcleo de Apoio à
Inclusão Escolar ? NAIE, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) na cidade de São Paulo, Brasil. Foi aplicado o Roteiro de Observação e Acompanhamento do
desenvolvimento de crianças de 0 a 48 meses de idade (Perissinoto et. al, 2002) ao longo de 12 meses de
intervenção fonoaudiológica. Os dados referentes aos objetivos terapêuticos propostos, as estratégias
realizadas e seus resultados, foram coletados do prontuário do paciente. Resultados prévios: Durante o
processo terapêutico foram utilizados materiais concretos, atividades lúdicas e orientações familiares. O
paciente teve boa aderência aos atendimentos, porém mesmo assim a análise prévia dos dados
demonstrou evolução pouco signi�cativa quanto ao desenvolvimento em todos os aspectos observados
pelo roteiro em cada faixa etária (habilidades motoras, cognitivo-sociais e auditivo-verbais) quando
comparados do início do tratamento e após um ano de intervenção. Palavras-chave: De�ciência Múltipla,
fonoaudiologia, linguagem, terapia
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INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA SÍNDROME DE NOONAN: ESTUDO DE CASO.

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

GABRIELA MARRA DE FREITAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DISTÚRBIOS DA VOZ,

FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: A Síndrome de Noonan é uma síndrome genética autossômica dominante, que foi
inicialmente descrita em 1963 por Noonan e Ehmke, e possui características clínicas marcantes: baixa
estatura, pescoço curto e/ou alado, anomalias cardíacas, hipertelorismo ocular, inclinação para baixo
das fendas palpebrais, ptose palpebral, palato alto e má oclusão dentária, displasia auricular e
criptorquidia nos pacientes do sexo masculino. A incidência é indeterminada, não sendo encontrados
valores diferentes em trabalhos mais recentes, porém, é estimada entre 1:1.000 e 1:2.500 (NORA et al.,
1974). O objetivo deste estudo foi caracterizar a atuação fonoaudiológica na intervenção terapêutica em
um paciente com Síndrome de Noonan. Método: Trata-se de um estudo de caso. A amostra foi composta
por um indivíduo, do sexo masculino, com 2 anos de idade, que é acompanhado em terapia
fonoaudiológica duas vezes por semana, desde março de 2021, no ambulatório do Núcleo de Apoio à
Inclusão Escolar ? NAIE, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) na cidade de São Paulo-SP, Brasil. Foi aplicado o Roteiro de Observação e Acompanhamento
de Crianças de 0 a 48 meses de Idade (Perissinoto et. al, 2002) ao longo de 12 meses de intervenção
fonoaudiológica. Também foram coletados, do prontuário do paciente, os dados referentes aos
objetivos, estratégias e resultados realizados durante a intervenção fonoaudiológica. Resultados prévios:
A análise prévia dos dados demonstrou evoluções quanto ao desenvolvimento do indivíduo em todos os
aspectos observados pelo roteiro em cada faixa etária (habilidades motoras, cognitivos-sociais e
auditivos-verbais). Inicialmente, à avaliação com 2 anos e 3 meses, as idades obtidas foram: habilidades
motoras 19-24 meses; cognitivo-social 25-30 meses; auditivo-verbal 10-12 meses. Após um ano de
intervenção, observou-se que o indivíduo apresentou comportamentos nos aspectos das habilidades
motoras e cognitivos-sociais referentes à faixa etária de 31 a 36 meses; e quanto aos aspectos auditivos-
verbais, referentes à faixa etária de 19 a 24 meses.
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INTERVENÇÃO ONLINE PARA UNIVERSITÁRIOS COM SINTOMAS DE DEPRESSÃO E
IDEAÇÃO SUICIDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

ADRIANA MARCASSA TUCCI - ORIENTADOR(A)

FERNANDA FRAZÃO FRACASSO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

INTERVENÇÃO ONLINE PARA UNIVERSITÁRIOS COM SINTOMAS DE DEPRESSÃO E IDEAÇÃO SUICIDA
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 FERNANDA FRAZÃO FRACASSO, estudante da pós-graduação
(mestrado), fernanda.frazao@unifesp.br ADRIANA MARCASSA TUCCI, professora associada do
Departamento de Saúde, Educação e Sociedade, Campus Baixada Santista, orientadora da pós-
graduação, atucci@unifesp.br Introdução: A depressão é o quadro de sofrimento emocional mais
frequente entre a população universitária, havendo a prevalência de 30%, provavelmente devido ao fato
de vivenciar constantemente situações geradoras de estresse, afetando signi�cativamente sua
capacidade de funcionamento. Apesar disso, a grande maioria nunca buscou atendimento psicológico.
Estima-se que o risco de comportamento suicida em quadros de depressão seja de mais de 20%.
Sessenta por cento dos estados depressivos são precedidos por eventos estressores, principalmente de
ordem psicossocial. Pesquisas recentes a respeito do contexto da pandemia da COVID-19 identi�cam
sintomas de depressão, ansiedade e estresse na população geral. Entre os estudantes, podem acontecer
demandas ainda mais especi�cas devido às mudanças ocorridas nas universidades. Do total de pessoas
que morrem por suicídio, 50 a 60 % nunca passaram por uma avaliação com pro�ssional da saúde
mental ao longo da vida. As instituições de ensino superior devem buscar o desenvolvimento de ações
que contribuam para a promoção de condições de saúde mental dos alunos criando diferentes
possibilidades de prevenção e tratamento para os estudantes. A partir deste contexto, intervenções para
tratar depressão e ideação suicida em universitários faz-se necessário. O objetivo geral desse estudo é
avaliar a efetividade de um protocolo de intervenção online baseado na Terapia Cognitivo-
Comportamental para universitários com sintomas depressivos e ideação suicida durante a pandemia
em um Campus de uma Universidade Federal. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal e
longitudinal com delineamento do tipo clinico randomizado. Participarão da coleta de dados estudantes
universitários que tenham 18 anos ou mais, que estejam cursando a graduação no Instituto de Saúde e
Sociedade do Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que atinjam a
pontuação mínima de depressão em nível moderado (escore igual ou acima de 14) pelo instrumento
Depression Anxiety Scale (DASS-21) e/ou preencham critério para risco de suicídio ou tentativa de
suicídio pela Minientrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI). A população total rastreada será
composta por, aproximadamente, 2.000 estudantes universitários. Estima-se que a amostra seja
composta por no mínimo 20 estudantes no grupo experimental e 20, no grupo controle. Os dados serão
coletados de forma remota. Para a caracterização dos estudantes será utilizado o Questionário de
Caracterização Sociodemográ�ca dos Estudantes (QCSE).Será realizada uma triagem a partir do banco
de dados para a identi�cação dos estudantes que atendam aos critérios de inclusão. Em seguida, serão
divididos aleatoriamente em grupo experimental (A) e controle (B). Os participantes do grupo A passarão
pela intervenção individual com protocolo de 6 sessões com 30 minutos cada (as sessões poderão ser
gravadas). Após o término da intervenção com o grupo A, ambos serão convidados a responder os
instrumentos de avaliação a �m de se comparar os efeitos da intervenção. Após um mês do término da
intervenção com o grupo A, todos os estudantes serão novamente convidados a responder os
instrumentos para veri�car a manutenção dos efeitos da intervenção. O grupo B será convidado a
participar da intervenção após o follow-up devido a questões éticas e se for veri�cada a e�cácia da
intervenção. Todos os participantes do estudo receberão por e-mail orientações acerca de como lidar
com fatores estressantes e sobre estratégias para enfrentar problemas de saúde mental decorrentes da
pandemia.
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INTERVENÇÕES EM SAÚDE MENTAL PARA ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

DANIEL RAMOS DE SOUZA - DISCENTE

THIAGO DA SILVA GUSMÃO CARDOSO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

RESUMO: Introdução: Recentemente, os padrões de incidência de adoecimento mental entre
adolescentes, e até mesmo crianças, têm mudado de forma considerável. Diagnósticos de transtornos
de ansiedade, entre eles o transtorno de ansiedade generalizada ou mesmo síndrome do pânico, e
depressão são exemplos de possibilidades frequentes entre o público jovem. Entende-se por
adolescência o período de desenvolvimento biopsicossocial que ocorre na segunda década de vida
aproximadamente: juntamente com as mudanças físicas têm-se transformações na personalidade,
psiquismo e sociais, rumo às responsabilizações da vida adulta. É um período complexo, que merece
atenções da família e sociedade no tocante à saúde dos jovens. Por vezes, a população jovem não acessa
serviços de saúde seja por desconhecimento da sua necessidade ou da sua localização no território de
origem. Acrescenta-se que, as situações e fatores de risco não são facilmente percebidas pelo indivíduo,
e nem mesmo pela sua família, e consequentemente, não são tratados no devido tempo. Diante dessa
realidade, o contexto escolar é um local privilegiado para a implementação de projetos ou políticas de
saúde coletiva para jovens. A inclusão da psicologia, assim como assistência social, dentro das equipes
multipro�ssionais escolares é uma demanda apontada há tempos por classes pro�ssionais e sociedade
como um todo. A psicologia escolar pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos
indivíduos, dentro de uma práxis ética e crítica, que melhor compreenda os fenômenos escolares e de
desenvolvimento humano. Objetivos: Objetiva-se com este estudo investigar a existência e e�cácia de
propostas e intervenções em saúde mental no âmbito escolar voltadas para adolescentes, por meio de
revisão sistemática de literatura. Como objetivos especí�cos, almeja-se: a) Re�etir sobre saúde mental na
adolescência, incluindo a incidência de adoecimento e transtornos mentais nos períodos anteriores e
pós pandemia; b) Discutir sobre os projetos e propostas em saúde mental no âmbito escolar; c) Re�etir
sobre a psicologia escolar e demais especialidades, considerando necessidades do contexto atual.
Materiais e método: O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura. Esse tipo de
pesquisa busca reunir materiais semelhantes levantados a partir da proposição inicial por meio da
síntese resultantes dos estudos selecionados. Chegou-se aos seguintes descritores: adolescência; saúde
mental; intervenção; promoção; qualidade de vida e escola. De igual forma, inclui-se os sinônimos
equivalentes em inglês: adolescence; mental health; intervention; promotion; life quality e school. A
identi�cação, coleta e seleção dos estudos ocorreu no segundo semestre de 2021, utilizando os
seguintes bancos de dados: Scielo e LILACS e portal CAPES. Resultados e conclusão: Compõe a amostra
atual um conjunto de 14 artigos, descritos em quadro expositivo. Como proximas etapas da pesquisa,
pretende-se re�nar os critérios de busca e novamente pesquisar e incluir novos artigos, conforme
estabelecidos critérios de desfecho e exclusão. Conclui-se, previamente, que estratégias e experiências
exitosas tem sido relatadas na literatura no que tange à promoção da saúde mental de adolescentes no
contexto escolar.
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INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO ACADÊMICO ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO
INDÚSTRIA-ACADÊMIA

TIAGO DE OLIVEIRA - COORIENTADOR(A)

LAURO PAULO DA SILVA NETO - ORIENTADOR(A)

VITOR BRUNO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

De acordo com Etzkowitz e Leydesdor� (2000) a inovação pode ser caracterizada em vários níveis e
perspectivas integrando Academia, Estado e Indústria formando uma Hélice Tríplice. Esse é uma forma
que acrescenta uma explicação à descrição de uma gama de con�gurações institucionais e quadros de
políticas. Estes agentes nem sempre andam juntos da mesma maneira e fornecem problemas uns para
os outros resolverem. Essas conexões fornecem uma sub-dinâmica de intenções, táticas e projetos que
agregam valor ao organizar e harmonizar uma infraestrutura para alcançar uma aproximação de
objetivos. Esse resumo tem por objetivo mostrar a necessidade de novas ferramentas para a gestão de
conhecimento no intuito de se observar a prática de inovação tecnológica nas instituições de ensino
superior, presentes nessa pesquisa. Propor uma maneira de integração independente entre a . Oferecer
uma metodologia de como tirar o conhecimento teórico, oriundo da academia, e levar para o mercado,
deste modo diminuindo o atrito entre teoria e prática empreendedora. Através de uma breve revisão
bibliográ�ca, deseja-se entender quais as lacunas entre a academia e o mercado, além disso, entender a
distância existente entre esses agentes. Esse artigo propõe descrever uma integração entre
Universidades e Empresas. Lacetera (2009) apresenta uma compreensão de porque as empresas fazem
certas pesquisas internamente e terceirizam outras com parceiros independentes, bem como porque as
empresas desfrutam de diferentes graus de controle sobre os esforços conjuntos de pesquisa. Enquanto
D'Este e Perkmann (2011) fazem uma discussão sobre como a universidade (empreendedora) tem
despertado o interesse de cientistas (acadêmicos) a colaborar com as empresas. Esta pesquisa
apresenta que a maioria dos acadêmicos colabora com a indústria para aprimorar suas pesquisas, ao
invés de comercializar seus conhecimentos (e descobertas). Etzkowitz, et al. (2000) comentam que a
distinção entre ensino, pesquisa e atividade empresarial está se tornando mais viável. Um indicador
disso é que Governos apoiam essa revolução acadêmica com a estratégia de desenvolvimento
econômico, re�etindo mudanças na relação entre produtores e usuários do conhecimento. A
Universidade desempenha um papel cada vez maior na inovação industrial, à medida que o
conhecimento se torna um aspecto cada vez mais signi�cativo da inovação. Essa integração é feita em
quatro processos: 1. Transformação das hélices; 2. In�uência de uma hélice sobre a outra com respeito
às transformações; 3. Criação de redes e conexões entre as hélices e como estimular a cooperação entre
elas; 4. Efeito recursivo entre as redes. Observa-se que ainda existe uma lacuna entre esses quatro
processos. Um exemplo disso consiste de que os alunos de pesquisa nem sempre são instigados a
validar seus conhecimentos teóricos fora da universidade. Além disso, o Brasil tem baixos índices de
inovação comparado com outros países e baixa transferência tecnológica. Na visão do autor, isso se
deve ao excesso de regulamentações acadêmicas e comerciais que fazem com que o candidato de aluno
inovador perca interesse em inovar.
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INVENTANDO CUIDADOS EM TEMPO DE PANDEMIA: DIFERENTES CAMINHOS DE
APROXIMAÇÃO.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL/EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A presente pesquisa propõe-se a analisar algumas ações grupais virtuais de cuidado durante a pandemia
de Covid-19 no Brasil no ano de 2020. Esta experiência formativa envolveu alunos da Universidade
Federal de São Paulo - campus Baixada Santista, matriculados no módulo Trabalho em Saúde - Clínica
Integrada do quinto termo de graduação, juntamente com um grupo de mulheres em situação de
vulnerabilidade participantes do Projeto Delicadas Coreogra�as. Por meio de encontros remotos,
buscou-se promover cuidado a partir da produção de um espaço de con�ança, lúdico, vincular e
inventivo, considerando o sofrimento causado pelo momento pandêmico e as barreiras comunicacionais
de acesso vividas pelos estudantes e pelas mulheres. Foram mobilizados diferentes equipamentos e
recursos tecnológicos, construindo pontes de comunicação que se ajustavam ao contexto singular e
possibilidades de cada uma das participantes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva
retrospectiva, utilizando-se do método cartográ�co para o acompanhamento e análise destes processos.
A produção de dados foi realizada a partir de diários de bordo elaborados pela aluna- pesquisadora, que
fez parte de toda a experiência e, também, pelas gravações dos encontros que registraram os processos.
A�na-se um caminho comum entre os campos da saúde, arte e cultura, a partir das trocas de
experiências, compartilhamento de memórias e realidades, e expressão de emoções e sentimentos
entre os/ as participantes, além de brincadeiras e apresentações musicais de instrumentos e de canto.
Assumindo o corpo como território das experiências e de novas vitalidades, a presente experiência
busca indicar e inventar práticas de cuidados que possam mobilizar os corpos a partir de ações grupais e
elaborações de afetos. Dessa forma, transformando redes de comunicação digitais em território do
existir e do produzir, foi revelado um novo ambiente a ser explorado no âmbito da produção de cuidado,
utilizando-se de ferramentas tecnológicas (telas, ligações e chamadas de vídeo) como uma possibilidade
do experimentar, cuidar, sustentar vínculos e promover encontros potentes, produtores de saúde em
tempos tão complexos.
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INVESTIGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AMPK EM ASPECTOS DO CATABOLISMO
LIPÍDICO INDUZIDO PELA PRIVAÇÃO ALIMENTAR

FERNANDA MARQUES DA CUNHA - ORIENTADOR(A)

SOFIA BEATRIZ AZEVEDO E SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: A proteína quinase ativada por AMP (AMPK) é uma serina-treonina quinase conservada entre
espécies e responsável por regular a homeostase energética. Em resposta a esses estresses que levam
ao desbalanço da razão ATP/AMP, ADP, a AMPK ativa vias catabólicas para síntese de ATP e inibe vias
anabólicas que consomem ATP. Assim, é conhecido que, em mamíferos, a ativação da AMPK induzida
pela redução parcial ou completa da ingestão alimentar, leva à ativação de enzimas do catabolismo
lipídico, intimamente envolvidas na ?-oxidação. O C. elegans é um organismo modelo amplamente usado
na pesquisa cientí�ca e possui diversos paralelos com organismos mais derivados. Sabe-se que a perda
ou ganho de função para AMPK afetam o tempo de vida do animal, mas não se conhece como eles
reagem à privação de alimento (BD) em termos de tempo de vida e remodelamento do metabolismo
lipídico. Objetivos: Investigar a participação da AMPK em aspectos do catabolismo de lipídios induzido
pela privação alimentar em C. elegans. Materiais e métodos: Para caracterização do per�l temporal da
ativação da AMPK, animais selvagens foram submetidos à BD por tempos pré-determinados e a ativação
da AMPK foi veri�cada pela fosforilação da Thr172 da enzima por western immunoblotting. A
contribuição da ?-oxidação para a longevidade de animais selvagens e mutantes com ganho ou perda de
função da AMPK foi analisada em condições ad libitum (AL) ou de BD na ausência ou presença
perhexilina (PHX), inibidor das CPTs 1 e 2, que promovem a entrada de ácidos graxos de cadeia longa na
matriz mitocondrial. Resultados: Nossos resultados preliminares apontam que a ativação da AMPK é
observada após 24h de BD, e se intensi�ca após 48h, sendo que se estende até 72h após o início do
jejum. A BD aumenta a longevidade dos animais selvagens e tem seu efeito completamente suprimido
pela PHX. Mutantes com perda de função para AMPK não têm seu tempo de vida alterado pela BD ou
pela PHX. Por outro lado, mutantes que têm a quinase constitutivamente ativa têm o tempo de vida
signi�cativamente aumentado pela BD quando comparados ao grupo AL, sendo que a PHX reduz a
longevidade tanto nos animais AL quanto nos animais submetidos à BD. Conclusão: A AMPK parece ter
ativação tardia porém duradoura em resposta à dieta. A ativação da AMPK e aumento da ?-oxidação
parecem ser importantes para o aumento do tempo de vida induzido pela BD já que esse efeito é
inexistente em animais com perda de função para a quinase ou animais selvagens tratados com PHX. A
ativação constitutiva da AMPK aumenta o tempo de vida em condição AL de maneira dependente da ?-
oxidação, sendo esses animais mais resistentes à BD comparados aos animais selvagens.
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INVESTIGAÇÃO DE MÉTODOS DE APRENDIZADO PROFUNDO PARA DIAGNÓSTICO
DA COVID-19 EM IMAGENS TORÁCICAS DE RAIO-X

JURANDY GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ORIENTADOR(A)

BÁRBARA DE MORAIS COUTINHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: COVID-19

Introdução Desde o seu surgimento, cientistas e especialistas propõem conceitos que tentam de�nir o
que é a Inteligência Arti�cial e o que ela representa em nossa sociedade, sendo de comum acordo entre
eles o fato de que ela surge, naturalmente, como uma forma de facilitar o trabalho humano, até em
áreas como a medicina. Em um contexto pandêmico, facilitar a atividade dos pro�ssionais da saúde
deixa de ser uma alternativa para ser uma necessidade. No início de 2020, a Covid-19 já tinha se
espalhado por mais de cem países, sendo declarada pandemia mundial em março do mesmo ano.
Objetivos Nesse mesmo cenário, os cientistas também se organizaram para trazer tudo o que eles
conheciam de tecnologia e inovação como uma forma de automatizar o processo de diagnóstico da
doença por meio dos dados produzidos diariamente nos hospitais, como imagens de raio-x. A partir
disso, foi levantada a ideia de se trabalhar com esses bancos de dados atrelado a um dos conceitos mais
atuais da Inteligência Arti�cial: o Aprendizado Profundo. A linguagem escolhida para lidar com esses
processos nesse estudo foi o Python devido às diversas bibliotecas que poderiam ser usadas para lidar
com as técnicas de aprendizado profundo. Materiais e Métodos No primeiro momento, foi importante a
leitura de artigos cientí�cos para conhecer o estado da arte desse assunto, no intuito de fazer algo
coerente ao que tem sido feito pelos principais especialistas. Nessas leituras, foi possível conhecer os
principais bancos de dados criados e também os desa�os que permearam o estudo de especialistas que
já trabalham na área há bastante tempo. Foi, então, nesse processo que foi escolhido trabalhar com
imagens torácicas de raio-x. Depois de adquirir alguma familiaridade com a literatura de aprendizado
profundo, foi escolhida a biblioteca Keras devido a facilidade de seu uso para experimentar técnicas de
aprendizado de redes neurais profundas. Após o uso de redes neurais com dados genéricos, foi possível
usar um dos bancos de dados mais citados pelos pesquisadores: o Covidx. Esse banco de dados conta
com milhares de imagens de raio-x divididas em duas categorias: positivo e negativo para a Covid-19.
Resultados Com a manipulação da biblioteca Pandas, foi possível testar diferentes arquiteturas de redes,
baseado no que tem sido desenvolvido na academia. A primeira foi a VGG16 que produziu dados poucos
satisfatórios (cerca de 53% de acurácia). Em seguida, testou-se a InceptionV3 que conseguiu apresentar
cerca de 95% de acurácia. Além dessas, a redes Resnet50, Densenet121 e E�cientNetB0 estão em fase
de teste, contudo, já é possível a�rmar que a escolha da rede pré-treinada é um parâmetro fundamental
para o alcance de bons resultados. Os próximos passos incluem o teste em outras redes e a
manipulação de hiperparâmetros como a taxa de aprendizado. Esse estudo tem sido uma grande
oportunidade para desenvolver diversas habilidades tanto acadêmicas, que permeiam a produção
cientí�ca em uma universidade, até habilidades técnicas como o uso de ferramentas como: terminal,
GitHub, Python e suas bibliotecas, ferramentas essas que antes do começo desse estudo eram
completamente desconhecidas pela orientada.
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INVESTIGAÇÃO DO METABOLISMO DO INOSITOL E FOSFATO PARA A MANUTENÇÃO
DA ESTABILIDADE GENÔMICA EM SACCHAROMYCES CEREVISIAE
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Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: A resposta ao dano genômico abrange uma série de proteínas efetoras que atuam em
processos celulares que promovem a adaptação do organismo através do restabelecimento da função
nuclear (reparando lesões no DNA) e reprogramação do metabolismo celular. Falhas em desencadear
uma resposta celular apropriada durante o estresse genotóxico podem levar à instabilidade genômica
com potencial impacto no ?�tness? celular e na perda da viabilidade. O conjunto de processos biológicos
complexos que tem como principal função manter a estabilidade genômica e proteger a célula desses
danos é denominado resposta ao dano de DNA (DDR, do inglês, DNA Damage Response). Diferentes
estudos apontam que, especi�camente, o metabolismo do inositol e de fosfato inorgânico atuam
durante a DDR. O metabolismo do inositol é responsável pela produção de uma série de moléculas,
como fosfolipídeos e derivados fosforilados do inositol, que desempenham funções essenciais para a
manutenção da viabilidade celular. Já o metabolismo de fosfato inorgânico é responsável por manter a
homeostase celular, principalmente, em condições de baixos níveis nutricionais. De maneira relevante
no contexto desse trabalho, a perda de função de proteínas dessas vias leva a hipersensibilidade a
genotoxinas, indicando um possível cross-talk entre essas vias. Interessantemente, as proteínas Opi1 e
Pho81 (dois reguladores do metabolismo do inositol e fosfato, respectivamente) são extensivamente
fosforiladas durante o dano genotóxico pelas quinases da DDR. Além disso, foi anteriormente
demonstrado que Pho81 acumula no núcleo durante o dano genotóxico sugerindo que sua função
celular é importante durante a DDR. Objetivos: Estudar a importância do metabolismo do inositol e do
fosfato inorgânico para a resposta ao dano de DNA. Metodologia: Através de uma abordagem
combinada de técnicas de edição genômica e de bioquímica/biologia molecular, iremos produzir
alterações nessa via e investigar o impacto celular em condições de dano ao DNA utilizando a levedura
Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo. Resultados: Nossos resultados preliminares
apontam através de experimentos de western blot que os níveis proteicos de Pho81 aumentam durante
o estresse genotóxico induzido pelo agente alquilante de DNA metanossulfonato de metila (MMS)
podendo sugerir um aumento da expressão gênica. Também observamos que nocautes para alguns
genes chaves da via de metabolismo de fosfato e inositol apresentaram hipersensibilidade a
genotoxinas. Por último, conseguimos clonar em um plasmídeo e expressar Opi1 de maneira a permitir
que em uma próxima etapa através de protocolo de mutação sítio-dirigida produzir um fosfomutante de
Opi1 incapaz de ser fosforilado pelas quinases da DDR. Conclusão: Os resultados conseguidos até o
momento permitem concluir que durante a DDR, ocorre uma modulação do metabolismo do inositol e
fosfato e que perturbações nessas vias através da produção de linhagens nocautes afeta a DDR.
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INVESTIGAÇÃO EXPLORATÓRIA PARA A CRIAÇÃO DE JOGO SOBRE OS
TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA
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Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

INTERDISCIPLINAR

Introdução: Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) são uma condição neurobiológica, caracterizada
por prejuízos severos e invasivos nas áreas de interação e comunicação social e por um repertório
restrito e estereotipado de atividades e interesses (DSM V). As discussões sobre os casos de TEA no
contexto da educação inclusiva se devem ao aumento do número de matrículas na Educação Básica,
mas também devido à toda gama de comportamentos que estes alunos apresentam e à di�culdade de
manejo quanto a esses comportamentos no ambiente escolar, particularmente na sala de aula. Objetivo:
elaborar um jogo para a sensibilização sobre transtornos do espectro autista e sua inclusão na escola.
Método: Para o desenvolvimento do Projeto de Extensão "Jogo digital para a sensibilização sobre os
Transtornos do Espectro Autista no contexto escolar", foi necessário ter uma fase de imersão sobre o
entendimento dos TEAs na visão e abordagem multidisciplinar. Palestras foram proferidas por
pro�ssionais de diversas áreas como educação, fonoaudiologia e terapia ocupacional, o grupo do projeto
teve acesso a diversos conceitos essenciais para serem considerados e assimilados na experiência
escolar da criança com TEA e para promover a educação inclusiva, como os graus de classi�cação do
autismo, hipersensibilidade sensorial, hiperfoco, comunicação suplementar e alternativa, entre outros.
Resultados prévios: Nas reuniões de desenvolvimento, o grupo identi�cou a oportunidade de apresentar
tais conceitos de maneira introdutória e para promover a sensibilização sobre TEA para professores da
Educação Básica, pais e responsáveis e pro�ssionais e alunos das áreas de educação e de saúde. Como
diretriz de desenvolvimento foram feitas discussões sobre narrativas, persona, personagens, cenários e
desa�os do jogo. O conceito inicial é trazer as controvérsias e contradições entre os direitos das pessoas
com TEA (políticas de inclusão) e as vivências do dia-a-dia, como forma de apresentar os conceitos
fundamentais para a promoção da inclusão em diversos contextos. Assim, através de personagens
protagonistas com TEA com diferentes idades, graus de autismo e em contextos diversos, em uma
jogabilidade que mistura quebra-cabeça e "point-and-click", terá a oportunidade de vivenciar as
contradições e preconceitos sociais ao mesmo tempo em que poderá descobrir os conceitos
fundamentais para a prática inclusiva dos sujeitos com TEA. O jogo está em fase preliminar de
elaboração conceitual.
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INVESTIGAÇÃO POR EXOMA DE VARIANTES GÊNICAS RELACIONADAS À
INSUFICIÊNCIA OVARIANA PRIMÁRIA EM CASOS COM SÍNDROME DE REGRESSÃO
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Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Regressão Testicular (SRT) consiste na não manutenção do tecido
testicular em indivíduos com cariótipo 46,XY. A depender do estágio do desenvolvimento em que ocorre
a involução do testículo, pode ser observado micropênis, hipospádia, criptorquia, atraso puberal, níveis
baixos de testosterona e altos das gonadotro�nas LH e FSH em relação ao esperado para a idade
(hipogonadismo hipergonadotró�co, HH) e infertilidade. A redução do volume testicular pode ter como
consequência sua torção dentro da bolsa escrotal. A SRT vem sendo compreendida como parte da
variabilidade fenotípica das disgenesias gonadais 46,XY, as quais compõem o espectro das Diferenças de
Desenvolvimento do Sexo (DDS). No entanto, a etiologia genética da SRT é pouco conhecida. A
Insu�ciência Ovariana Primária (IOP) em indivíduos com cariótipo 46,XX é caracterizada por
oligomenorreia ou amenorreia e depleção de folículos ovarianos, gerando infertilidade antes dos 40
anos. A IOP está também associada a níveis baixos de estrogênio e altos níveis de LH e FSH (HH). Com o
avanço das técnicas de Sequenciamento de Nova Geração (NGS), variantes genéticas associadas a IOP
têm revelado origens mono e oligogênicas para esta condição. Portanto, levantamos a hipótese de que
variantes de genes de manutenção da função ovariana poderiam contribuir para a etiologia molecular da
SRT. OBJETIVO: Investigar a origem genética de casos de SRT a partir da análise de variantes de genes
relacionados à IOP. MATERIAIS E MÉTODO: Foi realizado o Sequenciamento Exômico Completo (WES) a
partir do DNA genômico extraído de sangue periférico de indivíduos 46,XY com suspeita de SRT e/ou
torção testicular de etiologia desconhecida (n=6) e de indivíduos controle (sem variação do
desenvolvimento gonadal) 46,XY (n=13) e 46,XX (n=14). Os sequenciamentos foram realizados pela
EdgeBio (USA) utilizando a plataforma Illumina HiSeq2000. Para o preparo de bibliotecas, utilizou-se o kit
Illumina TruSeq Sample Prep e, para a captura de éxons, o kit SeqCap EZ6 Human Exome v3 kit (Roche
NimbleGen). Com base na literatura, foi listado um painel de genes associados à IOP, os quais foram
submetidos à análise pelo Gene Ontology (GO) terms da plataforma AmiGO 2. Esses genes estão sendo
avaliados nos arquivos de WES com base nos seguintes critérios para seleção de variantes: ausência nos
controles; frequência populacional <1% e efeito deletério para a proteína (CEP/UNIFESP #1119/2021).
RESULTADOS PARCIAIS: Foi gerada uma lista de 63 genes já relacionados à IOP na literatura. A análise de
GO terms destacou a associação de vários genes com eventos da meiose e de reparo de DNA. Está sob
andamento a averiguação da distribuição tecidual e celular da expressão dos 63 genes por meio de
dados de arrays e single cell RNA Sequencing disponíveis no The Human Protein Atlas. Em seguida, os
genes serão avaliados pelos arquivos de WES quanto à presença de variantes patogênicas, por ordem de
prioridade de acordo com sua maior abundância de expressão no testículo. CONCLUSÃO PARCIAL: As
estratégias de NGS permitem o avanço do conhecimento acerca da etiologia molecular das DDS,
facilitando a criação e veri�cação de novas hipóteses de investigação genética do hipogonadismo.
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Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

INTRODUÇÃO: Produtos naturais (metabólitos especializados) produzidos por fungos vêm exercendo
uma relevante contribuição para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos, como: agentes
antimicrobianos, anticâncer, imunossupressores, etc. O gênero Penicillium, destaca-se como um dos
gêneros fúngicos com maior potencialidade em relação à produção de compostos bioativos reportados,
com destaque para a penicilina, antibiótico beta lactâmico produzido por P. Rubens, e o policetídeo
mevastatina produzida por P. brevicompactum, hoje aplicada como um dos principais fármacos na
redução do colesterol. Portanto, estudos voltados à investigação de metabólitos produzidos por fungos
Penicillium, especialmente espécies ainda pouco exploradas do ponto de vista químico e biológico,
representam uma importante estratégia para a descoberta de moléculas com propriedades
terapêuticas, e principalmente, que possam atuar no combate a doenças de relevância mundial, como é
o caso da leucemia humana. Penicillium limosum, isolado como um fungo endofítico da planta Swinglea
glutinosa, é uma espécie ainda pouco estudada na literatura quanto ao seu metabolismo especializado e
por isso representa o alvo de estudo deste trabalho, na busca por agentes anti-leucêmicos de origem
natural. OBJETIVO: Investigar a produção metabólitos especializados produzidos por Penicillium limosum
visando a identi�cação química e ação biológica de compostos com atividade citotóxica frente a
linhagens celulares de leucemia humana. MATERIAIS E MÉTODOS: O crescimento de Penicillium limosum
foi realizado de forma axênica, em diferentes meios de cultura (canjica, arroz, yes, bda). Os respectivos
extratos orgânicos foram submetidos a ensaios de citotoxicidade frente a linhagens celulares de
leucemia humana (Kasumi-1, Jurkat, K-562, Molt4). Visando a obtenção de �ngerprinting metabólico dos
extratos, bem como a anotação de alvos moleculares presentes nos extratos mais ativos, foram
realizadas análises via HPLC-DAD e LC-HRMS/MS para desreplicação química manual e também através
da plataforma GNPS. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Os resultados preliminares indicaram variação
metabólica com relação à aplicação de diferentes meios no crescimento de P.limosum através das
análises de dados por HPLC-DAD e LC-HRMS/MS, evidenciando uma interessante diversidade química
produzida pelo fungo. Adicionalmente, ensaios realizados in vitro, demonstraram que o fungo apresenta
promissora produção de metabólitos secundários com propriedade bioativa contra células mielóides do
tipo Kasumi, quando cultivado arroz e canjica. Em etapas futuras deste trabalho, será executado o
escalonamento destes extratos, que serão fracionados através de técnicas cromatográ�cas clássicas,
para o isolamento dos alvos moleculares anotados durante as análises metabolômicas. Posteriormente
haverá a determinação estrutural dos compostos de interesse, através de análises de dados obtidos via
RMN 1D e 2D. Ensaios biológicos adicionais serão realizados para avaliação quanto ao mecanismo de
ação dos metabólitos mais ativos nos ensaios de toxicidade em células de leucemia humana.



Página 1125Página 1125

INVISÍVEIS NA LINHA DE FRENTE: DIMENSÕES DA PANDEMIA NA SAÚDE MENTAL
DE OPERADORES DE CAIXA DE SUPERMERCADOS

LAURA CAMARA LIMA - ORIENTADOR(A)

JADY VILANOVA ALDA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Refere-se a um estudo que se propôs a analisar os impactos da pandemia na saúde mental
de operadores de caixa, que foram considerados trabalhadores essenciais, mas não entraram como
prioridade nos esquemas de vacinação, mesmo estando na linha de frente. Objetivo: Buscou-se
compreender as dimensões da pandemia de Covid-19 na saúde mental de operadores de caixa de
supermercado, o processo de adoecimento mental, mecanismos de enfrentamento e seus re�exos no
ambiente de trabalho, percepções e relações de trabalho com o agravante da pandemia. Materiais e
Métodos: Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, por meio de
entrevista semiestruturada, explorando aspectos objetivos e subjetivos com indivíduos pré-selecionados
advindos de um grupo do facebook onde trabalhadores da categoria se reúnem para compartilhar
experiências do trabalho como operadores de caixa. A interpretação se deu pela análise temática do
conteúdo das entrevistas, por meio da organização dos principais elementos em comum trazidos pelos
entrevistados para posterior discussão. Resultados e Conclusão: Percebeu-se que o trabalho como
operador de caixa já proporcionava desgastes na saúde mental dos entrevistados, mas com o advento
da pandemia reforçou aspectos de sofrimento no trabalho. Os operadores de caixa relatam episódios de
ansiedade, depressão e crise de choro, aliados a medo constante no trabalho e a sensação de
desrespeito por clientes que não utilizavam máscara; elementos que os faziam �car menos motivados
ao trabalho e consequentemente, geravam sofrimento psíquico. Os resultados objetivam servir como
um referencial para uma área ainda pouco explorada, também oferecendo a possibilidade de
visibilidade e escuta para pro�ssionais da categoria, contribuindo para a posterior criação de políticas
públicas em saúde mental dos mesmos.



Página 1126Página 1126

ISQUEMIA-REPERFUSÃO RENAL COMO FATOR DE RISCO PARA A TOXICIDADE
INDUZIDA POR DICLOFENACO: ESTUDO EXPERIMENTAL

CASSIANE DEZOTI DA FONSECA - ORIENTADOR(A)

FERNANDA TEIXEIRA BORGES - CO-AUTOR(A)

EDUARDA FERREIRA DA SILVA - CO-AUTOR(A)

SHEILA MARQUES FERNANDES - CO-AUTOR(A)

MARIA DE FáTIMA FERNANDES VATTIMO - CO-AUTOR(A)

MARIANA ARAUJO BOTELHO DE SOUSA - DISCENTE

KAROLYNE ROCHA DA SILVA - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
NEFROLOGIA

ISQUEMIA-REPERFUSÃO RENAL COMO FATOR DE RISCO PARA A TOXICIDADE INDUZIDA POR
DICLOFENACO: ESTUDO EXPERIMENTAL MARIANA ARAUJO BOTELHO DE SOUSA¹; EDUARDA FERREIRA DA
SILVA²; KAROLYNE ROCHA DA SILVA², RICARDO DOS SANTOS SILVA¹; ELOIZA DE OLIVEIRA DA SILVA³;
MARIA DE FATIMA FERNANDES VATTIMO³; FERNANDA TEIXEIRA BORGES4; CASSIANE DEZOTI DA
FONSECA² 1 Escola Paulista de Medicina ? UNIFESP 2 Escola Paulista de Enfermagem ? UNIFESP ³
Laboratório Experimental de Modelos Animais ? LEMA/EEUSP 4 Interdisciplinary Postgraduate Program
in Health Sciences, Universidade Cruzeiro do Sul- UNICSUL E-mails: sousa03@unifesp.br;
eduarda.silva@unifesp.br; karolyne.rocha@unifesp.br; ricardo.silva02@unifesp.br; eloizaosilva@usp.br;
nephron@usp.br; ft.borges@unifesp.br; cassiane.dezoti@unifesp.br Introdução: A nefrotoxicidade
induzida por diclofenaco, fármaco anti-in�amatório não esteroidal (AINE), é considerada uma lesão renal
aguda (LRA) com importantes desfechos de morbimortalidade na população mundial. Em quadros de
isquemia-reperfusão (ISQ) o uso de drogas com potencial nefrotóxico, como o diclofenaco, pode gerar
maior redução da função renal. Objetivo: Avaliar o efeito do tratamento com diclofenaco (DFC) em
modelo de fator de risco de isquemia-reperfusão renal. Métodos: Foram utilizados 19 ratos da raça
Wistar, machos e adultos, pesando entre 250-300g. Os animais foram randomizados nos seguintes
grupos experimentais: a) SHAM (n=5): animais que foram utilizados para a simulação do ato cirúrgico,
sem clampeamento dos pedículos renais; b) SHAM DFC (n=4): animais SHAM que receberam 25mg/kg
intraperitoneal (i.p) de diclofenaco uma vez ao dia, por cinco dias com início no 3° dia do protocolo
experimental; c) ISQ (n=5): animais que foram submetidos a clampeamento dos pedículos renais por 30
minutos; d) ISQ DFC (n=5): animais submetidos ao clampeamento dos pedículos renais e protocolo de
DFC. Métodos: Foram avaliados parâmetros �siológicos como peso, ingestão de ração e água e razão
peso do rim e peso do animal; função renal (clearance de creatinina) e hemodinâmica renal. Os
resultados foram expressos em média ± desvio padrão. A variância entre os grupos foi analisada por
meio do teste One Way ANOVA, seguida do pós-teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls do
programa estatístico Graph-Pad Prism version-3 for Windows®. Foram considerados signi�cativos os
valores de p<0,05. Resultados parciais: Foi observado que entre grupos SHAM e SHAM DFC houve
diminuição do �uxo sanguíneo renal e elevação da resistência vascular renal a favor do último. Assim
como entre os grupos ISQ e ISQ DFC, nos quais houve alterações signi�cativas na hemodinâmica renal,
principalmente em favor da elevação da resistência vascular renal no último. O clearance de creatinina
foi menor no grupo isquemia em comparação ao grupo SHAM. Conclusão: a continuidade do trabalho
mostrou que os dados achados inferem a favor do potencial nefrotóxico do uso de diclofenaco no
modelo experimental de fator de risco isquemia-reperfusão. Palavras-chave: Diclofenaco;
Nefrotoxicidade; Isquemia, Anti-in�amatórios; fator de risco
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JEANS E KOLBASSÁ, O INDIVÍDUO EM TEMPOS DE COLETIVIDADE: UM ESTUDO
SOBRE AS OBRAS DE SVETLANA ALEKSIÉVITCH (1979- 2001)

SAMIRA ADEL OSMAN - ORIENTADOR(A)

MARIA CAROLINA NASCIMENTO DE MATOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

1. Introdução Este estudo pretende dedicar-se a analisar os relatos orais colhidos por meio de
entrevistas com cidadãos da ex- União Soviética pela escritora bielorussa Svetlana Aleksiévitch,
percebendo as relações da memória social em períodos ditatoriais e de grandes eventos que abalaram o
país e a sociedade como um todo. Tomar-se-á como fonte para esta pesquisa, portanto, duas de suas
obras que se aproximam temporalmente possibilitando assim um maior diálogo, sendo os livros:
Meninos de Zinco cujas entrevistas se têm por contexto a Guerra do Afeganistão e O Fim do Homem
Soviético sob pano de fundo da Perestroika, da Glasnost e da dissolução da União Soviética. 2. Objetivo -
Objetivo Geral: Este projeto tem como objetivo analisar os relatos orais dos indivíduos entrevistados em
duas obras da escritora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch e colocá-los em diálogo visando reconhecer
aspectos da memória social em tempos de censura e de eventos marcantes como a Guerra do
Afeganistão e os anos de dissolução da União Soviética. -Objetivos Especí�cos: a) analisar as disputas de
narrativas que existem na construção das memórias. b) adentrar no debate sobre o gênero ao qual
pertencem as obras da escritora, se literatura, história oral, ou jornalismo. c) compreender a questão da
ideologia e da memória social na construção dos relatos dos cidadãos soviéticos. d) re�etir até que
ponto o trabalho com relatos orais a partir de entrevistas pode ser desenvolvido em regimes ditatoriais
cuja repressão à palavra e as narrativas fora da História o�cial tornam-se, na maioria dos casos, uma
regra e não uma exceção. 3. Materiais e Método No que tange à parte metodológica, pretende-se fazer
uso da história oral visando colocar em diálogo as entrevistas contidas nas duas obras mencionadas de
Aleksiévitch. Neste sentido, interessará como espaço de re�exão não apenas as convergências das
narrativas, mas também, as disputas que ocorrem durante a reconstrução dos fatos narrados
oralmente. Este tipo de metodologia tem sido bastante utilizada a partir da década de 1980 em
trabalhos que tenham como objetivo partir do indivíduo, do micro, do subjetivo para chegar, ou não, em
uma percepção mais ampla de alguns sobre algumas questões sociais. A história oral é uma metodologia
que de�ne parâmetros para uma pesquisa baseando-se - segundo os historiadores MEIHY E HOLANDA
(2019)- em um projeto que de�ne critérios como: a rede de pessoas que serão entrevistadas e servirão
como fonte para uma futura análise, a organização dos trabalhos de campo, a gravação e transcrição de
entrevistas etc. Ou seja, além dos conceitos teóricos há os trabalhos práticos realizados através da
pesquisa de campo/entrevistas. No caso da pesquisa aqui proposta o ?trabalho de campo? corresponde
aos testemunhos coletados por Aleksiévitch, ou seja, o trabalho de campo já está feito, desse modo,
caberá na dissertação de mestrado realizar a segunda parte da pesquisa que é justamente a parte
teórica- algo que a autora não desenvolve em suas obras- que consistirá em analisar as entrevistas
tendo como base a História e a historiogra�a.
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JOÃO DO RIO, UM FLÂNEUR CARIOCA

LEILA DE AGUIAR COSTA - ORIENTADOR(A)

NATHALIA SIBELLE ALVES DA SILVA EPIFANIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LITERATURA

A crônica, como modo narrativo que transita entre o real e o �ccional, abre caminhos para certo
hibridismo escritural, maleável, pois abriga e abraça estreitamente fatos do cotidiano. O modo também
é ato poético de descrever memórias. A crônica seria como uma fotogra�a da passagem do tempo, em
que o cotidiano dialoga com o passado olhando para o futuro. A pintura do tempo, ou a crônica como
fotogra�a, encena-se graças a imagens de uma experiência do olhar. O registro do olhar é aquele de um
jovem ocioso, hábil artista da �ânerie que metamorfoseia experiências visuais deslumbrantes de uma
urbanidade em palavras poéticas mobilizadas por seu imaginário. Nesse sentido, a pesquisa se propôs, a
partir de uma série de crônicas agrupadas na parte Três aspectos da miséria, na obra A Alma
encantadora das ruas, dialogar com as propostas hermenêuticas de Antônio Cândido, Orna Messer
Levin, James Wood, Marcelo Alves, Charles Baudelaire, Je�rey Needell, Renato Gomes, Flora Sussekind,
Antonio Rodrigues, Raúl Antelo e Walter Benjamin, entre outros, sobre o �âneur e a �ânerie,
considerando os aspectos do modo narrativo denominado ?crônica?, suas construções de imagens e,
en�m, o olhar jornalístico de Paulo Barreto/João do Rio. O estudo teve como objetivo identi�car os
modos pelos quais o �âneur na obra conduz e movimenta a enunciação poética, representado pela
�gura de um rapaz ocioso que deambula pelas ruas do Rio. Assim como, há análise, a partir de uma
leitura do que se chamará Arte de Flanar e de seus componentes tipológicos, do contraste entre espaço
público e espaço privado na sociedade carioca do séc. XX, como também a elaboração de todo um léxico
que descobre, quase à maneira de registro fotográ�co, tudo o que o �âneur testemunha graças à
deambulação de sua visão. Por último, tomando como balizas teóricas as perspectivas, de autores já
antes mencionados, sobre a Arte de Flanar, sobre o �âneur em geral e sobre o �âneur de João do Rio em
particular, esta pesquisa propôs o diálogo entre a �gura do �âneur e os movimentos narrativo-poéticos
das crônicas de A alma encantadora das ruas. Interessou ainda à pesquisa observar os modos pelos
quais a �ânerie confunde-se com um amplo mosaico visual de que faz parte o registro de imagens
apreendidas pela retina de um jovem carioca ocioso. São imagens das ruas ilustradas do tempo pelo
deslumbre ? em suas partes encantadoras ? e pela miséria ? em suas partes obscuras.
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JOGOS DA REPRESENTAÇÃO: NIEBLA, DE MIGUEL DE UNAMUNO

LEILA DE AGUIAR COSTA - ORIENTADOR(A)

MARIA SOLANGE BARBOSA DA SILVA - DISCENTE
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E ARTES Sub-Área: LITERATURA

INTRODUÇÃO Este trabalho volta-se para o estudo da narrativa intitulada Niebla, de Miguel de
Unamuno, à luz do procedimento teórico-poético conhecido como mise en abyme. OBEJTIVO Pretende-
se assim analisar os modos pelos quais o texto �ccional torna-se palco para a re�exão de si mesmo.
Tradicionalmente traduzido como estrutura em abismo, o termo é proveniente da cultura heráldica,
usado para se referir aos brasões que continham em seu centro outro brasão em menor dimensão ? que
então se diz estar em abismo. Nesse sentido, a mise en abyme deve ser compreendida sob o signo da
re�exividade ? no sentido primeiro e segundo do termo speculum ? e de seu consequente componente
autorreferencial. MATERIAIS E MÉTODO A �m de melhor compreender os modos de funcionamento da
mise en abyme em geral e, em particular, como ela se apresenta em Niebla, este estudo mobilizará o
texto de Lucien Dällenbach intitulado Le récit spéculaire (1991). Ali, retomam-se muitas das de�nições
correntes de mise en abyme com o intuito de propor um modelo de classi�cação su�cientemente
satisfatório para esclarecer as distintas formas em que pode se materializar. Aceitando-se a hipótese de
que Niebla se constrói segundo a mise en abyme, é incontornável, ao lado da leitura de Le récit
spéculaire, recorrer à outra obra de Unamuno, intitulada Cómo se hace una novela (1927), onde são
enunciadas considerações sobre a re�exão literária e os componentes que lhe são constitutivos como,
por exemplo, narrativa e leitor. Para estes dois componentes, o estudo recorrerá aos textos de Umberto
Eco intitulados Lector in fabula (1979) e Seis passeios pelos bosques da �cção (1994), e, de Gérard
Genette, a Discurso da narrativa (1995). Os dois primeiros contribuem, sobretudo, para a compreensão
do papel do leitor como agente colaborativo do ato de ler, �gura, pois, responsável pela elaboração de
diferentes chaves de leitura. O terceiro texto, por sua vez, auxilia na tarefa de apreender em seus
meandros a estrutura narrativa e seus vários níveis. Importa repetir, à guisa de conclusão: a hipótese
deste estudo ? e o corpus secundário será mobilizado nesse sentido - é aquela da existência em Niebla
de uma complexidade teórico-poética orquestrada por um movimento de crescente re�exividade.
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Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

Introdução: O esporte e a prática esportiva permeiam diretamente todo o imaginário que envolve a
construção social da Educação Física e, especi�camente, os conteúdos que compõem o seu campo na
área escolar. Ou seja, há uma estreita relação entre esses dois universos que ultrapassa as fronteiras
das aulas e protagoniza momentos e conversas para além da sua forma institucionalizada. Objetivo:
Compreender como os/as professores/as de Educação Física das redes públicas e privada de ensino
fundamental do país concebem os jogos e competições esportivas nas escolas em que atuam. Método:
Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Unifesp sob CAAE nº 48616621.3.0000.5505. Participaram do estudo 19 professores/as de
Educação Física do ensino fundamental atuantes na rede pública e privada de ensino. O critério de
inclusão consistiu em estar ativo na função do magistério no momento da coleta de dados. A coleta de
dados se deu por meio de questionário misto disponibilizado virtualmente em redes sociais e na página
da Unifesp-Campus Baixada Santista, dissertando sobre: per�l pro�ssional, objetivo de jogos e
competições esportivas e os aspectos da prática pedagógica. A análise dos dados se deu por categorias
não apriorísticas. Resultados: Em termos de per�l, são professores com experiência mínima de 9 meses
até 48 anos, idade entre 23 e 67 anos, sendo que todos trabalham com eventos de jogos ou competições
esportivas em suas escolas. Sobre o objetivo com eventos de jogos e competições esportivas, o conjunto
de respostas nos permitiu elaborar nove categorias de análise: 1-Proporcionar o trabalho em equipe e
socialização dos/as alunos/as (doze respostas); 2-proporcionar a vivência da competição (nove
respostas); 3-incentivar o protagonismo dos/as alunos/as (quatro respostas); 4-promover a prática
esportiva dos conteúdos trabalhados (três respostas); 5-conscientização corporal (três respostas); 6-
habilidades técnicas/motoras (duas respostas); 7-recreação (uma resposta); 8-proporcionar a re�exão
sobre as questões de gênero (uma resposta), e; 9-valorização dos jogos (uma resposta). Em relação ao
período que esses jogos são realizados, o período que prevaleceu foi o �nal do segundo semestre letivo,
já a divisão das equipes é feita por turmas. Quando perguntados se todos os/as alunos/as participam
dos eventos, dez professores/as a�rmaram que todos/as participam, seja em algum esporte durante os
jogos ou na organização do evento. Já nove docentes responderam negativamente à questão, reiterando
que nem todos/as os/as alunos/as participam, já que não é um evento obrigatório e, para alguns, falta:
a�nidade com esporte, interesse e/ou apoio da instituição. Conclusão: Os(As) professores(as) concebem
jogos e competições esportivas na escola numa perspectiva de interação social entre alunos,
incentivando o trabalho em equipe em ambiente competitivo. Embora existam lacunas de participação e
apoio institucional, os eventos parecem se con�gurar como um importante momento da Educação Física
na escola.
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JOGOS EXPERIMENTAIS COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA
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JOGOS EXPERIMENTAIS COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CARDIOPATAS ADULTOS -
Revisão Integrativa REBECA COTTING SHUMISKI (graduanda e bolsista PIBIC- rebeca.cotting@unifesp.br)
ROSEMEYRE DONATO DE BRITO (doutoranda- rosemeyre.enf@gmail.com) RITA SIMONE LOPES MOREIRA
(orientadora e pesquisadora principal- rita.simone@unifesp.br) Introdução: Os jogos experimentais são
jogos educativos que buscam melhorar os resultados de saúde a partir da mudança de
comportamentos. Na Cardiologia, as publicações nesta temática são escassas. Objetivo: Este trabalho
tem como objetivo identi�car, analisar e sintetizar os impactos resultantes do uso dos jogos como
ferramenta de educação em saúde e os aspectos relevantes a serem considerados para a utilização
desse recurso metodológico na educação em saúde nas cardiopatias. Método: Trata-se do estudo de
uma revisão de literatura, do tipo integrativa. 1ª Fase: elaboração da pergunta norteadora Nesta fase
podemos dizer que a elaboração da pergunta norteadora foi a fase mais importante desta revisão pois
nela foi determinado as intervenções a serem avaliadas e os resultados a serem mensurados. E para
aprofundamento no assunto elencamos a pergunta norteadora: O uso de Jogos Experimentais como
ferramenta lúdica contribui para o aprimoramento educacional de pacientes portadores de
cardiopatias? 2ª Fase: busca na literatura Nesta fase a determinação dos critérios foi realizada em
concordância com a pergunta norteadora, considerando a intervenção e os resultados de interesse e
quais seriam os estudos incluídos. Foram selecionados artigos indexados nas bases de dados PubMed,
LILACS e Medline, com os seguintes �ltros: ?jogos experimentais? AND ?educação em saúde? AND ?
cardiopatias?; ?experimental games? AND ?health education? AND ?heart diseases?. Além disso, os
artigos deveriam estar nos idiomas inglês ou português, além de terem sido publicados somente a partir
do ano de 2015. 3ª Fase e 4ª Fase: coleta de dados e análise crítica dos estudos incluídos: Nesta fase fez-
se necessária a utilização de um instrumento previamente elaborado pelas autoras adaptado do
instrumento elaborado por URSI, 2005 (Exemplo de instrumento utilizado para coleta de dados (validado
por Ursi, 2005), capaz de assegurar que a totalidade dos dados relevantes fossem extraídos,
minimizando o risco de erros na transcrição, para garantir precisão na checagem das informações e
servir como registro. Por meio desse instrumento, foi possível assegurar que a totalidade dos dados
relevantes fossem extraídos e avaliados com severidade. 5ª Fase: discussão dos resultados Nesta etapa
ocorreu a comparação, interpretação e análise dos resultados de cada artigo priorizando os impactos
relevantes e os caracterizando por categorias. 6ª Fase: apresentação da revisão integrativa Nesta fase
houve a análise crítica dos resultados nas categorias indicadas. Resultados: De 848 artigos encontrados
nas bases, 11 foram selecionados. Os benefícios da gami�cação para a saúde e seu encorajamento
podem ser aplicados, como o que estimula a mudança de comportamento, além de ser uma ferramenta
para aumentar a conscientização sobre questões sérias e quem sabe ajudar as sociedades a superar
epidemias. Conclusão: O uso dos jogos experimentais na saúde, aponta a possibilidade de ser uma
estratégia educacional ideal para melhorar os resultados de sensibilização, conscientização e educação
para mudanças de comportamento relacionadas à saúde, porém poucas evidências têm se apontado em
relação à e�cácia. No processo ensino-aprendizagem não se deve priorizar apenas os conteúdos, mas
sim a didática, ou seja, como ensinar para se obter o resultado esperado que é a aprendizagem por
parte de quem se aprende, mas espera-se a transformação da realidade a partir da modi�cação do
comportamento via novos conhecimentos. Palavras-chave: Jogos Experimentais; Educação em Saúde;
Cardiopatias
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JORNADA DESAFIOS EDUCACIONAIS: QUAIS OS DESAFIOS EDUCACIONAIS NO
SÉCULO XXI?

EVERTON VIESBA GARCIA - COORDENADOR(A)

AMANDA ANDRADE ESTRADA - DISCENTE

MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO DOCENTE

A Jornada Desa�os Educacionais foi um projeto idealizado pelo grupo de pesquisa Movimento Docentes,
sendo realizado durante o ano de 2021. Em sua segunda edição, contou com o tema ?Quais os desa�os
educacionais no século XXI??. O grande diferencial da jornada foi proporcionar palestras e momentos de
discussão compostos por diferentes per�s, como estudantes de graduação de diversas universidades do
Brasil, professores da educação básica e, também do ensino superior. O projeto contou com a
participação expressiva de estudantes da graduação do curso de ciências - licenciatura da UNIFESP,
campus Diadema, da disciplina de introdução aos estudos em educação (1° termo) e da disciplina de
didática (3° termo), possibilitando uma grande troca de experiências. A jornada contou com 15
encontros tratando de diversos temas, dentro da área educacional como: ?o que é didática??, ?formação
continuada?, ?educação como processo social?, ?educação inclusiva? entre outros. Voltando ao tema da
jornada, as discussões geradas entre os estudantes da graduação e os professores participantes
possuem suma importância, pois quando analisamos que o per�l dos estudantes do curso tem em sua
maioria entre 17 e 21 anos, estes cresceram no século XXI, possibilitando um diálogo signi�cativo onde
muitas vezes estes ajudavam os professores, assim como a presença dos pro�ssionais da educação
trouxe uma experiência enriquecedora para estes futuros professores. Todos os encontros da Jornada
Desa�os Educacionais se encontram no canal do Youtube Movimento docentes e, em abril de 2022
contam com uma média de 134 visualizações, sendo o encontro ?A�nal, o que é didática?? o com maior
número de visualizações, possuindo 296 acessos. Por �m, a jornada foi um evento que pôde ser
realizado no contexto pandêmico, possibilitando essa troca de experiência com a união dos estudantes e
dos pro�ssionais da educação de diferentes regiões do Brasil, assim, possibilitando a todos visualizarem
outros cenários diferentes daqueles em que vivem.
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JORNAIS PARA ?CURTIR?: INTERNATIONAL TIMES, FLOR DO MAL E PRESENÇA ? A
CIRCULAÇÃO DA IMPRENSA UNDERGROUND BRITÂNICA E BRASILEIRA NA DÉCADA

DE 1970

MARIA RITA DE ALMEIDA TOLEDO - ORIENTADOR(A)

AMANDA COSTA FERREIRA LUCIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

A pesquisa apresentada tem como escopo analisar a circulação dos modelos de leitura presentes nos
impressos International Times (1966-86), Flor do Mal (1971) e Presença (1971). Compreendidos como
parte da imprensa underground, foram veiculados em Londres e no Rio de Janeiro. A publicação destes
jornais auxiliou na formação de espaços de re�exão acerca dos temas relacionados à contracultura,
estimulando a criação de elementos de identi�cação para a comunidade de produtores e leitores
envolvidos. Para tanto, a hipótese da pesquisa foi formulada a partir das viagens realizadas para Londres
por artistas brasileiros durante o período de 1968 a 1971, onde promoveu-se o contato com grupos,
impressos e referentes culturais veiculados na Inglaterra, proporcionando uma apropriação desses
modelos, visando a circulação das fórmulas editoriais da imprensa underground, temas e formas de
leitura no Brasil. O estudo também se propõe a investigar, por meio do vocabulário contracultural, como
algumas expressões e termos ganharam sentidos especí�cos para esta comunidade. O estudo tomará
como método analítico o exame das linhas editoriais, dos modelos de leitura, da materialidade dos
impressos, espaços de circulação e atuação dos intelectuais que atuaram na mediação desses trânsitos
culturais para identi�car os referentes partilhados, assim como suas possíveis conexões, de modo a
examinar como representações prescritas atribuíram elementos em comum para a construção da
imprensa contracultural no Brasil.
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JORNAL MANDACARU E PROJETO DE EXTENSÃO SABER CUIDAR : TROCA DE
SABERES

DANILA CRISTINA PAQUIER SALA - COORDENADOR(A)

HARIETHA GABRIEL ROCHA - DISCENTE

KAROLYNE ROCHA DA SILVA - DISCENTE

ARIOVALDO MALAQUIAS - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O Projeto de Extensão Saber Cuidar constitui-se por estudantes universitários de
enfermagem que unidos às lideranças comunitárias da periferia de São Paulo desenvolveram o Jornal
Mandacaru, que completou 10 anos em 2021. O jornal popular está a serviço dos movimentos sociais e é
uma importante tecnologia de comunicação, com potencial para transformar, porque é produzido com
as pessoas da comunidade, segundo suas necessidades, estimulando a re�exão crítica sobre a realidade.
Objetivo: relatar a experiência em acolher populações vulnerabilizadas, fortalecer um canal de
comunicação com lideranças comunitárias, produzir matérias sobre saúde de interesse das
comunidades visando impulsionar o desenvolvimento social local. Materiais e Métodos: O referencial
metodológico do Projeto Saber Cuidar fundamenta-se na abordagem pedagógica proposta por Paulo
Freire e na concepção de Educação Popular. Acredita-se que o ato de educar acima de tudo deve ser
dialógico. Nesse sentido, estudantes universitários com as pessoas e não apenas para elas, exercitam o
ato libertário da educação como prática de transformação social. Os estudantes participam das reuniões
com a equipe de redação para debate e de�nição do tema. A primeira versão da matéria é produzida
pelos estudantes e depois �nalizada por toda a equipe. Os temas envolvem questões de saúde e
políticas públicas. O jornal é impresso e distribuído nas comunidades do Parque Bristol e Jardim São
Savério, da periferia da região Sudeste de São Paulo e publicado na rede social digital do projeto de
extensão Saber Cuidar. O jornal tem periodicidade de divulgação quadrimestral. Resultados: Em 2021
foram veiculadas três edições, intituladas: ?Enfrentando o Câncer com Sucesso?, ?Luta contra COVID-19
contínua em todo o país? e ?Lei assegura participação popular em políticas públicas?. Conclusão: No
período da pandemia o jornal foi uma ferramenta poderosa com potencial para combate da
desinformação, negacionismo e Fake News. Por meio do diálogo, humildade cultural promoveu troca de
saberes, popular e acadêmico, difundindo conhecimento cientí�co, bem como a ampliação do senso
ético e político dos participantes sobre saúde individual e coletiva.
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JOSÉ HONORATO LEMOS: VIDA E ATUAÇÃO POLÍTICA DE UM LÍDER CAMPONÊS NO
OESTE PAULISTA (1919-1953)

ORIENTADOR - CLIFFORD ANDREW WELCH

DISCENTE - DIOGO ROMÃO DO NASCIMENTO

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VIDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O presente relatório relata os resultados do projeto de pesquisa, uma biogra�a crítica parcial da vida e
atuação política do líder camponês José Honorato Lemos. No contexto de sua militância em defesa dos
camponeses no interior do estado de São Paulo, Lemos foi assassinado em 1953. Através da história de
vida do agricultor, o projeto procura compreender a trajetória de formação e atuação política de
Honorato e seu papel no movimento camponês, assim contribuindo para explicar a experiência
democrática da época. A pesquisa passa por sua migração do estado de Alagoas para o interior de São
Paulo nos anos 1940, por sua participação na formação do município de Mirante do Paranapanema, até
seu papel na política local, com descrição e análise dos con�itos em que ele se envolveu; por exemplo,
lutas pela terra e na formação do Partido Comunista do Brasil na microrregião, bem como uma Liga
Camponesa, anos antes da mobilização da Ligas de Francisco Julião no estado de Pernambuco.
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JUBIABÁ EM HQ - REPRESENTATIVIDADE E CONSTITUIÇÃO DA LINGUAGEM DO
SUJEITO AFRO

PAULO EDUARDO RAMOS - ORIENTADOR(A)

ASSIS SILVA DE ARAUJO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A pesquisa em andamento tem por objetivo analisar a HQ Jubiabá de Jorge Amado ? adaptação e
desenho (2009) do quadrinista, João Spacca de Oliveira. Tendo em vista o corpus citado, procuraremos
demonstrar as multimodalidades discursivas inseridas nas entrelinhas verbo-visual, relacionando a
representação da personagem negra com cultura antirracista e a lei 10639/2003. Com base na área da
Linguística Textual e dos arcabouços teóricos: Ler e compreender: os sentidos do texto (2006), de
Ingedore Villaça Kock e Vanda Maria Elias, Desvendando os segredos do texto (2015), de Ingedore Villaça
Koch, Introdução à Linguística Textual (2020), de Ingedore Villaça Koch, Os sentidos do texto (2020), de
Mônica Magalhães Cavalcante, Produção textual, análise de gêneros e compreensão (2008), de Luiz
Antônio Marcuschi, Linguística de texto: o que é e como se faz? (2012), de Luiz Antônio Marcuschi, A
leitura dos quadrinhos (2010), de Paulo Ramos, Uso dos quadrinhos no Ensino da Cultura Negra (2019),
de Nobu Chinen, Uma introdução política aos quadrinhos (1982), de Moacir Cirne dentre outros,
trabalharemos/apontaremos na tessitura da dissertação os conceitos de - Intertextualidade,
Referenciação, Multimodalidade, Inferência, Conhecimento compartilhado, Contextualização e
Focalização. Acreditamos que a adaptação do romance, Jubiabá (1935) de Jorge Amado, para a versão
HQ, seja relevante para o contexto escolar e social, porque sua temática está atrelada a cultura
antirracista e a aplicação da lei 10639/2003. A obra em questão engloba aspectos das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e, além de educar, reaproxima os
leitores do contexto histórico-cultural dos povos afro-brasileiros. Na escrita da dissertação está sendo
enfatizado o processo de referenciação da personagem, Jubiabá, ou seja, a análise consiste no recorte da
personagem negra e nos elementos multimodais e verbo-visuais, que sinalizam para a signi�cação da
cultura dos povos afro-brasileiros. Assim sendo, serão analisados os recortes da personagem citada: O
pai de santo, Jubiabá e os objetos, e diálogos que apontam para a representação e constituição da
linguagem afro-brasileira da HQ em estudo. Por �m, é verídico a�rmar que as imagens incluídas na HQ
trazem legitimidade à obra e podem conscientizar seus leitores acerca da diversidade racial. Referências
AMADO, Jorge. Jubiabá. Rio de Janeiro, 1935. CAVALCANTE, Mônica. Os sentidos do texto. Ed. Contexto,
São Paulo, 2020. CHINEN, Nobu. Uso dos Quadrinhos no Ensino da Cultura Negra. Ed. Peirópolis. São
Paulo, 2019. CIRNE, Moacy. Uma introdução política aos quadrinhos. Ed. Angra/Achiamê, Rio de Janeiro,
1982. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: Os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto, 2006. KOCH, Ingedore G Vilaça. Desvendando os segredos do texto. Ed. Cortez, São Paulo,
2015. KOCH, Ingedore G.Vilaça. Introdução à linguística textual: Trajetória e grandes temas. Ed. Contexto,
São Paulo, 2020. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. Ed.
Parábola editorial, São Paulo, 2008. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Linguística de texto: o que é e como se
faz? Parábola Editorial, São Paulo, 2012. RAMOS, Paulo. A leitura dos quadrinhos. Ed. Contexto, São
Paulo, 2010. SPACCA, João de Oliveira. Jubiabá de Jorge amado: Adaptação e desenhos. Companhia das
Letras, São Paulo, 2009.
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JUVENTUDES E ARTEFATOS MIDIÁTICOS: O DISCURSO DE INFLUENCERS SOBRE
CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE

RAQUEL BAPTISTA SPAZIANI - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ AMARANTE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

INTRODUÇÃO: Ao contrário das teorias desenvolvimentistas que universalizam a adolescência como fase
da vida comum a todas as pessoas, a concepção de juventudes plurais busca visibilizar que re�etir sobre
essa população deve estar atrelado às dimensões de gênero em suas intersecções com os outros
marcadores sociais da diferença. Embora haja diversos modos de se experienciar as juventudes, as
normas sexuais e de gênero determinam padrões comportamentais e de beleza às/aos jovens. Tais
pedagogias culturais são difundidas de muitas maneiras, como pelas mídias digitais. Considerando que
os discursos midiáticos produzem verdades que atravessam a formação da identidade e subjetividade
dos sujeitos, faz-se importante questionar quais são os discursos das/os ?in�uenciadoras/es digitais?
direcionados às/aos jovens no que diz respeito às questões de gênero, corpo e sexualidade. OBJETIVOS:
O objetivo dessa pesquisa é identi�car, descrever e analisar as representações e discursos sobre gênero,
sexualidade e corpo produzidos por in�uencers digitais da rede social Instagram, buscando
compreender como esses temas estão sendo discutidos, bem como os seus possíveis atravessamentos
para as juventudes. MATERIAIS E MÉTODO: Esta é uma pesquisa em fase inicial. Trata-se de um estudo
analítico-descritivo em que serão analisados os per�s de três in�uenciadoras/es digitais na rede social
Instagram: Virgínia Fonseca, Carlinhos Maia e Rafa Kalimann. A escolha foi baseada no número de
seguidores que elas/e possuem, considerados como as/os três in�uenciadoras/es mais seguidas/os do
Instagram no Brasil. RESULTADOS: A análise de conteúdo irá se estruturar em duas categorias: a)
identi�cação, descrição e compreensão sobre a conotação das imagens e vídeos das/os in�uencers
digitais; b) pedagogias sexuais e de gênero nos discursos visibilizados em suas redes sociais. Espera-se
que este estudo possibilite uma leitura crítica desse fenômeno social e possa contribuir para a análise
das juventudes e suas relações com o gênero, corpo e sexualidade.
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JUVENTUDES E FUNK NA BAIXADA SANTISTA: TERRITÓRIO, REDES, SAÚDE E
EDUCAÇÃO

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - COORDENADOR(A)

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - COORDENADOR(A)

VITÓRIA LOPES HIRAISHI - DISCENTE

DAVID GOMES DE LORENCE LIMA - DISCENTE

LEONARDO SANTIAGO SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução Desde 2014, o projeto tem parceria com escolas da rede pública estadual de ensino da
Baixada Santista desenvolvendo ações, prioritariamente, para jovens escolares, compreendidos como
sujeitos sociais e de direitos, tomados em sua pluralidade. O projeto vincula-se ao Laboratório
Interdisciplinar de Ciências Humanas, Sociais e Saúde e ao Projeto METUIA/Unifesp. Objetivo As ações do
projeto articulam-se à pesquisa e ao ensino, buscam problematizar questões importantes para a
juventude das escolas, especialmente as desigualdades de gênero, articuladas a outros marcadores
sociais da diferença. Investe no acesso aos direitos juvenis, incluindo sexuais, reprodutivos e não-
reprodutivos. Procura compreender práticas culturais juvenis para criar tecnologias sociais, produzindo
conhecimento que, ao reconhecer as diferenças, enfrente discriminações. Materiais e método Equipe de
docentes Unifesp; extensionistas da graduação; pós-graduação; estudantes pesquisadores/as e
professoras das escolas parceiras. Desenvolve repertório metodológico para processos educativos junto
a jovens e outros/as agentes da escola que investe no enfrentamento de desigualdades. De forma
horizontal, parte de experiências dos/as jovens e utiliza disparadores re�exivos que compõem a
realidade juvenil dentro e fora da escola. Investe na formação interdisciplinar de estudantes da
graduação, alinhada à perspectiva dos direitos humanos. Resultados e conclusão Em 2021, seguimos
investindo em atividades, explorando recursos de interação, para encontros em plataformas digitais e,
no �nal de 2021 retomamos gradualmente as atividades presenciais: a) Desde 2019, em parceria com o
Núcleo de Estudos para Prevenção da AIDS/USP a equipe do projeto de extensão executa pesquisa ?
Vulnerabilidades de jovens às IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliação de intervenções
psicossociais baseadas nos direitos humanos? (#2017-25950-2 Temático FAPESP), que investe na
interlocução pesquisa-extensão e em formação em iniciação cientí�ca de jovens estudantes do ensino
médio; para o corrente ano, está prevista i) realização de aplicação de questionário junto a estudantes
do 3º ano de todas escolas participantes do estudo; ii) desenvolvimento de ?O�cinas de Prevenção
Integrada?; iii) devolutiva dos resultados para escolas; iv) investimento na interlocução com serviços de
saúde da região das escolas para cuidado a jovens escolares; b) Desenvolvimento das O�cinas de
Prevenção à Covid-19 sobre uso de máscaras (Máscaras&Memes) em 2021, atendendo demanda de uma
das escolas. Foi desenvolvida de forma coletiva entre extensionistas e jovens pesquisadores/as das
escolas, para formar agentes jovens com capacidade de produção de tecnologia social a partir do
processo, fortalecendo o protagonismo juvenil, a defesa da ciência e processos de conscientização e
cuidado sobre a Covid-19; c) Realização de Rodas de Conversa variadas: vacinação contra Covid-19,
internet, relacionamentos, negacionismo e outros relacionados ao processo de trabalho do projeto de
extensão; d) Apoio à gestão para acompanhamento e enfrentamento da evasão/abandono decorrente
da pandemia; e) Parceria com Estágio de Terapia Ocupacional Social; f) Parceria com Coletivo Feminista
Maria Vai com as Outras e com Organização Rede Jovem Go Alemoa Go, para realização de O�cina com
temática de ?Gênero e Diversidade? e, em especial O�cina sobre Masculinidade como parte da
Programação dos ?16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres?.
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JUVENTUDES, RELACIONAMENTOS E PREVENÇÃO EM TEMPOS DE COVID

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - ORIENTADOR(A)

JULIA CONSOLI FERRARI NEVES BRANDÃO - DISCENTE

VANESSA JORGE LEITE - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: A pesquisa de iniciação cientí�ca, iniciada em maio de 2021, compõe o projeto ?
Vulnerabilidades de jovens às IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliação de intervenções
psicossociais baseadas nos direitos humanos? (Temático FAPESP #2017-25950-2) e é vinculada ao
Projeto de Extensão ?Juventudes e Funk na Baixada Santista: Territórios, Redes, Saúde e Educação?.
Objetivos: A pesquisa busca compreender o agenciamento que os/as jovens fazem das relações
familiares, de amizade e de paquera/namoro em contexto pandêmico, investigando, assim, como se
efetivam as medidas de proteção ao coronavírus nas situações e relações cotidianas da vida de jovens
estudantes, levando em consideração como as hierarquias de gênero, geração e orientação sexual
re�etem nos relacionamentos. Material e Métodos: A investigação se desenvolve a partir do
acompanhamento de estudantes de Iniciação Cientí�ca do Ensino Médio da Escola Estadual Padre
Bartolomeu de Gusmão, em atividades online e presenciais na escola, o que tem ajudado a fortalecer o
vínculo com os/as jovens, facilitando os processos da pesquisa. Foram realizadas uma roda de conversa
de maneira virtual em 2021, com a participação de 5 estudantes, por meio da plataforma Google Meet e
2 entrevistas semi-estruturadas presencialmente no �nal de 2021 e início de 2022. Resultados: Com o
material de campo coletado até o momento, foi possível observar as diferenças no modo como os/as
jovens lidaram com as medidas de prevenção ao covid-19 nas distintas etapas da pandemia. As
diferentes relações dos/as jovens foram afetadas pelo isolamento social que os/as afastou �sicamente,
levando a internet a ocupar espaço mais signi�cativo de socialização entre pares. Observou-se, também,
que quando estavam isolados/as em casa com a família houve uma melhora nas relações familiares, já
que possibilitou mais tempo dedicado a escutas e fortalecimento de vínculos de con�ança entre os/as
estudantes e suas respectivas famílias. Há pistas sobre diferentes posturas diante das medidas de
prevenção atravessadas pela dimensão de gênero. O material ainda está em fase de análise para
subsidiar as próximas etapas do projeto. Uma melhor compreensão da realidade juvenil em período
pandêmico fortalece a elaboração de estratégias de prevenção que façam sentido para eles/as e que
sejam construídas a partir de suas perspectivas dos desa�os enfrentados na pandemia de covid-19.
Conclusão: O projeto, que vai até março/2023, está planejando as próximas etapas que incluem seguir
com o acompanhamento dos/as jovens envolvidos/as na pesquisa para aprofundar a compreensão
sobre o modo como os relacionamentos vêm sendo mantidos nos diferentes momentos pandêmicos,
incluindo o retorno escolar presencial total, e consequentemente a volta dos encontros cotidianos em
diferentes espaços juvenis. Buscará também conhecer mais sobre como os/as jovens estão lidando com
o cenário e como as medidas de prevenção se aplicam (ou não) em suas rotinas, assim como também
compreender o modo como entendem a prevenção do HIV e outras IST.
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LA GRÈVE DES BÀTTU (1979): O TEMA DA MENDICIDADE E SUA RELAÇÃO COM O
CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO E CULTURAL SENEGALÊS

ANA CLAUDIA ROMANO RIBEIRO - ORIENTADOR(A)

GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Nesta comunicação, visamos apresentar nosso objeto de estudo de mestrado em desenvolvimento, que
é �nanciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n.
2021/02552-7: o romance La grève des bàttu (1979), da escritora senegalesa Aminata Sow Fall, que, em
sua narrativa, apresenta um tema bastante atual e presente em diversas sociedades, a mendicidade.
Partindo do pressuposto de que os elementos sociais, culturais e ideológicos fazem parte das obras
africanas (OYOUROU, 2009), e de que o seu meio social ?funciona como a tela de fundo dos textos
narrativos africano? (OYOUROU, 2009.p. 09 -10), lemos o romance La grève des bàttu (1979). A
mendicância, utilizada por Fall como um dos temas principais de seu romance, permite, por meio de sua
narrativa, que o leitor conheça alguns dos problemas sociais, políticos e, em última instancia, até mesmo
linguísticos dessa sociedade. Sow Fall traz para o romance a questão da falta de políticas públicas para
auxiliar os mendigos que não são considerados como indivíduos, mas sim como ?déchets humains? (?
dejetos humanos?, FALL, 2001, p. 11) nessa sociedade. A partir da transposição literária deste tema, com
objetivo de compreendê-lo mais profundamente, veremos como ele é construído na obra por meio de
seus personagens (ABDALLA JUNIOR, 1995; CANDIDO et Al., 2009; CHATMAN, 1990; REUTERS, 2002), que
podem ser divididos em dois grupos: o grupo da elite de poder do país e o grupo dos mendigos. Por
meio dessa con�guração estabelecida no romance, analisaremos o tema da mendicidade vinculando-o
ao contexto sociopolítico e cultural senegalês (CHEHAMI, 2013; FALL,2005; ONIEMELUKWE, 1998 e 2003 e
OYOUROU 2009) e, com isso, compreenderemos melhor a relação entre este tema na narrativa e na
sociedade senegalesa.
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LAÇOS ATRAVÉS DO TEMPO: A IMPORTÂNCIA DA FIGURA DO AMIGO E DA AMIZADE
NA ILÍADA E NA EPOPEIA DE GILGÁMESH.

JOSIANE TEIXEIRA MARTINEZ - ORIENTADOR(A)

ROBERTO WILLIAM CALISTO OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LITERATURA

Introdução: tomando como ponto de partida o amadurecimento pelo qual Aquiles e Gilgámesh parecem
passar ao longo dos poemas em que �guram ? a Ilíada e a Epopeia de Gilgámesh, respectivamente ? este
trabalho busca analisar este processo, explorando o modo que ele se dá em ambas as epopeias e a
importância do fator amizade para tal desenvolvimento. Objetivo: nosso objetivo é analisar as
semelhanças entre os heróis Aquiles (Ilíada) e Gilgámesh (Epopeia de Gilgámesh) e entre seus
respectivos amigos, Pátroclo e Enkídu, buscando evidenciar como o laço de amizade é um fator essencial
para o desenvolvimento tanto das narrativas quanto de seus protagonistas e como isso se dá em ambos
os poemas. Assim, a amizade pode ser explorada como um possível leitmotiv em comum para as duas
epopeias. Materiais e Método: nossa pesquisa é norteada por dois poemas épicos: a Epopeia de
Gilgámesh e a Ilíada. Para a leitura do primeiro, utilizamos a versão standard, atribuída a Sin-léqi-
unnínni, traduzida por Jacyntho Lyns Brandão (2017). Quanto a Ilíada, trabalhamos sobretudo com a
tradução de Trajano Vieira (2020), recorrendo, quando necessário, a outras edições, traduções e
comentários. Para nossa análise e interpretação, exploramos a bibliogra�a crítica a respeito dos poemas
e de seus protagonistas de modo geral, e, em especí�co, estudos que abordam as semelhanças entre
essas personagens e entre os poemas em que �guram. Ademais, utilizamos trabalhos que tratam do
contato da Grécia com as culturas do Oriente. Resultados: a detida análise dos poemas realizada até
aqui, apoiada pela bibliogra�a secundária, nos permitiu inferir que de fato a amizade é essencial para o
desenvolvimento de Aquiles e Gilgámesh. A�nal, é a �gura do amigo que impulsiona Aquiles e Gilgámesh
a realizarem seus maiores feitos heroicos, bem como a encararem o fato da inevitabilidade da morte, de
modo que ambos, ao �nal dos poemas, parecem ter alcançado tanto uma superioridade bélica quanto
terem se tornado sábios e resignados. A�nal, é a chegada de Enkídu em Úruk que faz Gilgámesh parar
de assediar seu povo; é ao lado do amigo que o rei vai até Floresta de Cedros e derrota Humbaba, e
depois derrota o Touro do Céu; e, por �m, é a morte de Enkídu que faz Gilgámesh partir em uma jornada
para buscar a imortalidade. O mesmo pode ser dito sobre Aquiles: somente a morte de Pátroclo
consegue fazer o �lho de Peleu abdicar de sua fúria e retornar para o campo de batalha; é após a morte
de Pátroclo que Aquiles enfrenta o deus-rio Xanto e derrota Heitor; por último, é durante e após os jogos
fúnebres em homenagem a Pátroclo que vemos Aquiles apresentar o comportamento de um homem
maduro e conciliador. Conclusão: até o momento, podemos concluir que tanto Aquiles quanto
Gilgámesh atravessam um processo de amadurecimento ao longo das obras e que este processo tem
como força motriz a amizade. No entanto, consideramos que isto é mais claro em Ele que o abismo viu,
pois podemos observar Gilgámesh atravessar um processo de desenvolvimento bastante linear.
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LABORATÓRIO CORPO E ARTE

CONRADO AUGUSTO GANDARA FEDERICI - COORDENADOR(A)

FLAVIA LIBERMAN CALDAS - COORDENADOR(A)

MARINA SOUZA LOBO GUZZO - COORDENADOR(A)

BRUNA AVELINO DOS SANTOS - DISCENTE

GUILHERME AVELINO AFONSO - DISCENTE

MARCELA DA SILVA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Criado no ano de 2011, o Laboratório Corpo e Arte busca, a partir das humanidades e das ciências da
saúde, tratar das artes do corpo e da presença, tendo como temas privilegiados de estudo as técnicas,
os processos de criação, os modos de produção, os discursos, as imagens e as pedagogias que dão
forma às poéticas e políticas do corpo na produção cultural contemporânea. Oferece, além das
pesquisas e intervenções já realizadas, diversas atividades à comunidade acadêmica e externa. O
acontecimento COVID-19, neste contexto, ocasionou mudança nos planos de trabalho do Laboratório,
buscando a presença virtual e como o corpo e seus modos de invenção sentiram e agiram no novo
estado de presença. Impulsionados por essa ideia, pelo anseio de gerar um corpo coletivo com con�ança
e troca, e baseados em estudos teóricos, o grupo desenvolveu o projeto de extensão Plataforma
Metodologias da Presença, com o objetivo de conseguir produzir presença no contexto pandêmico de
2020/2021, com participantes de todo Brasil. Além de propiciar um ambiente de experimentações e
invenções em um espaço virtual comum, a Plataforma seguiu como objeto de estudo do Laboratório. A
partir desse projeto, eventos e pesquisas foram desenvolvidos, como o evento Cartograma e o Projeto
de Iniciação Cientí�ca denominado ?Presença Comum: arte e partilha em tempos tecno-mediados.? A
pesquisa tem como objetivo principal trabalhar como a presença foi ativada no meio on-line a partir de
três proposições artísticas desenvolvidas por todos os participantes, como uma tarefa comum. Além de
sistematizar um conhecimento produzido a partir do corpo sensível, pretendemos também cartografar a
experiência e analisar o momento presente a partir desse tipo de prática e manifestação artística. Na
segunda metade do segundo ano de pandemia COVID-19, o Lab compôs novos projetos, como também
deu continuidade às atividades iniciadas anteriormente nesse ano e no ano anterior. O trabalho junto ao
Eixo Trabalho em Saúde, no módulo de Clínica Integrada, foi uma dessas retomadas. As atividades
incluíram apoio docente, participação nas aulas e discussões com a turma e participação integral na
carga prática do módulo. Houve também o reencontro dos participantes do Lab de forma presencial, em
seu espaço físico. Um encontro com mudanças. O espaço em que se encontrava o Lab no campi da Ana
Costa não havia sido acessado desde o começo da pandemia da COVID-19, e essa se tratou de uma
oportunidade de reconhecer esse lugar e suas mudanças. Foi um momento para reestabelecer conexões
de altura, largura, textura e cheiro com pessoas em que as conexões anteriores foram apenas virtuais e
sonoras. Nesse encontro, foram realizados também os preparativos para a mudança de sala através de
organização e contabilização de todos os materiais presentes no Lab, para a então inauguração do novo
prédio da Unifesp, em parceria com a Prefeitura de Santos. Além desses projetos, o Lab atuou
desenvolvendo contato com estudantes da Pós Graduação, a �m de construir um diálogo entre esses e a
comunidade externa, por meio de projetos de extensão e eventos.



Página 1143Página 1143

LABORATÓRIO PARA A PROMOÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (LABEX) NO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPPEN/UNIFESP

EMERSON GOMES DOS SANTOS - COORDENADOR(A)

CLAUDIA TEREZINHA KNIESS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à
organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural,
cientí�co, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior
e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação
permanente com o ensino e a pesquisa. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 - Lei 13.005/2014
(Meta 12, estratégia 12.7) de�ne, dentre suas estratégias, a integralização de, no mínimo, dez por cento
do total de créditos curriculares exigidos nos cursos de graduação, por meio de programas e projetos de
Extensão em áreas de pertinência social. Nesse sentido, um Programa de Extensão foi desenvolvido
junto ao curso de Administração da EPPEN/ UNIFESP, que envolve a criação de um Laboratório para a
Promoção da Extensão Universitária (LabEx). Este tem como objetivo contribuir para a curricularização
da Extensão Universitária no curso de graduação em Administração, por meio de uma proposta
integradora que envolve as Unidades Curriculares (UCs) Atividades de Extensão I e Atividades de
Extensão II. Especi�camente, visa promover ações que favoreçam a interdisciplinaridade, a relação
dialógica entre universidade e a comunidade, como também contribuições para a formação dos
estudantes. Além disso, pretende-se integrar as ações de extensão realizadas no âmbito do curso de
Administração com a participação dos docentes e discentes. Em resumo, as metas do LabEx são:
identi�car potenciais demandas para ações de Extensão junto à sociedade; planejar e articular as
atividades de Extensão; executar, acompanhar e avaliar as atividades planejadas numa abordagem multi
e interdisciplinar que considere as áreas previstas de formação discente no Projeto Pedagógico do
Curso. Os eixos das ações do LabEx foram delineados com base no Projeto Pedagógico do Curso de
Administração, da seguinte forma: (1) Estratégia em Organizações; (2) Finanças, Educação Financeira e
Contabilidade; (3) Marketing; (4) Operações e Serviços; (5) Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo; (6)
Responsabilidade Social e Sustentabilidade; (7) Ensino e Pesquisa em Administração e (8) Administração
e Sociedade. A primeira execução do programa foi realizada por meio de duas UCs durante o ano de
2021, UC Atividades de Extensão I e Atividades de Extensão II (cada uma com 180h) com a participação
de discentes do curso de Administração, dos turnos Integral e Noturno, dos períodos 3º, 5º, 7º, 8º ,9º e
10º, totalizando 104 alunos participantes. O programa contou com a parceria de 10 professores do
Departamento Acadêmico de Administração que contribuíram na coordenação das ações e projetos de
extensão realizados, como também com o apoio de três monitoras. Foram realizadas 17 ações de
Extensão, nas diversas modalidades: projetos, o�cinas, cursos, eventos, prestação de serviço/assessoria,
devidamente cadastradas no SIEX, que contaram com a participação em torno de 1100 pessoas no total.
As ações tiveram com público-alvo a comunidade acadêmica, empresarial e sociedade como um todo.
Devido o período de pandemia da Covid19, as ações foram realizadas de forma remota. Ressalta-se o
feedback positivo que o programa recebeu de todos os participantes (internos e externos). Com o
objetivo de disseminar essa iniciativa para a comunidade acadêmica e sociedade em geral, como
também fomentar discussões acerca de mecanismos para a curricularização nos cursos de graduação da
instituição, foi realizado no mês de fevereiro de 2022, o I Seminário para a curricularização da Extensão
Universitária - SEMEX, ocasião em que todas as ações de extensão realizadas no âmbito do LabEx foram
apresentadas (https://www.unifesp.br/campus/osa2/eventos-eppen/1773-seminario-da-curricularizacao-
da-extensao-universitaria-semex).
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LABORATÓRIO VIRTUAL DE FÍSICA

SONIA HATSUE TATUMI - COORDENADOR(A)

LUIGI LEITE TEISSIERE - MONITOR

WENDY TAKASAWA FERNANDES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE

MATEMÁTICA

LABORATÓRIO VIRTUAL DE FÍSICA, Wendy Takaswa Fernandes, Luigi Leite Teissieri e Sonia Hatsue
Tatumi. Departamento de Ciências do Mar, Instituto do Mar, Campus da Baixada Santista, UNIFESP.
Introdução O curso prático em laboratório de fenômenos mecânicos (física I) e fenômenos contínuos
(física II) é um experimento realizado em laboratório virtual usando o site "PHET INTERACTIVE
SIMULATIONS da University of Colorado Boulder", devido ao momento da pandemia último semestre
COVID. Neste site é possível visualizar vários experimentos, entre eles alguns temas abordados em aula,
na tentativa de mitigar as di�culdades de aprendizado do modelo ADE em relação ao presencial.
Objetivos Este projeto visa auxiliar os alunos na construção de melhorias metodológicas de
aprendizagem e ensino, além de construir aproximações das relações professor/aluno e aluno/aluno em
cursos de laboratório online, bem como em redação, análise de dados e computação dos experimentos,
que irão compor os relatórios dos experimentos. Do ponto de vista do monitor, este programa fornece a
oportunidade para desenvolver novas habilidades acadêmicas, aprofundar conhecimentos na área da
física e aprimoramento da comunicação interpessoal. Metodologia Nas atividades virtuais, os discentes
observam e vivenciam o conteúdo aprendido em Física I e II, como: As Leis de Newton, Cinemática,
Mecânica, Movimento Harmônico Simples (MHS), ondulatória, entre outros temas. Antes da pandemia os
monitores auxiliavam os alunos, nas aulas presenciais, com manipulação dos equipamentos e nos
plantões de dúvidas, nos quais eram realizados os cálculos e as deduções de fórmulas das propagações
de incertezas. Devido à pandemia, a monitoria teve de assumir atividades diferenciadas, como marcar
monitorias virtuais, tirar dúvidas via Moodle, redes sociais e reler e aprimorar alguns exercícios dos
roteiros. Além disso, a monitoria precisou adquirir conhecimento com o site para prática online da
disciplina. Os experimentos são efetuados em grupo, e após a aula, é necessário a redação de relatório
do experimento concluído, com base no roteiro feito pelo professor. Para maior contato com os alunos,
foi criado uma sala virtual via classroom, para que as dúvidas pudessem ser sanadas rapidamente, a
monitoria �ca à disposição para responder perguntas a qualquer hora, neste semestre, serão também
marcados encontros virtuais e presenciais para explicar como devem ser realizados os relatórios e
orientação sobre a teoria de erros e cálculos em geral. Conclusão A nova forma de ensino dos
laboratórios de física, os laboratórios virtuais, tornou-se uma ferramenta poderosa e cada vez mais
comum na Universidade devido ao momento de calamidade sanitária na qual o mundo enfrentava, e
obtendo bons resultados. Neste ano, pretendemos continuar a utilizar o site ?PHET INTERACTIVE
SIMULATIONS? e ter um maior foco nas monitorias, devido ao aumento da quantidade de alunos, e com
isso, aumentando o número de reuniões, tanto virtuais como presenciais.



Página 1145Página 1145

LATINIDADES ENRED: RODADA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS QUE DÃO O QUE
FALAR. EM PORTUGUÊS, EM ESPANHOL, E EM PORTUNHOL. ALUNES, PROFES,

PESQUISADORES E ARTISTAS

JOANA DE FATIMA RODRIGUES - COORDENADOR(A)

SILVIA ETEL GUTIERREZ BOTTARO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ENSINO DE LITERATURA E LÍNGUA

O projeto LATINIDADES ENRED/Latinidades em rede foi criado com o objetivo de registrar e de difundir
parte da trajetória, da memória, como também as questões atuais que acompanham docentes,
pesquisadores, estudiosos, escritores e artistas do mundo hispânico das áreas do ensino de língua e
literatura, dos estudos culturais e da tradução. Desde 2021 já realizamos quatro edições do Projeto,
quando tivemos a oportunidade de receber professores e pesquisadores do Brasil e da Argentina
voltados aos estudos de língua, literatura e música, para uma rodada de perguntas previamente
preparadas por nossos alunes do curso de graduação Letras Português-Espanhol e também dos
professores de espanhol das redes pública e privada. A proposta dessa bancada de entrevistadores é
justamente a de promover a sociabilização de alunes e ex-alunes junto aos docentes e especialistas nos
temas. O resultado desses encontros, com perguntas e respostas muito consistentes e criativas,
registradas em áudio e vídeo, �ca disponível para os alunes de Espanhol e demais interessados, em uma
plataforma virtual e em um canal do Youtube. Registros que da mesma forma podem ser utilizados
como materiais para as aulas de língua e literatura em Espanhol. Se trata, portanto, de imagens e sons
que perpassam a diversidade da oralidade do idioma espanhol, assim como a discussão de temas
pertinentes a esse amplo universo que compõem os estudos da Língua Espanhola. A coordenação do
LATINIDADES ENRED está a cargo das professoras Silvia Etel Gutiérrez e Joana de Fátima Rodrigues,
ambas da área de Língua Espanhola e suas literaturas da EFLCH, do campus Guarulhos da Unifesp. As
monitorias de Língua e Literatura igualmente colaboram para a realização de cada um dos encontros
mensais, que são transmitidos ao vivo por uma das plataformas - meet ou zoom - , e também por nosso
canal LATINIDANES ENRED do Youtube. Uma etapa posterior de pós-produção envolve o grupo de
alunes e de docentes. Essa cadeia de atividades tem resultado, além dos registros bem ricos em
diversidades, questionamentos e re�exões, o que por sua vez tem alimentado futuras pesquisas e
trabalhos acadêmicos nessa área.
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LÍNGUA GLOBAL, IDENTIDADES E SABERES: ENCONTROS E FRONTEIRAS NAS ZONAS
DE CONTATO.

SOUZANA MIZAN - COORDENADOR(A)

PATRÍCIA PEREIRA MARTINS - DISCENTE

SHIRLEY PAREDES SALLUCO - DISCENTE

NICOLLE LIMA NOGUEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Este projeto tem por objetivo integrar os saberes da universidade e da escola pública. Em 2018 e 2019 as
atividades desenvolvidas tiveram como foco a língua inglesa, suas literaturas e ensino. No entanto,
diante da pandemia e da difícil adaptação ao sistema remoto de ensino, viu-se a necessidade de mudar
o foco do projeto para trabalhar com letramentos digitais e tecnologias na sala de aula. Portanto decidiu-
se oferecer um curso para professores na plataforma CGScholar com encontros síncronos semanais
com vistas a desenvolver processos comunitários criativos relacionados ao tema Letramentos Digitais.
No decorrer do ano letivo os Professores da educação básicas que participaram do curso se depararam
com mais uma mudança em sua rotina escolar com o regresso ao ensino presencial em ciclos de
alternância. Os desa�os no retorno e das aulas em um formato ?híbrido? foram grandes e parte dos
encontros destinou-se a discussões e trocas de experiências entre os professores da educação básica
que vivenciaram diferentes desa�os e os alunos/monitores do projeto, que puderam ter trocas sobre
estratégias e di�culdades. O público alvo do curso eram professores da educação básica e pelo fato do
curso ter sido oferecido de forma online haviam professores de diferentes estados do Brasil, o que trazia
diferentes vivências e saberes . O trabalho com a tecnologia foi realizado sob uma perspectiva
construtivista que a enxerga como uma prática socialmente construída. Dessa forma, o projeto
contribuiu para a formação continuada dos professores em serviço e dos monitores, estudantes de
licenciatura da universidade. Os resultados nos mostraram que diante de grande demanda que os
professores vêm sofrendo, a utilização de novas plataformas para a troca tornou-se segundo plano, de
forma que debates em tempo real foram mais aceitos pelos professores através dos encontros
síncronos . Além disso, percebeu-se que professores e discentes da universidade não apenas debateram
novas ferramentas como também assumiram uma postura crítica, re�etindo sobre todo o processo de
ensino remoto que ocorreu durante a pandemia e como as concepções em torno da educação vão
transparecendo nas práticas e quais seriam as perspectivas para o futuro em relação à docência.
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LÓGICA FUZZY NO DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO EM BIOMECÂNICA
COM ÊNFASE EM SONIFICAÇÃO DE PASSOS DE CORREDORES

LIU CHIAO YI - ORIENTADOR(A)

ANTHONY ANDREY RAMALHO DINIZ - ORIENTADOR(A)

VITOR DANIEL TESSUTTI - CO-AUTOR(A)

ROBERTH DANTAS GOMES - DISCENTE

HELIANA BEZERRA SOARES - CO-AUTOR(A)

LEONARDO SIGNORINI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Em levantamento realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do ano de 2015, realizado
em parceria com o Ministério do Esporte, 24,6% dos entrevistados a�rmaram que praticam corrida e
caminhada com alguma frequência. Apesar da corrida e da caminhada proporcionarem inúmeros
benefícios à saúde, a corrida, em especial, pode provocar lesões em seus praticantes, com as mais
variadas causas. É nesse cenário que a biomecânica tem uma importante aplicação, como uma ciência
multidisciplinar que possibilita o estudo dos movimentos humanos, a partir de avaliações especí�cas em
anatomia, mecânica e �siologia, proporcionando a investigação e análise física de sistemas biológicos,
considerando os efeitos das forças mecânicas que são exercidas sobre o corpo humano em suas várias
práticas, com destaque especial para os esportes. Dentre as várias formas existentes de análise de
dados, a literatura tem dado destaque recente à soni�cação, que consiste no uso de áudio sem fala para
transmitir informações ou perceber dados, abrindo uma nova possibilidade de análise de dados gerados
em sistemas biomecânicos. Nesse contexto, esse trabalho consiste na aplicação de lógica fuzzy para
soni�cação de informações produzidas por corredores utilizando palmilhas sensorizadas. Para
possibilitar essa aplicação, foram coletados dados gerados nas palmilhas sensorizadas, divididos por
regiões do pé, aplicando um sistema fuzzy para realizar associação dos dados de pressão com notas
musicais. Através da ferramenta Matlab, essas notas musicais foram concatenadas em arquivos de som,
para possibilitar diagnóstico de lesões ou classi�cações, com base nessas informações. Ao �nal do
estudo, espera-se que possam ser utilizadas ferramentas de análise de sinais sonoros para realizar esses
diagnósticos ou classi�cações, possibilitando melhoria no desempenho de corredores amadores ou
pro�ssionais.
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LEARNING ANALYTICS: UM FRAMEWORK PARA O ENSINO CORPORATIVO

PÂMELA GUIMARÃES DA COSTA - DISCENTE

FLAVIA CRISTINA MARTINS QUEIROZ MARIANO - COORIENTADOR(A)

TIAGO DE OLIVEIRA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: COMPUTAÇÃO E
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: CIDADES, MEIO

AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

A aprendizagem é um tema amplo que fomenta muitas discussões e divide opiniões em relação a
metodologias e absorção. Porém, é fato que a tecnologia na educação vem evoluindo e a diversidade de
estratégias de aprendizagem vem crescendo signi�cativamente. Por essa natureza digital, levanta-se a
hipótese do acompanhamento das interações do aprendiz com essas estratégias por intermédio dos
dados gerados, neste momento é introduzido o Learning Analytics. Categorias como ensino infantil,
ensino médio, graduação e especializações são bastante conhecidas e seus métodos amplamente
validados e é comum veri�car o uso de Learning Analytics para auxiliar na aprendizagem efetiva.
Entretanto, existe uma classe, ainda pouco explorada neste quesito, que contém um grande número de
aprendizes e características muito particulares chamada de Ensino Corporativo. O Ensino Corporativo
aplicado a instituições empresariais é um dos pilares do desenvolvimento humano e pro�ssional e tem
sido cada vez mais pautado como estratégicos no planejamento das instituições empresariais que
buscam aumento nos índices de desenvolvimento humano e qualidade �nal do negócio. Este projeto
prevê o desenvolvimento de um framework embasado em técnicas de análise estatística descritiva sobre
bases de dados de sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) corporativos a �m de resultar na
identi�cação de padrões de comportamento, métricas e insights deste nicho. De�nindo um framework
baseado em Learning Analytics para o Ensino Corporativo. O método irá indicar três pilares de atuação,
agrupar os stakeholders e trazer métricas e indicadores essenciais para o acompanhamento e evolução
dos aprendizes de forma a tornar a experiência do mesmo satisfatória e incentivar o indivíduo a se
tornar o protagonismo de sua aprendizagem, ao mesmo tempo que fornece insumos de
acompanhamento a liderança e aos gestores da aprendizagem.
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LEITURA E DISCUSSÃO DE CLÁSSICOS ENTRE GRADUANDOS DA UNIFESP E A
DISCIPLINA LABORATÓRIO DE HUMANIDADES NA PANDEMIA

DANTE MARCELLO CLARAMONTE GALLIAN - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA TORRES DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LITERATURA

Universidade Federal de São Paulo Escola Paulista de Medicina Centro de História e Filoso�a das Ciências
da Saúde LEITURA E DISCUSSÃO DE CLÁSSICOS ENTRE GRADUANDOS DA UNIFESP E A DISCIPLINA
LABORATÓRIO DE HUMANIDADES NA PANDEMIA LETÍCIA TORRES DE OLIVEIRA, DANTE MARCELLO
CLARAMONTE GALLIAN. INTRODUÇÃO: A pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto da leitura e
discussão de obras da literatura clássica entre estudantes de graduação da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), frente à perspectiva da pandemia de COVID-19. Nesse contexto de tensões e angústias,
avaliaremos a relevância de um espaço de discussão de clássicos na saúde mental de estudantes da área
da saúde. OBJETIVO: Identi�car os efeitos da disciplina Laboratório de Humanidades - eletiva
desenvolvida pelo Prof. Dr. Dante Gallian - na saúde mental de estudantes de graduação da Unifesp
(Campus São Paulo) durante a pandemia; e estudar, pela primeira vez, os efeitos do Laboratório de
Humanidades no contexto virtual. MATERIAIS E MÉTODO: O experimento ocorrerá virtualmente, e, na
primeira reunião, os participantes serão informados sobre o projeto e assinarão o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A coleta de dados se dará a partir das seguintes fontes:
observação participante (GEERTZ, 1989), história oral de vida (BOM MEIHY, 2007 e GALLIAN, 2008) e
relatos entregues ao �m da disciplina (requisitados pelo coordenador da UC para registrar o
cumprimento da eletiva). A observação participante consiste em observar e registrar as falas dos
indivíduos envolvidos, por meio de gravações das reuniões. A história oral de vida consiste em analisar a
perspectiva de cada participante a respeito dos efeitos de sua experiência no LabHum, e será coletada
por meio de entrevistas com os participantes, com perguntas de corte sobre o quão humanizadora foi a
experiência, e se houve algum efeito em saúde mental para os participantes. A pesquisa será qualitativa,
portanto, os dados coletados serão sistematizados e minuciosamente avaliados de forma a esclarecê-los
sem induções ou deduções. O material coletado será interpretado por meio do método fenomenológico
de imersão e cristalização. Na imersão, examinaremos profundamente os dados, abstraindo a seu
respeito. Na cristalização, tentaremos identi�car padrões observados na imersão, fragmentando os
resultados obtidos e reorganizando-os. Elaboraremos categorias de análise, como: tendências seguidas
pelos colaboradores e palavras ou conteúdos recorrentes nas discussões. RESULTADOS ESPERADOS:
apresentar relatos da experiência do Laboratório de Humanidades como possível meio terapêutico entre
estudantes de graduação e mostrar o potencial humanizador do Laboratório de Humanidades - já
descrito em trabalhos prévios - com enfoque no contexto pandêmico, e de forma online.
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LEITURA EM CENA

PEDRO MARQUES NETO - COORDENADOR(A)

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - COORDENADOR(A)

GABRIELA PAES RABELLO DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

CAROLINA SUHET QUINTANILHA FERREIRA - COLABORADOR(A)

PEDRO HENRIQUE CHAVES DONDA - COLABORADOR(A)

GEOVANNA NOGUEIRA DE SOUZA - COLABORADOR(A)

RAYSSA CRISTINA DA SILVA - COLABORADOR(A)

MURILO BARROS FERREIRA - COLABORADOR(A)

CLARICE ROSA REBELO - COLABORADOR(A)

NICKOLE LOPES COVALTCHUK - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

O curso de extensão Leitura em Cena tem como principal objetivo a realização de eventos na
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, estando os colaboradores vinculados à Escola de Filoso�a,
Letras e Ciências Humanas, mais especi�camente ao Departamento de Letras, do Campus Guarulhos,
sob orientação do docente Pedro Marques Neto. O intuito é promover encontros on-line destinados ao
público geral, em especial jovens a partir de 15 anos que estejam cursando o Ensino Médio, abordando e
analisando questões acerca do teatro brasileiro contemporâneo. A cada dois encontros, uma nova
proposta de leitura de um texto dramático contemporâneo de autores e autoras nacionais, cuja as
temáticas viabilizam debates acerca questões sociais, artísticas e culturais emergentes na atualidade,
para as quais contextualizações, apresentações são preparadas, assim como re�exões e discussões
acerca dos pontos mais ascendentes e relevantes são guiadas pelos moderadores do encontro. Desse
modo, os participantes serão instigados à exercícios de re�exão que possibilitem, além da formação de
repertório teatral, a percepção e a re�exão sobre os temas, narrativas e vivências da sociedade
contemporânea. A ideia é que o curso tenha duração de três semestres letivos, contabilizando um ano e
meio, sendo o primeiro semestre, segundo semestre de 2021, de planejamento, ampliação e início da
divulgação, e os dois semestres seguintes, ao longo de 2022, de encontros abertos e destinados ao
público. O nosso principal objetivo é construir, com esta ação de extensão, uma maneira de dar
continuidade e abranger os estudos acerca do teatro nacional, iniciadas pelo grupo (como um todo) ao
longo do primeiro semestre letivo de 2021, na disciplina de Texto Dramático no Brasil - do século XIX ao
XXI.
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LEITURA, TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO, NOVAS PERSPECTIVAS, NOVOS PERCURSOS

RITA JOVER - COORDENADOR(A)

ANA LUIZA RAMAZZINA GHIRARDI - COORDENADOR(A)

MARIA LUCIA DIAS MENDES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: Estudos e práticas sobre leitura, tradução e adaptação ganham espaço considerável entre os
mais variados públicos. Através de trabalhos em torno de re�exões e práticas sobre essa tríade, um
diálogo sobre novas perspectivas é lançado, levando em consideração o público receptor, fundamental
nesses processos. Objetivo: O projeto tem como objetivo difundir pesquisas sobre Leitura, Tradução e
Adaptação, oferecendo um espaço para sua re�exão e práticas para um público amplo e plural, de
dentro e de fora da Universidade. Pretende-se ainda ampliar a perspectiva dessa tríade para os campos
de estudos mais recentes da multimodalidade e da intermidialidade. Neste processo, uma nova
abordagem do texto é introduzida ao investigar diferentes produtos como "mídia" e suas inter-relações,
incrementando assim os estudos nessa área. Método: O projeto promoverá encontros periódicos,
palestras, o�cinas, minicursos, mesas de discussão com pesquisadores convidados, pesquisadores em
formação e estudantes da Unifesp e de outras universidades. Além disso, professores, estudantes e
monitores poderão oferecer atividades dentro do projeto, tais como o�cinas, minicursos, entre outros,
supervisionados pelos docentes responsáveis. Resultados: Espera-se construir um multiletramento em
torno dos três temas eleitos, desenvolvendo, junto a estudantes e pesquisadores não apenas na leitura
de textos em linguagem escrita e verbal, mas também em outros textos produzidos de outros modos.
Espera-se ainda ampliar a compreensão das adaptações a partir de uma perspectiva da intermidialidade,
compreendendo seus múltiplos sentidos e considerando a nova mídia como um produto novo, criado a
partir de um texto de origem e não apenas um produto de segunda mão, derivado de uma obra fonte.
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LEITURAS DA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA CONTRA O PARAGUAI A PARTIR DA
AMÉRICA DO NORTE (1864-1870). TEMPORALIDADES SINCRÔNICAS DISTINTAS EM

PERSPECTIVA CRUZADA.

JOÃO PAULO SAUL MEKITARIAN DE MELLO - DISCENTE

WILMA PERES COSTA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O projeto procura concretizar um exercício de pesquisa, a partir da prospecção da maneira como foi
tratada a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai (1864-1870) em quatro periódicos estadunidenses
e dois periódicos franceses. A relevância das visões norte-americanas sobre a Guerra do Paraguai reside
no fato de que a Guerra de Secessão (1861-1865) havia terminado precisamente quando se inicia a
Guerra da Tríplice Aliança e as marcas da guerra civil americana faziam-se sentir ainda de forma
evidente, moldando, de certo modo, as visões que a imprensa produzia sobre a América do Sul, onde a
questão da escravidão adquiria protagonismo. A busca da visão francesa por sua vez, prende-se ao fato
de que a Segunda Intervenção Francesa no México (1861-1867) é contemporânea da Guerra Civil
Americana e está com ela conectada, seja através das fronteiras vivas da escravidão, seja através dos
impasses geopolíticos geridos pela Doutrina Monroe e sua relação para com o Velho-Mundo. Não
obstante, não podemos nos esquecer do fato de que tanto os Estados Unidos quanto a França,
tentaram, sem sucesso, a mediação diplomática do con�ito na Bacia do Prata.
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LEITURAS PATRIMONIAIS DO CENTRO HISTÓRICO DE COTIA / SP A PARTIR DA
ARQUITETURA E DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

MANOELA ROSSINETTI RUFINONI - ORIENTADOR(A)

GABRIELLE ALBUQUERQUE ARRUDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: CIDADES

Introdução: A cidade de Cotia, localizada na microrregião de Itapecerica da Serra, zona sudoeste da
Região Metropolitana de São Paulo, foi elevada a município em 1856. As origens da localidade, contudo,
remontam a um aldeamento indígena e ponto de parada entre a Vila de São Paulo de Piratininga e o
oeste da Capitania de São Vicente, passagem de sertanistas e tropeiros desde o século XVI até o século
XIX, e que recebeu diferentes denominações ao longo do tempo, como Caminho do Sertão, Caminho das
Tropas, Caminho de Cotia e Caminho de Sorocaba. Dois exemplares arquitetônicos remanescentes do
período colonial são preservados como patrimônio histórico em Cotia: a Sede do Sítio do Padre Inácio,
construída no �nal do século XVII; e a Sede do Sítio do Mandu, construída provavelmente no início do
século XVIII, ambas tombadas pelo IPHAN, em 1951 e 1961, respectivamente; e em nível estadual pelo
CONDEPHAAT, em 1974. Esses tombamentos reverberam o discurso preservacionista que o IPHAN
adotara em suas três primeiras décadas de atuação (discurso que seria incorporado pelo órgão estadual,
criado no �nal na década de 1960), quando determinadas arquiteturas do período colonial foram eleitas
e salvaguardadas como registros edi�cados da história da nação e, por analogia, do estado de São Paulo.
No entanto, o casario e os logradouros que compunham o núcleo urbano mais antigo de Cotia, marcos
referenciais para a população local, não foram identi�cados como de interesse para preservação em
âmbito estadual naquele momento. A arquitetura e a paisagem urbana consolidadas na década de 1970
(quando ocorreram os tombamentos estaduais das sedes rurais citadas) não foram preservadas e
passaram por transformações incisivas desde então que di�cultam a leitura das camadas históricas e
das referências socioculturais que con�guram a cidade. Objetivo: Diante do exposto, esta pesquisa
pretende identi�car as edi�cações históricas remanescentes no centro de Cotia, tomando como
referência a situação do núcleo urbano na década de 1970, época em que o CONDEPHAAT tombou as
sedes rurais coloniais. O intuito é registrar a transformação da paisagem e fornecer subsídios para a
leitura da história da cidade por meio de sua arquitetura. Materiais e Métodos: a pesquisa debruça-se
sobre a história da cidade de Cotia por meio de pesquisas bibliográ�cas e análise de fontes primárias,
tais como documentos cartográ�cos e iconográ�cos. Inicialmente, delimitamos o perímetro urbano de
estudo, com base na análise de plantas urbanas em correlação com registros fotográ�cos dos períodos
em foco. De posse desse recorte, realizaremos pesquisas de campo e levantamentos fotográ�cos para
identi�car as edi�cações remanescentes, a partir das quais selecionaremos estudos de caso para
investigações mais especí�cas.
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LEITURAS SOBRE BARTOLINA SISA (1750 ? 1782) NO CONTEXTO DO ESTADO
PLURINACIONAL DA BOLÍVIA: UMA POSSÍVEL ANÁLISE RELACIONAL ENTRE

GÊNERO E RAÇA

CECÍLIA GONÇALVES GOBBIS - DISCENTE

JOSE CARLOS VILARDAGA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O presente trabalho tem como questões centrais investigar e analisar como a atuação política e os
papéis exercidos pela líder feminina Bartolina Sisa, ao largo das rebeliões indígenas que marcaram o �m
do século XVIII, na região do Alto Peru, foram revisitados, articulados e interpretados no âmbito da
memória pública, a partir do contexto da virada do século XXI, que culminou no ?Proceso de cambio? e o
Estado Plurinacional da Bolívia. Para tanto, está amparado pelos debates em torno das questões de
gênero e étnico-raciais, bem como História indígena e História das mulheres, a partir de um olhar
interseccional sobre tais fatores. Esta investigação propõe-se como continuidade e aprofundamento das
questões levantadas a partir do trabalho principiado junto ao Laboratório de Pesquisa em História das
Américas (LAPHA-UNIFESP) - liderado pelos professores da Unifesp, Mariana Martins Villaça e José Carlos
Vilardaga - com pesquisa de iniciação cientí�ca e monogra�a, durante a graduação.
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LENDO COMPAIXÃO: UM PROJETO DE LEITURA COMPARTILHADA DE LITERATURA

SIMONE NACAGUMA - COORDENADOR(A)

LUIS FERNANDO PRADO TELLES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Resumo Lendo com paixão constitui-se num projeto destinado à criação de espaços de leitura
compartilhada de textos literários dentro do ambiente universitário e fora dele que tem como objetivo
resgatar e desenvolver a experiência da leitura de fruição, em que os participantes possam travar um
contato com o texto literário de forma genuína, que proporcione um envolvimento passional do leitor
com o texto, provocando-o a expressar suas visões de mundo e suas experiências particulares de leitura.
O presente projeto toma como pressuposto que o prazer da leitura do texto literário e o envolvimento
passional do leitor com o texto é fundamental para a criação de oportunidades de re�exão, construção
de análises mais plenas de sentido e que possam fazer diferença na vida do indivíduo. A construção do
conhecimento proporcionada pelo texto literário, aqui, é entendida como indissociável do envolvimento
passional do leitor com o texto, é nesse sentido que se entende "que a leitura literária seja exercida sem
o abandono do prazer, mas com o compromisso do conhecimento que todo saber exige" (COSSON,
2006, p.23). Relação com a sociedade O presente projeto possui várias possibilidades abertura e de
interpelação com a sociedade, na medida em que oferece aos seus participantes a existência de espaços
privilegiados de leitura, que possibilitem a criação de um processo de mediação em que os interessados
possam usufruir de um ambiente no qual todos estão com o propósito de falar e ouvir, de maneira
genuína e desarmada, sobre um determinado texto literário. Em se constituindo como um projeto que
propõe eventos e cursos abertos à comunidade externa à universidade, constitui-se, pois como um
espaço especial de formação de leitores, distinto dos tradicionais espaços escolares. Além disso, o
projeto tem buscado penetração em outros espaços, não tradicionalmente destinados à leitura, como é
o caso de atividades realizadas em hospitais. A título de exemplo, algumas ações (dentre curso e
eventos) tiveram como objetivo o desenvolvimento da experiência de leitura compartilhada com grupos
de pro�ssionais da saúde do Hospital Sabará, médicos, enfermeiros e psicólogos, que estão trabalhando
diariamente no fronte de combate à covid-19. Um grupo inicial foi organizado dentro do próprio hospital
e permanece aberto à participação de novos integrantes, funcionários deste hospital. A proposta visa o
caráter "terapêutico" deste trabalho com a literatura. Ao longo de um ano de existência, o projeto Lendo
Com Paixão já propôs 12 ações de extensão, sendo 5 cursos e 7 eventos, atendendo um público médio
de quinze a vinte e cinco participantes por ação. Graças à atuação voluntária das moderadoras, foi
possível o desenvolvimento de ações que ocorriam paralelamente, com cargas horárias variáveis.
Fundamentação Teórica Quando se considera o conceito de paixão, aqui, leva-se em conta justamente
os afetos e sentimentos que a literatura tem a capacidade de fazer emergir no leitor, os quais, muitas
vezes, são relegados a um segundo plano ou completamente apagados dentro das experiências de
leituras de literatura realizadas no âmbito acadêmico. Nesse sentido, o prazer que uma obra literária
pode nos proporcionar não passa apenas pela possibilidade de nos alegrar, mas também de trazermos à
tona nossos sofrimentos e angústias e, a partir de um processo re�exivo, construirmos estratégias de
lidarmos com eles de modo compartilhado. A literatura parece ter o poder de arregimentar de modo
poderoso esses dois extremos do humano, o sofrimento e a alegria, e lançá-los à experiência da
alteridade. Lembrando Todorov, em seu A Literatura em Perigo: Mais densa e eloquente que a vida
cotidiana, mas não radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar
outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos
dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao in�nito essa possibilidade
de interação com os outros e, por isso, nos enriquece in�nitamente. Ela nos proporciona sensações
insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um
simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um
responda melhor à sua vocação de ser humano.(Todorov, 2012, p.24). É com base nesse sentido mais
abrangente de humanização que o presente projeto busca recuperar o lugar da paixão na experiência
da leitura do texto literário. Objetivos 1. Promover um contato passional com o texto literário; 2.
Promover a re�exão e a análise do texto literário; 3. Proporcionar a leitura coletiva de uma obra literária
e a troca de experiências; 4. Possibilitar a criação de um espaço em que o leitor se sinta con�ante e
autorizado a mostrar seu ponto de vista acerca do texto literário; 5. Desenvolver estratégias coletivas de
discussão do texto literário; 6. Construir multiplicadores e incentivar a leitura.
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LESÃO RENAL AGUDA E COVID-19 EM ADULTOS JOVENS ADMITIDOS NA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA

CASSIANE DEZOTI DA FONSECA - ORIENTADOR(A)

STELLA SOUSA DE QUEIROZ - CO-AUTOR(A)

CARLA ROBERTA MONTEIRO MIURA - ORIENTADOR(A)

JOSE EDILSON DE OLIVEIRA - AUTOR(A)

TALITA ANDRADE SANTOS - CO-AUTOR(A)

PRISCILA GAMA SILVA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

NEFROLOGIA

Introdução: No �nal de 2019, surgiu um novo Coronavírus(SARS-CoV-2) em Wuhan, na China. Em 11 de
março de 2020 foi declarada pandemia. O Brasil se destacou no panorama mundial devido à alta
incidência de casos e óbitos por COVID-19. O país se destacou pelo per�l demográ�co singular no
cenário da pandemia por meio do alto número de casos da doença. O adulto jovem no Brasil se
caracteriza como uma população ativa e as di�culdades econômicas resultantes do con�namento,
obrigou o retorno dessa população para suas atividades laborais. Tal fato, aliado à falta de adesão aos
protocolos não farmacológicos, fez com que o Brasil apresentasse alto índice de casos graves em adultos
jovens que evoluíram com lesão renal aguda associada ao COVID-19 com taxas signi�cativas de
internação nas Unidades de Terapia Intensiva. Objetivo: Descrever a prevalência de lesão renal aguda
em adultos jovens, com diagnóstico de COVID-19 admitidos em Unidade Terapia Intensiva e associar o
per�l dessa população com lesão renal aguda. Método: Estudo retrospectivo, quantitativo e analítico,
com adultos jovens(20-40 anos) admitidos em UTIs, com diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2, entre
março e dezembro de 2020. Os dados obtidos por meio do prontuário eletrônico e a lesão renal aguda
de�nida pelo valor da creatinina, segundo critérios das diretrizes da Kidney Disease Improving Global
Outcomes. Os dados foram inseridos na plataforma Research Electronic Data Capture e analisados
segundo o programa R versão 4.1.1, R studio versão 1.4.1106, LibreO�ce versão 7.1.7.2. Variáveis
categóricas utilizou-se Teste Qui-Quadrado ou Fisher. Teste t-Student ou teste não paramétrico de
Mann-Whitney. A signi�cância estatística p?0,05. Resultados: Foram 58 adultos jovens internados, 55,16%
(n=32) desenvolveram LRA, estágio [1] 3,44%(n=2), estágio [2] 8,62%(n=5) e estágio [3] 43,1%(n=25). Sexo
masculino 63,8%(n=37; p=0,92). Dos pacientes do sexo masculino, 16 evoluíram com LRA no estágio [3].
O sexo feminino, 9 apresentaram LRA estágio [3]. Brancos 53,4% (n=31; p=0,92) , Pardos 34,5%(n=20;
p=0,92), Negros 12,1%(n=7; p=0,92). Apresentava comorbidades e desenvolveram LRA foram 93,75%
(n=30; p=0,01). Os hipertensos que desenvolveram LRA estágio [3] n=15(p =0,08). Obesos que
apresentaram LRA estágio [3], 21,87%(n=7; p=0,002). Desenvolveram LRA estágio [3] e tiveram alta foram
60%(n=15; p=0,05) e o obito 40%(n=10; p= 0,05). Desenvolveram LRA estágio [3] associado a ventilação
mecânica, 92%(n=23; p<0,001). A sepse de foco pulmonar esteve presente em 62,1%(n=36) dos
pacientes, onde 80%(n=20; p=0,026) desenvolveram LRA estágio [3]. Conclusão: O estudo mostrou que a
prevalência de LRA em adultos jovens é maior quando associado a comorbidades prévias. A hipertensão
e obesidade são comorbidades que aumentam a probabilidade do paciente desenvolver LRA estágio [3].
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LETRAMENTO ACADÊMICO NO CURSO DE LETRAS DA EFLCH/UNIFESP

IARA ROSA FARIAS - COORDENADOR(A)

JEFFERSON OLIVEIRA DE JESUS - MONITOR

LÍVIA GONZAGA MACIEL - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Este projeto de Monitoria iniciou-se em 2011, tendo no decorrer dos anos de sua realização se
aprimorado. Seu objetivo primordial continua sendo proporcionar um aumento na qualidade da
formação das.os estudantes de Letras da EFLCH/UNIFESP no que diz respeito à pesquisa e aos estudos
voltados para produção de gêneros acadêmicos e também à compreensão de fatos linguísticos sobre o
sentido e a signi�cação na interação entre aquele que produz o texto e aquele que o recebe. O projeto
se propõe a estimular nas.os estudantes cursistas a re�exão à respeito dos objetos teóricos gêneros
acadêmicos, sentido e signi�cação nas suas diferentes manifestações, primeiramente, para em seguida
produzi-los de maneira satisfatória. Em outros termos, as.os alunas.os das UCs sob a responsabilidade
dos docentes envolvidos no projeto, inicialmente estudarão os gêneros acadêmicos para depois produzi-
los. No caso dos gêneros multimodais, como canção, propagandas e animações, por exemplos, os
estudantes irão observar estratégias de leitura implicadas para o entendimento desses textos, bem
como utilizá-los em sala de aula como recurso pedagógico. Outro ponto de destaque do projeto é aquele
de aprofundar nas.os estudantes cursistas a re�exão, no contexto do ensino universitário de Língua
Portuguesa, sobre a relevância teórica, metodológica do gênero textual acadêmico e como produzi-lo.
Isto é, visa-se a estimular e aperfeiçoar a produção textual das.os alunos a serem bene�ciados pelo
projeto enquanto cursarem as Unidades Curriculares que este contempla. O projeto compreende
Unidades Curriculares do curso de Letras EFLCH/ UNIFESP. São elas: Leitura e Produção de Textos I, além
de Semiótica e Multimodalidade e Ensino. A primeira UC é de caráter obrigatório para todas.os
estudantes de Letras, seja da licenciatura, seja do bacharelado, e possui muitas.os estudantes
inscritas.os, porque está no primeiro semestre do curso. Pode-se a�rmar que a primeira UC é
preparatória para a graduação em Letras na qual é exigida grande produção textual das.os alunas.os. As
outras duas UCs visam a aprimorar a leitura, interpretação e análise de gêneros multimodais que se
encontram na vida cotidiana e podem servir de material de estudos e de análises para futuros
professores, além de servirem ainda como material a ser explorado em sala de aula.
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LETRAMENTO FUNCIONAL EM SAÚDE DOS RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS
PORTADORAS DE DOENÇAS INFECCIOSAS

DAISY MARIA MACHADO - ORIENTADOR(A)

GRAZIELE LEITE DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A compreensão em relação às informações fornecidas pelo médico sobre sinais e sintomas
de doenças comuns, conduta terapêutica, dose medicamentosa, meios de disseminação, métodos de
prevenção e tratamento são importantes para que todos possam tomar as melhores decisões sobre a
sua própria saúde e a de seus �lhos. Este estudo teve como objetivos: 1) Avaliar o letramento em saúde
(LS) dos cuidadores de crianças atendidas no Centro de Atendimento da Disciplina de Infectologia
Pediátrica (CEADIPe) 2) Veri�car as possíveis associações do LS com o grau de escolaridade dos
cuidadores e com desfechos relacionados a cuidados básicos em saúde. Métodos: a população do
estudo foi composta pelos cuidadores de crianças atendidas no serviço, de ambos os gêneros, maiores
de 18 anos, sem distinção de etnia e de língua portuguesa �uente. Não foram considerados elegíveis os
indivíduos portadores de dé�cit cognitivo capaz de impossibilitar o preenchimento do questionário. Os
participantes do estudo foram convidados a responder o questionário de Critério de Classi�cação
Econômica Brasil (ABEP), uma escala de letramento em saúde e um instrumento de avaliação do LS (S-
TOFHLA). No momento da inclusão, foram coletados dados relacionados aos desfechos de interesse
(peso, estatura, IMC, vacinação, procura de serviço médico por intercorrências e número internações nos
últimos 12 meses). Resultados: A participação foi oferecida a 62 sujeitos, sendo incluídos 50
participantes. Ao analisarmos os dados sociodemográ�cos, observamos que 24 possuem ensino médio
ou ensino superior completos, 14 participantes não terminaram o ensino fundamental II e 11 não
completaram o ensino médio. Os resultados do questionário S-TOFHLA, mostraram que, dos 50
participantes, 37 cuidadores (74%) apresentaram letramento em saúde adequado, 5 (10%) apresentaram
letramento inadequado, 8 (16%) deles obtiveram letramento marginal. A análise dos dados obtidos pela
Escala de Letramento evidenciou 32 (64%) participantes com um BOM Letramento e 17 (34%)
participantes com um Letramento RUIM. Não foi possível identi�car o nível de letramento de um dos
participantes através da escala, pois foi deixado um item em branco e, a depender da resposta do
participante, ele poderia ser classi�cado como tendo um bom ou ruim letramento. Em relação aos
desfechos em saúde nos últimos 12 meses, 27 crianças procuraram serviço médico por intercorrências,
11 foram internadas, e apenas 6 mostravam atraso vacinal. Em se tratando do estado nutricional, 37
pacientes foram caracterizados como eutró�cos, 5 apresentaram magreza e 7 apresentaram sobrepeso
ou obesidade. As análises uni e multivariadas estão sendo �nalizadas. Conclusões: Os resultados parciais
mostram que a maioria dos cuidadores apresentam bom/adequado letramento em saúde, assim como a
maioria de suas crianças estão com carteira vacinal atualizada e com bom estado nutricional. Apesar das
crianças terem apresentado intercorrências e precisado de serviços médicos com frequência, poucas
tiveram quadros graves que necessitassem internações.
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LETRAMENTO VISUAL: OS DESAFIOS NO USO DAS IMAGENS NA EDUCAÇÃO DE
SURDOS E OS DESAFIOS PRESENTES NAS PRÁTICAS DA ESCRITA NO BILINGUISMO.

MARCIO HOLLOSI - COORIENTADOR(A)

CLAUDIA REGINA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

DÊNIS PEREIRA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Esse resumo faz parte do mestrado em andamento. O Letramento visual é um processo de
aprendizagem que está presente na escolarização de alunos surdos, é propiciar a capacidade de ler,
compreender e interpretar as informações imagéticas em suas práticas sociais além do espaço escolar,
assim podendo contribuir com as práticas de ensino bilíngue como uma Pedagogia, Alfabetismo e
Alfabetização Visual não só focado nas línguas de instrução e registro. Este trabalho tem por objetivo
investigar sobre o uso das imagens nas práticas pedagógicas presentes no processo de letramento e
alfabetização de alunos surdos. O embasamento metodológico será o PCCol, e ocorrerá em uma escola
de educação bilíngue para surdos, com entrevistas aos professores bilíngues �uentes em Libras e Língua
Portuguesa que lecionam para turmas do terceiro ano do ensino fundamental I, havendo momentos de
re�exão e análise das atividades propostas. Ao utilizar de imagens há a possibilidade de ampliarem suas
leituras e conhecimento de mundo, além de propiciar ao docente olhar crítico ao escolher as imagens
em sua prática pedagógica.
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LEVANTAMENTO ARBÓREO DO ENTORNO DA UNIFESP CAMPUS DIADEMA E
ESTACIONAMENTO INTERNO: UM INÍCIO PARAA MELHORIA DA ARBORIZAÇÃO

LOCAL.

ALINE ANDREIA CAVALARI CORETE - ORIENTADOR(A)

VICTORIA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL - DISCENTE

YARA FERREIRA CALDAS - DISCENTE

MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA - CO-AUTOR(A)

THAMI IZUMI DA CRUZ - CO-AUTOR(A)

PAULO YUUJI ARAI - DISCENTE

BEATRIZ RODRIGUES FRAGA DA SILVA - DISCENTE

MATHEUS MORGADO MANTOVAN - DISCENTE

RICARDO JOSé FRANCISCHETTI GARCIA - CO-AUTOR(A)

PRISCILA DE MATOS LIMA - DISCENTE

DIEGO GABRIEL CARDOSO SANTOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

As árvores têm um papel importante na mitigação dos impactos gerados pelas mudanças climáticas, no
bem estar da população e dos ambientes urbanos. A cidade de Diadema, localizada na região do ABCD
Paulista, possui a segunda maior densidade demográ�ca do país e apresenta, em média, 10m² de área
verde por habitante, sendo que a maior concentração se encontra em Áreas de Proteção e Recuperação
de Mananciais (APRM), e nas regiões centrais passa a ser de 6m², �cando abaixo do ideal, que seria entre
10m² e 16m² de área verde por habitante. Outra problemática é a porcentagem baixa de vegetação
nativa utilizada na arborização da cidade, sendo de apenas 11%. Sendo assim, a realização de um
levantamento se mostra importante tanto no reconhecimento da �ora arbórea da região, como na
elaboração de novos projetos de arborização urbana e políticas públicas, o que gera impacto positivo na
qualidade de vida dos moradores e valorização dos imóveis perante o mercado imobiliário. Neste
sentido o objetivo deste trabalho foi realizar o inventário quantitativo da arborização viária em uma área
de cerca de 255,709m² no entorno da UNIFESP Campus Diadema e do estacionamento da Unidade José
de Alencar, localizada na região central do município. Para isso foi criado um banco de dados, onde
foram cadastrados alguns parâmetros já utilizados nos estudo de arborização urbana, como por
exemplo Diâmetro a Altura do Peito (DAP) superior a 0,05 metros e outras variáveis dendrométricas,
além da localização do espécime, largura do passeio, estado �tossanitário, con�itos com equipamentos
urbanos, registro fotográ�co e identi�cação de espécies. Das árvores analisadas foram realizadas coletas
de amostras para identi�cação botânica e para a estimativa de estoque de carbono. Todos esses dados
foram dispostos em planilha no excel e será elaborado um mapa interativo no software QuantunGis. Até
o presente momento, as coletas, tanto da vegetação arbórea do estacionamento da Unidade José de
Alencar quanto do viário, já foram concluídas e os dados dispostos em planilha no Excel, as amostras
coletadas para identi�cação botânica já foram prensadas e estão prontas para elaboração das exsicatas
e identi�cação. Também já foram pesadas as massas frescas de todas os espécimes coletados.
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE AS PESQUISAS DA ESCOLA PAULISTA DE
ENFERMAGEM

ODETE DE OLIVEIRA MONTEIRO - DOCENTE

AMANDA OLIVEIRA MEIRA - DISCENTE

TALITA MORAIS FERREIRA LIMA - DISCENTE

GIRLIANI SILVA DE SOUSA - COORDENADOR(A)

ANA CATHARINA VASCONCELOS ESCORCIO MARTINS - DISCENTE

ADRIANO SOARES FONSECA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: GESTÃO,
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Em vista da necessidade de promoção dos trabalhos, realizados ou em andamento, frutos das pesquisas
feitas por parte do corpo docente da UNIFESP, para o conhecimento da população geral, o Observatório
institucional da EPE fez um levantamento com o nome de todos os membros de cada departamento da
Escola Paulista de Enfermagem (EPE), sua área de atuação, maior titulação acadêmica, projetos
envolvidos, descritores, nível acadêmico do projeto, se conta com participação de discentes, se o projeto
é �nanciado e se tem participação de outras instituições (nacionais e internacionais). Para coletar os
dados foi utilizado uma lista com os nomes dos docentes de cada departamento da EPE fornecida pela
diretoria UNIFESP; a busca por informações se deu via currículo Lattes; os docentes foram separados por
departamento dentro da escola, mas, um dos grandes problemas enfrentados foi a desatualização de
alguns currículos e a di�culdade em comunicar-se com alguns docentes. A partir disso foi elaborado um
infográ�co simples e intuitivo para ser publicado no site do Observatório para o conhecimento da
população. Como resultado percebeu-se que atualmente a EPE possui 334 projetos em andamento, cuja
a maior parte está vinculado ao departamento Clínico e Cirúrgico, seguido pela Pediatria e Saúde da
Mulher. Sendo que a maioria dos pesquisadores possuem grau de doutorado, seguido por pós-
doutorado. Notou-se, também, que 37 trabalhos possuem colaboração direta de outras instituições,
onde 10 possuem parceria com universidades internacionais de renome, este número pode ser bem
maior em vista que em 60% dos trabalhos não foi possível identi�car se contem parcerias externas.
Todos os trabalhos visavam contribuir diretamente ou indiretamente para promoção e prevenção à
saúde da população, seja na criação de novos protocolos ou em estudos sobre novos tratamentos,
tendo o Observatório, levado as informações, antes restritas a comunidade cienti�ca, á comunidade
geral, para que todos compreendam a importância da universidade publica na sociedade. Este
infográ�co, foi disponibilizado no site do Meta Observatório Institucional do Campus São Paulo -Escola
Paulista de Enfermagem(CSP-EPE), no dia 04 de fevereiro, e desde então durante estes 03 meses , gerou
um total de 122 acessos, demonstrando a difusão da produção cientí�ca para a sociedade..
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LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS FÁRMACOS ASSOCIADOS AO COVID-19: TAXAS DE
CONSUMO, DESCARTE E POSSÍVEIS IMPACTOS NA ZONA COSTEIRA

AUGUSTO CESAR - ORIENTADOR(A)

ISABELLA LUZ MENDES DIONELLO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área: CIDADES,

MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

INTRODUÇÃO: Produtos Farmacêuticos e de Cuidados Pessoais (FPCP's) são considerados
contaminantes ambientais de preocupação emergente. Estudos indicam a presença desses compostos
nas diversas matrizes ambientais, provenientes de e�uentes domésticos, uma vez que ocorre o descarte
direto e indireto desses compostos no sistema de esgotamento e tratamento sanitário, quando
presentes. O novo coronavírus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2),
conhecido como ?Covid-19? surgiu no �nal de 2019, na China, e representa uma situação pandêmica
global sem precedentes. A ocorrência de doenças virais tende a resultar no aumento do consumo de
fármacos, sejam eles para a prevenção, tratamento e, também, possíveis sequelas relacionadas, muitas
vezes até sem prescrições médicas. Há risco de impacto ambiental associado à presença de fármacos
relacionados à prevenção e tratamento de SARS-CoV-2 em ambientes marinhos e costeiros devido a
descartes inapropriados dos e�uentes residuais sem tratamento. No contexto do recente cenário de
pandemia, esse trabalho tem como objetivo levantar informações sobre os principais fármacos
associados ao tratamento dos sintomas da Covid-19 e as suas taxas de consumo comparadas a períodos
anteriores, além de relacionar o consumo ao descarte desses medicamentos, abordando, também, os
possíveis impactos ambientais dessas substâncias na zona costeira. A metodologia empregada foi a
pesquisa bibliográ�ca dos fármacos associados a SARS-CoV-2, utilizados desde o início da pandemia, em
2019, até a data �nal do fechamento deste projeto (que coincide com o término do estado de
calamidade pública em função da pandemia), empregando dados obtidos junto aos bancos de dados
disponíveis no portal de periódicos da Capes, bibliotecas especializadas, bem como junto aos órgãos
públicos, indústria farmacêutica e agências regulatórias das áreas ambiental e da saúde, entre outras
fontes consultadas neste período. Os resultados obtidos con�rmam a hipótese de partida. Houve
signi�cativo aumento nas taxas de consumo de medicamentos como ivermectina, azitromicina,
cloroquina e hidroxicloroquina, dexametasona, prednisona (ou outros corticosteroides) desde o início da
pandemia, quando comparado a períodos anteriores ao Covid-19. Constatou-se, ainda, o aumento na
venda de medicamentos psiquiátricos, resultado da radical mudança de hábitos ocasionada pelo
lockdown e isolamento. Proporcionalmente ao aumento da taxa de consumo dos medicamentos
relacionados à SARS, vem ocorrendo o aumento nas taxas de descarte dessas substancias químicas nas
redes de esgoto e, consequentemente, no meio ambiente, seja de forma direta com o descarte de
medicamentos na pia e no vaso sanitário, ou indireta, após excretada pelo organismo do consumidor,
uma vez que as substancias químicas dos medicamentos mantém parte de suas propriedades mesmo
após serem digeridas e até mesmo, após passarem por sistemas de pré-tratamento, quando presentes.



Página 1163Página 1163

LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

LIRIA YURI YAMAUCHI - ORIENTADOR(A)

PATRICIA RIOS POLETTO - ORIENTADOR(A)

RAFAELLA DE PETTA SOUZA - DISCENTE

MARCIA SOUZA VOLPE - ORIENTADOR(A)

NATALIA DE SOUZA RIBEIRO - DISCENTE

TATIANE DIEHL VAZ NOGUEIRA - DISCENTE

GABRIELA LETÍCIA ABREU SARABANDO - DISCENTE

DANIELLE MIYUKI URAZAKI - DISCENTE

ALINE CAMACHO ARANTES - DISCENTE

PRISCILA SANTOS BARBOSA - DISCENTE

ANA BEATRIZ DE SOUZA SANTOS - DISCENTE

PIETRA MASCARENHAS SOUZA COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: As Ligas Acadêmicas (LAs) são entidades criadas e protagonizadas por estudantes de
graduação que possuem o desejo comum de se aprofundarem e desenvolverem atividades acadêmicas
em uma determinada temática, pautadas no tripé universitário, mediante a supervisão de docentes da
instituição. A Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória (LAFISCAR) da UNIFESP foi criada em
2020 visando manter o vínculo estudantil com a universidade em meio a pandemia, bem como
despertar nos estudantes a busca ativa no processo ensino-aprendizagem. Objetivos: Relatar a
experiência e os resultados obtidos com as atividades desenvolvidas pela LAFISCAR durante os dois
primeiros anos de existência da liga. Materiais e métodos: A segunda e atual diretoria da LAFISCAR é
composta por nove discentes que ocupam cargos de presidência, vice-presidência, secretaria, tesouraria
e coordenações de comunicação, ensino, pesquisa, extensão e adjunta. A diretoria realiza reuniões
quinzenais para planejar as ações da liga. As atividades desenvolvidas envolvem: criação de produtos
educacionais em forma de posts e stories que são divulgados nas redes sociais Instagram e Facebook;
realização de encontros abertos via google meet; elaboração do simpósio introdutório via youtube;
seleção dos ligantes para participação em aulas e discussões de casos clínicos via google meet e
produção de pesquisa cientí�ca. Resultados: Até 23/04/2022, 122 publicações com temáticas sobre
�sioterapia cardiorrespiratória foram divulgadas e tiveram alcance de 55.535 pessoas, somando 6.889
curtidas, 635 comentários e 912 compartilhamentos. Cinco encontros online foram realizados com
público total de 174 pessoas e abrangendo estudantes de 56 universidades de 13 estados brasileiros.
Ademais, uma aula aberta online foi organizada em parceria com a Liga Acadêmica de Fisioterapia em
Terapia Intensiva (LAFITI) do Estado do Pará, que contou com 62 ouvintes. Em 2021, foi realizado o I
Simpósio Introdutório da LAFISCAR com 346 inscritos, sendo ministrado em três dias com duração média
de 2 horas cada. Os discentes da UNIFESP que estiveram presentes no simpósio e tiveram interesse em
participar como ligantes puderam realizar o processo seletivo para adentrar a liga. Destes, 19 alunos de
todos os anos do curso de �sioterapia foram selecionados, participando dos 13 encontros organizados
entre junho e setembro de 2021. Atualmente, a LA desenvolve uma pesquisa sobre a percepção e
relevância da LAFISCAR no ambiente universitário e pro�ssional, com orientação das Profªs Drªs Márcia
Volpe, Liria Yamauchi e Patrícia Poletto. A pesquisa teve início em janeiro de 2022 e no mês de abril o
pré-projeto foi submetido ao comitê de ética da UNIFESP. A perspectiva da LAFISCAR é realizar o II
Simpósio em 2022 para seleção de novos ligantes. Conclusão: As atividades e materiais produzidos
tiveram grande alcance, propiciando educação sobre �sioterapia cardiorrespiratória. Também foi
possível abranger o tripé universitário, permitindo integração com outras ligas, discentes e pro�ssionais
de diversas áreas da saúde e regiões. Com a pesquisa, espera-se conhecer e compreender melhor a
relevância da LA no ambiente universitário por meio do relato dos membros das diretorias, dos
primeiros ligantes e dos ouvintes. Assim, minimizando a escassez de pesquisa sobre LAs de �sioterapia e
retroalimentando as atividades da liga.
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LIGA DE SAÚDE E CIDADANIA EM FRONTEIRAS: 6 ANOS DE ASSISTÊNCIA, ENSINO E
PESQUISA

MONICA VASCONCELLOS - COORDENADOR(A)

GABRIEL AMARAL ZENARDI - DISCENTE

MARINA COSTA MOREIRA BIANCO - DISCENTE

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO FERREIRA FELICIANO - DISCENTE

MATEUS NAKAMUNE TUBONE - DISCENTE

VICTOR FUJISHIGE - DISCENTE

GIOVANA CORREIA OBARA - DISCENTE

NATHÁLIA CAMPOS GOMES - DISCENTE

THIAGO TERZIAN GANADJIAN - DISCENTE

RENATA ROCHA TSUJI DA CUNHA - DISCENTE

MARIS SALETE DEMUNER - COORDENADOR(A)

AMANDA BOTELHO - DISCENTE

ILANA GOMES LEITE - DISCENTE

MAIRA DO PATROCINIO PADILHA - DISCENTE

NICOLE MIYUKI FUTEMA - DISCENTE

CAINÃ MASCHIETTO COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Há um hiato entre a criação e participação das Ligas Acadêmicas nos cursos de Medicina no
Brasil e a discussão e compreensão, no meio cientí�co, dos seus efeitos na formação médica. Dentre as
diversas de�nições encontradas para o verbo ?ligar?, destacamos uma encontrada em UNIÃO e AÇÃO: ?
Formar aliança, relacionar-se, estabelecer relações entre, aproximar?, pois é nela que mais aproximamos
a experiência da Liga de Saúde e Cidadania em Fronteiras (LISF). Formar alianças entre universidade e
comunidade, aprimorar a relação entre alunos e pacientes e aproximar o estudante de uma vivência
médica integral, humanizada e prática. Objetivos: Sintetizar as ações da liga, relatar as experiências dos
ligantes e compartilhar dados dos atendimentos, colaborando com o registro cientí�co das ações das
Ligas Acadêmicas no Brasil. Materiais e Métodos: Foi analisado o funcionamento da liga pelos
atendimentos registrados no Prontuário Eletrônico do Paciente, coleta de informações com membros e
preceptores e suas impressões pessoais de aprendizado. Resultados: A LISF, fundada em 04 de outubro
de 2015, é associação civil, acadêmica e cientí�ca livre, sem orientação político-partidária, de duração
indeterminada, sem �ns lucrativos, que visa complementar a formação acadêmica de maneira ampla
dentro das diversas áreas da medicina, integrando valores de cidadania, ética, ciências sociais e
humanismo por meio de atividades que atendam aos princípios do tripé universitário de ensino,
pesquisa e extensão. São realizados atendimentos em seis áreas: Cirurgia Geral, Clínica Médica,
Dermatologia, Ginecologia, Medicina de Família e Comunidade e Pediatria, impactando de forma
signi�cativa na formação de 24 estudantes e mais de 20 preceptores. Os atendimentos são realizados
em grupo, composto por um estudante de cada ano da graduação, que rodiziam entre as áreas citadas.
Assim, os alunos têm a oportunidade de aprender uns com os outros e têm sua prática respaldada por
um preceptor que os acompanha e discute as condutas em conjunto, sempre levando em consideração
um atendimento humanizado e de qualidade. De janeiro/2016 a julho/2021, foram atendidos 1416
pacientes, sendo: clínica médica 806, cirurgia 181, ginecologia 138, dermatologia 174 e pediatria 117. A
LISF surgiu como um braço do Projeto Saúde e Cidadania em Fronteira com o objetivo de treinamento
dos acadêmicos para atendimento à população de difícil acesso a assistência à saúde. Projeto de
extensão ligado à EPM/UNIFESP é uma parceria com a Marinha do Brasil cujo objetivo é ?Levar saúde
com qualidade e dignidade onde houver vidas?. Assim, além das atividades ambulatoriais, as viagens
permitem que os alunos conheçam realidades distintas, complementem sua formação, além de
contribuir para melhorar infraestrutura, rede de saúde e apoio aos pro�ssionais de saúde que atuam na



região Amazônica. Conclusão: As ligas acadêmicas se inserem num contexto de complementação e
atualização aos currículos de graduação. A LISF participa ativamente da formação dos estudantes,
fomentando uma prática médica de qualidade, humanizada e centrada no paciente. A exposição
recorrente ao cenário prático de atendimentos, a rotina de diferentes especialidades e a discussão em
grupos somados ao atendimento ao público fazem da LISF um ambiente de muito aprendizado e
exercício médico.
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LIGA EPPEN FINANCE

BOLIVAR GODINHO DE OLIVEIRA FILHO - COORDENADOR(A)

MARIANA CARVALHAES - DISCENTE

GABRIEL MOURA LORANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

A Liga EPPEN Finance é uma instituição discente com a �nalidade de estimular o estudo, carreira,
pesquisa, atividades práticas e de extensão sobre o mercado �nanceiro. Projeto de extensão dedicado
ao estudo do mercado �nanceiro, desde os seus conceitos mais básicos até desdobramentos complexos.
A Liga promove ainda palestras e cursos, feitas por docentes e expoentes do mercado, destinadas à toda
comunidade EPPEN e à todos os interessados, sejam eles discentes da Universidade Federal de São
Paulo, ou não. Articula ainda comunicação referente ao assunto com diversas outras Ligas de diferentes
Universidades do estado de São Paulo, articulando uma gama de informações e aprendizado. Baseia-se
em ciclos educacionais com aulas ministradas por discentes, docentes, e pessoas externas à
comunidade EPPEN, assim como diferentes projetos de pesquisa, análise, e estudo das nuances
mercadológicas.
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LIGA MIND7: A CONSTRUÇÃO DE UM ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR MAIS FORTE

CLAUDIA TEREZINHA KNIESS - COORDENADOR(A)

BRENO AUGUSTO GONCALVES - DISCENTE

ISABELLA MARINHO DUARTE - DISCENTE

BRENO SOUZA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: EMPREENDEDORISMO NAS SUAS DIVERSAS FORMAS

LIGA MIND7: A CONSTRUÇÃO DE UM ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR MAIS FORTE BRENO SOUZA DOS
SANTOS (breno.souza@unifesp.br) ISABELLA MARINHO DUARTE (isabella.marinho@unifesp.br) BRENO
AUGUSTO GONÇALVES (breno.gonçalves@unifesp.br) RESUMO: Segundo Simon C. Parker, um
pesquisador, professor e escritor estadunidense, o Empreendedorismo tem grande relevância para a
Economia. Em suas obras The Economics of Entrepreneurship (2005) e The Economics of self-
employment and entrepreneurship (2004), o autor relaciona o crescimento do empreendedorismo com
o crescimento econômico, seu potencial para geração de empregos e de cooperar para superação de
recessões. Tendo em vista tal movimento, nasce na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, a
Liga Mind7 ? projeto de extensão que tem como objetivo a criação e o desenvolvimento de um
ecossistema empreendedor mais forte na esfera universitária -, centrando sua metodologia em
atividades teóricas (através da promoção de aulas, vídeos, cases e materiais complementares) e práticas
(resolução de situações-problema e participação em competições) para os estudantes (membros e não
membros), além de permitir e facilitar a conexão entre a academia e empreendedores reais, startups e
outros universitários do Brasil engajados com a temática. Como resultado da iniciativa, a liga espera que
os estudantes desenvolvam habilidades e conhecimentos su�cientes para validarem seus negócios e
conseguirem tirar suas ideias do papel, criando assim soluções para as diversas lacunas presentes na
sociedade. Palavras-chave: Empreendedorismo, Inovação, Ecossistema, Liga Mind7
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LIMITES E POTENCIALIDADES DA TEORIA DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DE YVES
CHEVALLARD: UM ESTUDO COM VISTAS À DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

BRASILEIRA

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

ANDERSON RICARDO JÚNIOR DA ROCHA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Em um mundo profundamente marcado pela ciência e pela tecnologia, aspectos postos em relevo frente
ao contexto adverso em que vivemos - a pandemia da Covid-19, a ciência tem ganhado papel de
destaque, legitimada pelo reconhecimento público de suas contribuições sociais. Fato intrigante é que
junto ao protagonismo cientí�co atual, diversas pesquisas apontam para o desconhecimento da
população sobre os cientistas e seu trabalho, bem como para o desconhecimento dos jovens sobre a
ciência produzida no pais. Isto posto, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar os limites e
potencialidades da teoria da transposição didática de Yves Chevallard a partir da percepção de
professores atuantes em sala de aula, tendo como referência a pesquisa cientí�ca nacional. O público
alvo serão professores da educação básica. A coleta de dados será realizada no âmbito de um curso de
extensão a ser construído enquanto estratégia metodológica que visa reunir os sujeitos da pesquisa e
investigar colaborativamente com estes, quais elementos di�cultam e facilitam a aproximação da
pesquisa cientí�ca brasileira da sala de aula. Serão selecionados artigos de pesquisadores brasileiros a
partir da análise do potencial de conversão desses trabalhos em sessões de atividades práticas, ou seja,
a transformação de um saber em exercícios e problemas reais. A análise dos dados realizar-se-á
mediante a construção de categorias que levarão em consideração os principais temas identi�cados nas
falas dos professores (Análise temática), adequação do material didático aos objetivos propostos, suas
contribuições a valorização da produção cientí�ca nacional no processo de ensino de aprendizagem do
conhecimento cientí�co. O referencial teórico do estudo será amparado nas discussões propostas pela
teoria da transposição didática de Yves Chevallard (1985) enquanto modelo teórico que possibilita a
análise das transformações adaptativas sofridas pelo conhecimento cientí�co, bem como sua
transformação em objeto de ensino.
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LINHA DO TEMPO DA URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE JARDIM SÃO GONÇALO
(TABOR)

PATRICIA LACZYNSKI DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

MATHEUS GASTãO DE MATOS BATISTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: CIDADES

Este projeto de extensão objetiva elaborar, de forma participativa, a análise cronológica do processo de
urbanização da comunidade Jardim São Gonçalo (Tabor), de�nida como Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS), de maneira que esses dados sejam disponibilizados de forma acessível para a população.
Localizada na zona leste de São Paulo, na divisa entre o distrito de Iguatemi (Itaquera) e Parque do
Carmo (São Mateus), a comunidade do Jardim São Gonçalo (Tabor) abriga centenas de famílias em
situação de vulnerabilidade social e econômica. A moradia é do tipo autoconstrução, em uma área onde
não ocorreu planejamento urbano prévio. Essas comunidades dividem suas angústias e desa�os com o
Rio Aricanduva quando, em período de chuva, é frequente a ocorrência de enchentes que atingem os
moradores. Para a realização das obras de drenagem do Rio Aricanduva, a PMSP impôs a remoção de
diversas famílias. A metodologia baseia-se em duas fontes. Uma primeira é a análise bibliográ�ca como
principal ferramenta para averiguar artigos, teses, livros e outras publicações acadêmicas, além da
legislação e documentos o�ciais do Município de São Paulo acerca da região. A segunda fonte é o
levantamento de informações com os próprios moradores e trabalhadores do local, analisando como
esses processos convergiram no atual cenário da comunidade Jardim São Gonçalo (Tabor). Como
resultado, foi obtido um levantamento da linha do tempo do processo de urbanização da comunidade
São Gonçalo (Tabor), bem como a sua divulgação por meio de um site com acesso público. Além disso,
espera-se a elaboração de relatório de pesquisa e extensão.
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LITERATURA BRASILEIRA NO XXI: CADERNOS ACADÊMICOS

PEDRO MARQUES NETO - COORDENADOR(A)

SIMONE NACAGUMA - COORDENADOR(A)

LUIS FERNANDO PRADO TELLES - COORDENADOR(A)

FRANCINE FERNANDES WEISS RICIERI - COLABORADOR(A)

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Resumo O presente projeto é fruto do convênio de cooperação técnica estabelecido entre a
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura,
órgão de natureza cultural voltado à viabilização de políticas destinadas ao incentivo à leitura, tendo
como principal papel gerir iniciativas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL). Vale salientar que o
presente projeto articula-se a outros dois, intitulados, respectivamente, Literatura Brasileira no XXI:
o�cinas de crítica e Literatura Brasileira no XXI: o�cinas de criação. Os três projetos têm como principal
veículo de divulgação de suas ações o site que leva como nome a primeira parte do nome de cada
projeto e que pode ser acessado no seguinte endereço: https://lbxxi.org.br No cômputo geral, os três
projetos preveem um trabalho integrado entre Unifesp e SP Leituras no sentido da construção de uma
curadoria do acervo sobre Literatura Brasileira atinente ao século XXI, disponível nas duas bibliotecas
acima mencionadas, tendo como tripé básico a promoção da divulgação e do acesso ao acervo, bem
como a produção e criação que possa ser fomentada pelo acervo. Relação com a sociedade O presente
projeto propõe um conjunto de ações de extensão que têm por �nalidade fomentar a produção sobre
determinado acervo compreendido pelo recorte ora proposto, bem como promover a divulgação da
articulação entre ensino, pesquisa e extensão na universidade. O projeto prevê a participação ativa dos
alunos das Unidades Curriculares de Literatura do Curso de Letras da Unifesp e a veiculação da
produção dos resultados de pesquisa discente em nível de Graduação e Pós-Graduação em uma
publicação de caráter periódico, que se constitui numa revista acadêmica intitulada Cadernos
Acadêmicos. Sendo um projeto fruto da parceria entre Unifesp e SP Leituras, a relação com a sociedade
se estabelece como base constitutiva do projeto, uma vez que atende duplamente as demandas da
universidade e aquelas veiculadas pelos órgãos geridos pela SP Leituras, a saber as duas bibliotecas
acima mencionadas e o público a elas vinculado. Objetivos 1. Promover a divulgação do acervo de
Literatura Brasileira Contemporânea disponível nas bibliotecas Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca
Parque Villa-Lobos; 2. Proporcionar a criação e a circulação de crítica e de Literatura Brasileira
Contemporânea; 3. Viabilizar a implantação da curricularização da extensão nas disciplinas de literatura
dos cursos de Letras da Unifesp; 4.Possibilitar a construção do diálogo entre o universo acadêmico e a
comunidade de leitores da Literatura Contemporânea Brasileira por meio de ações extensionistas; 5.
Propiciar o contato entre ensino, pesquisa e extensão, por meio da divulgação da produção acadêmica;
6. Contribuir para o letramento acadêmico dos discentes quanto ao processo de publicações periódicas;
7. Envolver os discentes no processo editorial de uma revista acadêmica do ponto de vista de usuários,
produzindo artigos, resenhas e demais tipos de publicações; 8. Envolver os discentes no processo
editorial de uma revista acadêmica do ponto de vista de editores, produção de pareceres, revisão,
reelaboração e cumprimento dos �uxos editoriais. Metodologia O projeto ancora-se num portal (site)
denominado Literatura Brasileira no XXI, que se caracteriza como publicação periódica, e abriga diversas
seções, dentre as quais a que se intitula Cadernos Acadêmicos, que contará com ISSN e que se con�gura
como uma revista destinada à publicação de produções acadêmicas dos discentes acerca da temática
coberta pelo portal e que possam ter como objeto obras do acervo em questão. Para a viabilização dos
Cadernos Acadêmicos, pretende-se criar uma ação de extensão que abarque um Laboratório de
Produção Editorial, de modo que os discentes possam contribuir não apenas com a publicação de seus
textos, sendo usuários da revista, mas também no processo todo de produção editorial, em que
discentes e docentes possam atuar em conjunto em todas as fases editoriais de uma revista acadêmica.
Resultados Esperados O presente projeto de extensão tem como principal resultado esperado a criação
e manutenção de um projeto editorial de revista acadêmica, ora intitulada Cadernos Acadêmicos, a ser
publicada em seção especí�ca do portal intitulado Literatura Brasileira no XXI no seguinte endereço:
https://lbxxi.org.br De periodicidade semestral, os Cadernos Acadêmicos funcionarão como uma revista
destinada a promover a divulgação e a circulação da produção discente das Unidades Curriculares do
curso de Letras, especialmente da área de literatura (monogra�as, ensaios, textos de criação), o que



também inclui as Atividades Práticas de Pesquisa e os Trabalhos de Iniciação Cientí�ca, todos trabalhos
desenvolvidos no âmbito das atividades acadêmicas.
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LITERATURA BRASILEIRA NO XXI: OFICINAS DE CRÍTICA

PEDRO MARQUES NETO - COORDENADOR(A)

SIMONE NACAGUMA - COORDENADOR(A)

LUIS FERNANDO PRADO TELLES - COORDENADOR(A)

FRANCINE FERNANDES WEISS RICIERI - COLABORADOR(A)

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Introdução: O projeto Literatura Brasileira no XXI: o�cinas de crítica literária, juntamente com outros dois
desdobramentos (criação literária e cadernos acadêmicos) é parte do convênio de cooperação técnica
estabelecido entre a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a SP Leituras (Associação Paulista de
Bibliotecas e Leitura). A parceria busca, por meio da expertise dos professores do Departamento de
Letras (campus Guarulhos), formas de trabalhar e divulgar o acervo de Literatura Brasileira
Contemporânea, composto pelos mais vários gêneros, disponível nas unidades da rede de bibliotecas do
Estado. Objetivos: Há dois objetivos principais da seção de crítica literária do projeto: fomentar as
habilidades críticas (ensaios e resenhas) dos alunos de graduação e pós-graduação da Unifesp e do
público geral e produzir textos críticos que alimentem o site Literatura Brasileira no XXI, o que se faz por
meio de o�cinas. Materiais e métodos: O projeto tem promovido, desde seu início, ainda em 2020,
o�cinas nas quais temas são apresentados para o público participante de modo a discutir a produção
literária contemporânea (mas não apenas) e fornecer ferramentas críticas para produção de textos
críticos (ensaios ou resenhas), que subsidiem a análise de obras ainda pouco estudadas. Resultados e
Conclusão: Ainda há um bom caminho a ser percorrido para que tudo aquilo que se objetiva com o
projeto e com o site, mas ainda assim, os resultados são muito promissores. Ao longo de 2021 foram
organizadas 5 o�cinas, nas quais se nota uma participação do público a despeito do formato online. O
site já começou a disponibilizar um conjunto de textos, todos produzidos no âmbito das o�cinas, que
auxiliam na formação de um conhecimento sobre a produção literária mais recente do país. Por �m, vale
ainda acrescentar que todo o ano de 2022 tem sido dedicado ao aprofundamento do legado da Semana
de 1922, com especial atenção à produção de crítica literária.
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LITERATURA HAITIANA: ASPECTOS DA TRADUÇÃO DO CONTO DAYIVA, DE ÉVELYNE
TROUILLOT

ANA CLAUDIA ROMANO RIBEIRO - ORIENTADOR(A)

LAÍZA DOS SANTOS ALBARAM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Nesta comunicação, abordaremos uma parte de nossa pesquisa de mestrado que tem como objetivo
analisar e traduzir o conto Dayiva da autora haitiana Évelyne Trouillot. Abordaremos nesta comunicação
algumas questões acerca das especi�cidades das línguas do conto no original e na tradução (francês e
português, crioulo haitiano e português), da adaptação do vocabulário do conto para a nossa língua,
re�etiremos sobre os nomes próprios e o título da obra e a construção de sentidos imagéticos, tomando
por base o contexto histórico, cultural, religioso e político haitiano, pesquisado em nossa iniciação
cientí�ca, e os estudos sobre tradução de Benjamin (2011), Schleiermacher (2001), Paes (1990) e
Laranjeira (1993). Também dialogaremos com o artigo ?Relato do Projeto ?Literatura de Refúgio:
Expressões Haitianas??, de autoria coletiva, publicado na revista Translatio (Grahl et al., 2017) que relata
o evento Literatura de Refúgio: Expressões Haitianas realizado no Sesc Paço da Liberdade, ocorrido em
Curitiba no ano de 2016 como projeto de extensão universitária PBMIH (Português Brasileiro para
Migração Humanitária) da UFPR e a tese de mestrado de Heloisa Moreira ?Traduzindo uma obra crioula:
Pays sans chapeau de Dany Laferrière? (2006).
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LITERATURA IDENTITÁRIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: POR
UM LETRAMENTO LITERÁRIO ANTIRRACISTA

LUIS FERNANDO PRADO TELLES - ORIENTADOR(A)

ISABEL CRISTINA FURTADO DE MEDEIROS SAMPAIO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

LITERATURA IDENTITÁRIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: POR UM LETRAMENTO
LITERÁRIO ANTIRRACISTA Autor: ISABEL CRISTINA FURTADO DE MEDEIROS SAMPAIO (Programa de Pós-
Graduação em Letras da UNIFESP- Contato: isabel.furtado@unifesp.br) Orientador: PROF. DR. LUÍS
FERNANDO PRADO TELLES (Programa de Pós-Graduação em Letras da UNIFESP. Contato:
lf.telles@hotmail.com) Na literatura sempre nos deparamos com o conceito de Mimesis, que de forma
sintética podemos dizer que é a referência do real, é a maneira pela qual o homem se reconstrói
(Compagnon, 1999). Sendo assim, ao ler um livro ou história, a criança procura se identi�car com o
personagem lá representado. No entanto, encontramos nos espaços de leitura literária um acervo que
atenda a vasta diversidade de indivíduos existente na sociedade? Pensando em um letramento
antirracista, essa pesquisa busca re�etir sobre a in�uência que a leitura literária tem na formação
identitária do indivíduo. O nosso trabalho de longa data na Sala de leitura da EMEF Vereadora Anna
Lamberga Zéglio, escola do município de São Paulo, permite perceber que as salas e espaços de leitura
escolares são, muitas vezes, o primeiro espaço leitor com que as crianças têm contato e é a partir desse
contato que se inicia o letramento literário dos estudantes. Assim, a proposta dessa pesquisa é
investigar qual o impacto de se ter um acervo que atenda a uma diversidade cultural, especialmente
composto por títulos que trazem as culturas dos povos africanos e afro-brasileiros representados para
que ainda no início da formação do leitor, este estudante perceba o mundo de forma igualitária. Com
abordagem qualitativa e pesquisa bibliográ�ca e documental, a pesquisa buscará re�etir sobre a
formação do acervo da sala de leitura referida acima, sua evolução ao longo dos anos, a inserção de
projetos de leitura focados na diversidade e como a composição do acervo pode contribuir com um
letramento literário antirracista logo nos primeiros anos da escolarização. A pesquisa objetiva também o
debate nos espaços escolares sobre o que a leitura literária oferecida aos alunos vem expressando, se
ela não está trazendo marcas de inferioridade quando deveria trazer representações culturais
verdadeiras e valorizadas. A pesquisa se apoia na lei 10.639/2003 e em autores como Kabengele
Munanga e Silvio Almeida, entre outros, para re�etir sobre a necessidade de inserção de literatura
representativa, livre de preconceitos que não reforce estereótipos na formação da identidade dos
educandos. Além disso, após estudo e análise do acervo e baseando-nos nos conceitos apresentados
por Rildo Cosson (2021), pretendemos ainda apresentar uma proposta de letramento literário focado da
formação literária antirracista.
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LIVE ON!: UMA INVESTIGAÇÃO NO MUNDO DOS STREAMERS, PROFISSÃO E OS
IMPACTOS EM JOGO NA SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES

LAURA CAMARA LIMA - ORIENTADOR(A)

MARCIO DE CAMARGO BUENO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Com o crescimento das plataformas de lives durante a pandemia, como é o caso do site da
Twitch que cresceu em um bilhão o número de visualizações, o presente projeto explora de forma
pioneira o mundo pro�ssional dos streamers, pro�ssionais responsáveis pelas transmissões em tempo
real. Objetivo: A pesquisa busca caracterizar a categoria pro�ssional e compreender quais as relações se
estabelecem entre a dinâmica da organização do trabalho dos pro�ssionais e a saúde mental do
streamer. O objetivo secundário é de colaborar com a possibilidade de representatividade em pesquisas
no ramo, pois trata-se de uma área recente e que ainda carece de estudos sobre. Materiais e métodos:
Mediante ao exposto, a pesquisa, através de uma abordagem qualitativa, coletará relatos a partir de
entrevistas semiestruturadas, realizando uma análise de conteúdo em diálogo com a Psicodinâmica do
Trabalho para o levantamento de eventuais questões e acerca do dinamismo da pro�ssão e os efeitos
subjetivos em seus trabalhadores. Resultados esperados: Acerca dos desfechos esperados, como
primário imaginamos que a discussão acerca da pro�ssionalização dos streamers e a sútil precarização
do trabalho nessa categoria sejam apresentados ao debate. Introduzir essa categoria pro�ssional em
especial no âmbito acadêmico tendo em vista que há escassez de obras que mencionam os
pro�ssionais.
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LUMINESCÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE EU3 E TB3 COM LIGANTES
MISTOS

IZILDA A. BAGATIN - ORIENTADOR(A)

NATHÁLIA MARIA MORAES FERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA INORGÂNICA

Devido ao crescente progresso tecnológico, os OLED?s (organic light-emitting diodes) se tornaram uma
alternativa cada vez mais recorrente no mercado eletrônico e no campo da pesquisa. Isso se deve,
principalmente, em virtude de suas propriedades promissoras como, baixo custo de produção e alta
qualidade de imagens em displays. Diante do exposto, o presente trabalho tem como principal objetivo
o desenvolvimento, estudo e caracterização de compostos de coordenação com propriedades
luminescentes baseados em ligantes mistos e metais de terras raras. Assim, compostos com Eu3 e Tb3 ,
usando os ligantes 5-SO3-8-hidroxiquinolina (1) e ácido 2-(4-hidroxiazobenzano)benzóico (HABA) (2),
apresentam propriedades luminescentes e se comportam como excelentes compostos emissores.
Assim, foram sintetizados 3 compostos: [Eu(5-SO3H-8-hidroxiquinolina)3(H2O)2] (3), [Eu(5-SO3H-8-
hidroxiquinolina)3(HABA)] (4) e [Tb(5-SO3H-8-hidroxiquinolina)3 (HABA)] (5). Algumas caracterizações
como RMN, UV-Vis, luminescência e infravermelho foram realizadas. Os ensaios iniciais de luminescência
foram realizados nos compostos (3) e (4), onde foi possível observar bandas em 592 nm, 616 nm, 654 nm
e 698 nm (3) e 593 nm, 616 nm, 653 nm e 700 nm (4) correspondente as transições 5D0?7F1, 5D0?7F2 e
5D0?7F3 e 5D0?7F4.
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LUTANDO COM AS DIFERENÇAS

RICARDO LUIS FERNANDES GUERRA - COORDENADOR(A)

REBEKKA CHRISTINA ABATE DE OLIVEIRA CUNHA - DISCENTE

JÚLIA MOLIKAWA BATISTETI - DISCENTE

LUKAS MATHEUS RAMOS NASCIMENTO - DISCENTE

ADRIANO NEVES BREITHAUPT - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

INTRODUÇÃO: Com o aumento da exposição dos esportes de combate, como aconteceu com as artes
marciais mistas (MMA), e tendo em vista as modalidades olímpicas como, Karatê, Judô, Taekwondo,
Boxe, Esgrima e a própria luta olímpica, a prática de tais modalidades ganhou papel fundamental nas
comunidades menos favorecidas. Pensando na inclusão, e consequentemente em dar oportunidade e
promover a saúde de crianças, o projeto Lutando com as Diferenças, em associação com a Organização
não Governamental - ONG ESCULPIR, promoveu suas ações atendendo crianças em vulnerabilidade
social, OBJETIVO: Propiciar a um grupo de crianças em condições de vulnerabilidade social, ações que
auxiliem o desenvolvimento de aspectos sociais, culturais e físicos de forma saudável na sociedade,
através dos jogos de luta. MÉTODO: No período antes do isolamento pandêmico, participavam deste
projeto cerca de 25 crianças socialmente vulneráveis entre 6 a 12 anos de idade, moradoras dos bairros
situados no entorno da unidade central da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada
Santista, frequentadores da Organização não Governamental - ONG ESCULPIR. Usualmente, as crianças
são avaliadas pela bateria de testes PROESP-BRASIL contendo testes de antropometria e aptidão física e
as aulas ocorriam presencialmente 2 vezes por semana (duração de 90 minutos) dividida em
aquecimento, desenvolvimento e volta a calma. O plano de ensino semestral é dividido em uma
periodização em blocos (A, B e C) com duração de 2 meses cada: Bloco A - Jogos de rapidez e atenção e
jogos de conquista de objetos; o bloco B - jogos de conquista de territórios e desequilíbrio; e o bloco C -
jogos de reter, imobilizar e livrar-se e jogos de combate. Após o isolamento pandêmico, iniciou-se a
produção de informação voltada a temática de forma remota às com posts na plataforma Instagram
(https://www.instagram.com/ext_lutando/). RESULTADOS: Durante o período presencial, as crianças que
já faziam parte do projeto há alguns semestres apresentaram melhora considerável na disciplina e
respeito para com o próximo. Com os posts feitos na plataforma Instagram (total de 93), alcançamos um
maior número de pessoas que trabalham com artes marciais e crianças (450 seguidores), o que fez com
que o projeto atendesse outras necessidades e evoluísse de maneira constante e dinâmica mesmo de
forma remota, no entanto, com o atual retorno presencial das atividades de extensão, esperamos atingir
outros resultados em breve. CONCLUSÃO: Apesar da falta de ações presenciais e o não atingimento da
população alvo por completo, o projeto tem obtido sucesso em sua proposta de disseminar a
importância das artes marciais e jogos de luta nos aspectos físicos, sociais e culturais.
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MA (?) E O CASTELO ANIMADO: AS MANIFESTAÇÕES MA (?) NA ANIMAÇÃO
JAPONESA

MICHIKO OKANO ISHIKI - ORIENTADOR(A)

JULIA BARROS NOGUEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

O presente trabalho tem como objetivo compreender possíveis manifestações da ideia não conceitual
japonesa Ma (?) no universo cinematográ�co de animação japonesa, em especí�co no �lme O Castelo
Animado (Howl's Moving Castle), de 2004, do diretor japonês Hayao Miyazaki. Em relação ao material,
foram utilizados livros e artigos, sendo estes disponibilizados em acervo online e físico, o próprio �lme
objeto de análise disponível nas plataformas de streaming, e também materiais em vídeo
disponibilizados pelos próprios autores através do youtube. Sobre o Ma (?) utilizamos como fonte
principal a pesquisa feita pela professora e doutora Michiko Okano, que resultou no livro MA: Entre-
espaço da arte e comunicação do Japão. Também foram consultados os trabalhos de Lucia Santaella
sobre semiótica, para buscar compreender o Ma pela perspectiva da semiótica de Charles Peirce. Nesse
processo, pudemos compreender a relevância dos signos no modo em que se percebe o mundo, sendo
a imagem, a memória, o som, as palavras, as afeições, tudo que esteja presente à mente,
potencialmente signo. Foi possível entender que Ma não é um conceito, ao contrário do havia se
pensado inicialmente seguindo uma lógica Ocidental, mas uma ideia, um modus operandis de uma
sociedade, presente em seu cotidiano, como em sua literatura, arquitetura, música, linguagem e artes
visuais, por isso abordamos algumas de suas convenções visuais, com intuito de discutir a presença
nelas das possíveis manifestações da ideia japonesa Ma. Falar de um fenômeno que remete à estética de
uma cultura, nos direcionou sensivelmente a diversas questões dispostas no nosso dia a dia, e que
mesmo só tomamos consciência de investigar para tentar nomeá-las através desse processo de
pesquisa, sendo o principal estímulo o sentimento e as impressões passadas pelos �lmes de Miyazaki.
Outro aspecto que reconhecemos nesse percurso é o fato de que ganhar um Oscar não garante a
qualidade de um �lme, mas que uma produção oriunda de uma cultura distinta do modelo hegemônico
ocidental, e reconhecida em tais premiações, pode ser abertura para conhecermos outros modos de
fazer arte. Pensamos esse estudo como abertura de um diálogo com a cultura japonesa, que
frequentemente nos atravessa no cenário brasileiro. Estudar a cultura japonesa no Brasil é, portanto,
também re�etir sobre as maneiras como ocorrem as trocas no encontro das culturas, o que se modi�ca,
e sobre como realizar leituras em situações de transferências sígnicas. Não pretendemos aqui deixar
uma a�rmação de�nitiva de uma única possibilidade de leitura dos �lmes, mas compreender que Ma
pode ser uma das formas para novas experiências cognitivas e potência para a construção de novas
con�gurações culturais.
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MACROALGAS EXÓTICAS NO LITORAL BRASILEIRO

DANIELA MILSTEIN - ORIENTADOR(A)

JULIA TENORIO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 67 - Botânica Data: 29/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

INTRODUÇÃO A introdução de espécies exóticas ocorre por meio de inúmeros vetores e está entre as
principais causas da perda de biodiversidade em nível mundial. Apesar de haver previsão de que
ocorram mais bioinvasões no ambiente marinho, em decorrência do aquecimento global, as macroalgas
marinhas são muito pouco estudadas. Esse grupo de organismos possui grande importância ecológica,
evolutiva e socioeconômica, portanto, levantamentos de introdução de espécies de macroalgas não-
nativas são de suma importância. Em condições ambientais favoráveis, as algas podem atingir elevadas
densidades populacionais e gerar prejuízos econômicos, sociais e ecológicos. O último levantamento de
macroalgas exóticas no litoral brasileiro foi realizado por Silva-Torrano e colaboradores em 2010, e
desde então, contabiliza-se doze anos, indicando a necessidade de monitoramento. OBJETIVO O objetivo
deste projeto foi organizar uma lista atualizada de macroalgas exóticas identi�cadas no litoral do Brasil,
a partir de revisão bibliográ�ca, com ênfase em artigos recentes e com emprego de ferramentas
moleculares para identi�cação de espécies. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizada uma busca na literatura
até dezembro de 2021 por meio de pesquisas bibliográ�cas digitais, relatórios técnicos e visitação de
bancos de dados públicos. As espécies foram selecionadas seguindo princípios pré-de�nidos e
organizadas em uma �cha técnica com informações relevantes sobre cada espécie, e a ilustração da
distribuição com auxílio do Global Positioning System (GPS). As informações foram computadorizadas no
programa Excel com formatação de planilha e grá�co porcentual, em conjunto com a interpretação
crítica e justi�cativas literárias disponíveis. RESULTADOS No presente trabalho, 11 espécies foram
consideradas exóticas e duas criptogênicas, apresentando uma mudança na distribuição de classi�cação
(exótica, criptogênica e conspícua). Isso se deve ao aumento do número de pesquisas com enfoque nas
relações �logenéticas e disponibilização de dados de marcadores moleculares em bancos de dados de
livre acesso, nos últimos anos. Entre as espécies exóticas, duas foram consideradas invasoras e nove
consideradas estabelecidas no litoral, porém sem impactos aparentes. As algas vermelhas (Rhodophyta)
representam o �lo com maior número de algas exóticas, com destaque para a Ordem Bangiales, com
um total de quatro espécies listadas. Sete espécies, consideradas exóticas em trabalhos anteriores,
foram desconsideradas em nossas análises, pela falta de estudos genéticos e/ou registro de aparição na
última década. Em relação aos vetores, os possíveis mecanismos de introdução das algas listadas são:
água de lastro de navios, incrustação em cascos de embarcações, por intermédio de outros organismos
em cultivos de espécies exóticas e correntes aquáticas. CONCLUSÃO A introdução de macroalgas
exóticas se torna cada vez mais frequentes, porém o diagnóstico é complicado devido a fatores como a
plasticidade fenotípica, morfologia simples e convergência evolutiva característica das algas.
Compreender e avaliar os impactos uma vez que houve a introdução, também é uma tarefa árdua,
apresentando a necessidade de monitoramento frequente, sobretudo com auxílio de ferramentas
moleculares em regiões mais suscetíveis.
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MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - APOIO AO ENSINO DO
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

MARIA ELIZETE KUNKEL - COORIENTADOR(A)

DENISE STRINGHINI - ORIENTADOR(A)

VALDIRENE APARECIDA ARMENARA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - APOIO AO ENSINO DO ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA Grupo de Biomecânica e Tecnologia
Assistiva, Projeto de Extensão CodeLab, Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) MESTRANDA: VALDIRENE APARECIDA ARMENARA ORIENTADORA: PROFA. DRA.
DENISE STRINGHINI CO-ORIENTADORA: PROFA. DRA. MARIA ELIZETE KUNKEL Introdução: O Transtorno
do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por di�culdades em três áreas do neurodesenvolvimento:
comunicação, linguagem e interação social. O estudante de nível superior com TEA enfrenta muitos
desa�os de adaptação devido às suas necessidades especí�cas e à falta de instrução por parte dos
professores relacionado ao tema. Os professores universitários têm di�culdades em lidar com
estudantes com TEA devido às peculiaridades que eles apresentam no neurodesenvolvimento e
adaptação a novos ambientes. Objetivo: Desenvolver um artefato conceitual composto por um manual e
uma comunidade virtual de aprendizagem para apoiar os docentes no ensino universitário do aluno com
TEA. Método: A comunidade virtual de aprendizagem foi desenvolvida a partir da adaptação e uso de um
aplicativo de rede social restrita e moderada para promover a mediação entre professores universitários
e pro�ssionais especializados em inclusão escolar para orientar e esclarecer dúvidas destes docentes no
ensino universitário de estudantes com TEA. Para a criação do manual foram feitas duas pesquisas, um
levantamento nas Universidades Federais da região sudeste do Brasil para identi�car quais ações essas
instituições realizaram para instruir os professores sobre os estudantes com TEA, e um estudo
bibliográ�co sobre as di�culdades do estudante com TEA e o nível de instrução dos professores
universitários para lidar com estes estudantes. Resultados Parciais: A pesquisa feita nas universidades
obteve como resultado a informação de que as universidades estão engajadas em desenvolver material
para promover a inclusão social dos estudantes com TEA. No entanto, todas as universidades
consultadas responderam que ainda não desenvolveram material com o objetivo especí�co de orientar
os professores universitários. Com base no conteúdo levantado na pesquisa bibliográ�ca foi escrito o
manual de orientações aos professores, em linguagem de fácil acesso considerando os seguintes temas:
o TEA, pessoa com TEA na vida adulta; processamento sensorial, processamento cognitivo, cognição
social da pessoa com TEA; pessoa com TEA, família ou acompanhante no ensino superior; depoimentos
de pessoa com TEA no ensino superior, exemplos de demandas da universidade e dicionário de termos
técnicos. O manual digital será compartilhado sem custo para os professores universitários e as
orientações publicadas pelos pro�ssionais na rede social servirão como base para a constante
atualização do manual. Um aplicativo está em fase �nal de desenvolvimento. Depois de concluído, o
artefato conceitual será submetido a testes com professores e especialistas de uma instituição federal
de ensino superior e especialistas convidados. Os testes acontecerão em maio de 2022. Os estudantes
universitários participantes desta pesquisa farão análise crítica do manual. Conclusão parcial: Ao �nal
desta pesquisa, o artefato conceitual, criado para este estudo, será disponibilizado para acesso livre aos
professores universitários da Unifesp, local desta pesquisa, e �cará disponível como apoio a esta
instituição federal de ensino superior. Para o público aberto o manual será publicado em revista
especializada com link para baixar o aplicativo, e outras instituições e grupos de apoio poderão criar
suas próprias redes sociais restritas e moderadas. Palavras-chave: ensino superior, TEA, professor, rede
social moderada, TIC



Página 1179Página 1179

MANUFATURA DE ELETRODOS IMPRESSOS BASEADO NA IMPRESSÃO DE PASTA DE
CARBONO E MELANINA SOBRE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

MARLI LEITE DE MORAES - ORIENTADOR(A)

EDUARDA FACHINI - DISCENTE

WILLIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
NANOTECNOLOGIA

Eletrodos impressos (screen printed electrodes, SPEs) têm se mostrado promissores para aplicação em
biossensores, com isso há um crescente interesse em materiais mais baratos e versáteis para a
obtenção desses dispositivos analíticos. Neste trabalho de iniciação cientí�ca foram explorados o
desenvolvimento de SPEs variando o material condutor depositado sobre o substrato a base de
polietileno de alta densidade (PEAD). O PEAD, nome comercial Tyvek, foi utilizado por ser reciclável,
�exível, impermeável e de fácil manuseio, o que permite a construção de eletrodos versáteis, e para a
impressão foram explorados a pasta de carbono e a melanina. A melanina é uma molécula
biologicamente ativa que apresenta excelentes propriedades elétricas e fotocondutoras. Para a
impressão dos eletrodos foi utilizada uma máscara/moldes em PVC contendo 3 canais que serviu como
contra eletrodo, pseudo-referência e eletrodo de trabalho. A máscara foi �xada ao substrato de PEAD e a
pasta de carbono e a melanina foram depositadas sobre esses moldes em diferentes proporções com
um rodo de serigra�a. Os moldes foram removidos e os eletrodos foram caracterizados por microscopia
de força atômica e voltametria cíclica. Teste de reprodutibilidade e estabilidade dos eletrodos também
foram investigadas e ambos os sistemas, pasta de carbono e pasta de carbono melanina, apresentaram
boa reprodutibilidade e estabilidade. Comparando os SPEs produzidos de carbono e carbono:melanina
com o eletrodo de carbono comercial, os obtidos sobre o PEDA foram mais capacitivos, visto pelo
aumento da área do voltamograma, de 0,008 µA.V para o eletrodo comercial e 19 µA.V e 24 µA.V para o
eletrodo de carbono e carbono:melanina, respectivamente. Os eletrodos que apresentaram bom
desempenho foram testados quanto sua capacidade de adsorção de biomoléculas para a obtenção de
biossensores e ambos apresentaram mudança na área indicando que a associação desses materiais
pôde gerar um dispositivo com alta condutividade, altamente �exível e viável para a aplicação em
biossensores.
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS VIA APRENDIZADO DE
MÁQUINA

LILIAN BERTON - ORIENTADOR(A)

GUILHERME AGUIAR CHRIST - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: COMPUTAÇÃO E

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS INTELIGENTES

Aprendizado de máquina é um campo de estudo que se baseia em conceder ao computador a
habilidade de aprender, de tal forma que não seja preciso uma programação tão explícita. Dentro do
campo do aprendizado de máquina existe os algoritmos de predição, esses são algoritmos que dado um
conjunto de dados de entrada são feitas previsões sobre as saídas associadas a esses dados, assim
possibilitando a obtenção de previsões dos resultados. Nesse trabalho, esses conceitos são aplicados
sobre um conjunto de dados da degradação de motores Turbofan, disponibilizados pela NASA, em
diversas condições, com o objetivo de predizer o tempo restante de falha do motor. Esses dados são
submetidos a um processo de análise e de tratamento, de tal forma que se otimize a obtenção das
previsões de resultados obtidas através dos algoritmos de predição. Há três tipos de dados disponíveis,
os dados de testes, os dados de treino e os dados verdadeiros (Truth Data). Os dados de treinos são
dados que já têm o resultado dos testes aos quais os motores foram submetidos, ou seja, esses dados
fazem parte da etapa de aprendizado na máquina, na qual ela aprende a associar os dados de entradas
com as saídas esperadas. Os dados de teste são entradas de dados sem os resultados, para que o
computador possa fazer previsões dos resultados para essas entradas. Por �m, os dados verdadeiros
são os resultados das entradas dos dados de teste, eles são utilizados para conferir a precisão das
previsões feitas pelo computador. Após tratados, esses dados são utilizados em diversos tipos de
algoritmos de predição, como por exemplo a regressão linear, Random forest regression, LASSO, Ridge
Regression, Polynomial Regression e Decision Tree regressor e assim é possível obter diversas
informações sobre as previsões dos algoritmos. Destaca-se que o melhor resultado foi obtido pelo
algoritmo de Random forest regression, com o valor de RMSE próximo de 30. Os algoritmos também
indicam quais as features mais relevantes. A análise de falhas nos equipamentos e tempo de vida útil é
muito importante em cenários críticos como a aeronáutica.
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MAPEAMENTO DA MEMÓRIA DA INDEPENDÊNCIA PELO BRASIL: CARTOGRAFANDO
MONUMENTOS, LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS

FERNANDO ATIQUE - ORIENTADOR(A)

ANDREA SLEMIAN - ORIENTADOR(A)

DÉBORA CRISTINA SEGANTINI NATUCCI - DISCENTE

LUAN DE OLIVEIRA VIEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Tomando as capitais brasileiras, com seus logradouros, monumentos e toponímias, como foco de
investigação, o projeto visa mapear a construção da memória da Independência no país. Amealhados os
nomes vinculados ao processo de independência e suas memórias, contidas em ruas, avenidas, praças,
escolas e monumentos. Estamos realizando esse mapeamento por meio do Google Mapas e levando as
informações encontradas até a plataforma Google Planilhas, em que dispomos os dados geográ�cos
desses locais para, posteriormente, a confecção Atlas dos Lugares de Memória da Independência Online,
com georreferencias. O objetivo é promover a identi�cação de tais espaços, tratando de um conjunto
evocativo de memórias sobre a independência enquanto evento histórico e enquanto dispositivo de
linguagem política rei�cado ao longo de 200 anos. Em conjunto, a pesquisa também visa a escrita de
verbetes sobre os logradouros encontrados, intentando contribuir com o acesso às informações sobre a
construção da memória da Independência no Brasil. O resumo do projeto é compartilhado com a colega
Débora Cristina Segantini Natucci.
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MAPEAMENTO DE EPÍTOPOS DA PROTEÍNA ENOLASE COMO MARCADOR PARA
DIAGNÓSTICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE.

JAMILE AMBRÓSIO DE CARVALHO - DISCENTE CO-AUTOR

RUAN CAMPOS MONTEIRO - DISCENTE CO-AUTOR

ROSANE CHRISTINE HAHN - PARTICIPANTE EXTERNO

DANILO FRANCISCO DA PAIXÃO - DISCENTE

ANDERSON MESSIAS RODRIGUES - COORIENTADOR(A)

ANA PAULA PÔSSA - DISCENTE CO-AUTOR

ZOILO PIRES DE CAMARGO - ORIENTADOR(A)

BRENO GONÇALVES PINHEIRO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica com cerca de 80% dos
casos registrados no Brasil. O gênero Paracoccidioides está presente em infecções manifestadas
tradicionalmente em pacientes que desempenham atividades rurais voltadas ao manejo do solo. As duas
espécies recorrentes são P. brasiliensis e P. lutzii, as quais formam um grupo de distribuição
diversi�cada dentro da América Latina (grupos �logenéticos S1, PS2, PS3, PS4 e Pb01-like).
Recentemente, nosso grupo de pesquisa descreveu a enolase (XP_015703472) como a proteína
imunodominante na P. lutzii-micose. A caracterização por bioinformática da estrutura molecular da
enolase foi utilizada para revelar os epítopos putativos e aprimorar o sorodiagnóstico da PCM por P.
lutzii. OBJETIVO: Este trabalho tem como �nalidade mapear epítopos da proteína enolase especí�cos
para Paracoccidioides spp. bem como sua sequência de aminoácidos dentro do gênero para aplicação
em testes sorológicos, a �m de elucidar o imunodiagnóstico da PCM. MATERIAIS E MÉTODOS: Neste
estudo o DNA total de isolados clínicos de P. lutzii (n=16) foram extraídos, e utilizados para a
ampli�cação do gene da enolase via PCR, sequenciamento de DNA (Sanger) e análise por bioinformática
para a predição de epítopos para células B. Para a ampli�cação do gene da enolase, iniciadores
especí�cos foram desenhados com base em sequencias genômicas disponíveis no Genbank para o
isolado de referência Pb01 (ABKH00000000). RESULTADOS: Foram sequenciados 1.626 nucleotídeos (5
exons), totalizando 447 aminoácidos. A predição in silico da antigenicidade da proteína
(AntigenPRO=0.6237) foi usada para revelar 13 epítopos de células B da proteína enolase de P. lutzii.
Posteriormente, a sequência da enolase (número de acesso: XP_015703472) foi submetida ao servidor
ConSurf para estimar a conservação evolutiva das posições dos resíduos de aminoácidos revelando que
os 13 epítopos de células B correspondem a resíduos expostos na proteína. CONCLUSÕES: O resultado
do sequenciamento após análise utilizando os dados do GenBank caracterizou 97% de identidade com P.
lutzii, corroborando a hipótese de conservação e imunogenicidade atribuídos a proteína. Estudos futuros
com os epítopos de células B da enolase podem elucidar a especi�cidade e sensibilidade da detecção de
anticorpos anti-enolase e re�nar o imunodiagnóstico da PCM por P. lutzii.
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MAPEAMENTO DE NEGÓCIO CIRCULAR: MÉTODO DE PARÂMETROS DE
SUSTENTABILIDADE

EDUARDO DELLOSSO PENTEADO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA SANITÁRIA

Economia circular é um termo que traz consigo um objetivo principal: minimizar e, se possível, zerar a
quantidade de recursos e resíduos de um determinado processo ou produto. A Fundação Ellen
MacArthur é referência no assunto pois o aborda de forma holística, considerando todas as etapas e
aspectos de um processo, não se limitando apenas à entrada de recursos e saída de resíduos. Os
parâmetros de sustentabilidade foram introduzidos como tentativa de mapear o máximo de aspectos
presentes nos processos, possibilitando assim uma visão geral aprofundada e, dessa forma, mapear os
pontos falhos em que há a possibilidade de aplicar melhorias com vistas à economia circular. O presente
trabalho tem como objetivo propor um método global de mapeamento de economia circular, que pode
e deve ser replicado para quaisquer processos, com foco no segundo setor do mercado. Um estudo de
caso foi realizado em um restaurante de escala industrial (cinco mil refeições por dia) e veri�cou-se que
o restaurante em questão trabalha de tal forma que otimizações são válidas para tornar o processo mais
circular. Os desperdícios produtivos e sobras encontrados foram 492 kg por dia. Após esse estudo de
caso, que é um teste prático de aplicação do método proposto, foi possível encontrar pontos de
melhoria também no método e torná-lo mais robusto quanto à análise dos dados, aprofundando-o ao
incluir critérios de quanti�cação para cada parâmetro e uma forma de estabelecer uma relação
numérica entre os dez parâmetros.
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MAPEAMENTO DIGITAL DO PARQUE ESTADUAL DA RESTINGA DE BERTIOGA NA
PERSPECTIVA DAS DIMENSÕES FÍSICA E SOCIAL

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Esse projeto está apoiado em etapas de pesquisa ainda não vencidas no desenvolvimento do Plano de
Manejo do PERB, onde mapeamentos regionais e locais ainda devem ser produzidos e validados, no
tema de uso da Terra e cobertura vegetal, e também na indicação de atualização de seu zoneamento
ambiental interno e na área de amortecimento dessa Unidade de Conservação Ambiental (UCA). Nesse
sentido este projeto consiste no planejamento e execução de mapeamento cartográ�co digital do
Parque Estadual da Restinga de Bertioga ? PERB, a partir de dados sensoriais (imagens de satélites e
fotogra�as aéreas/ortofotogra�as) e dados GNSS, em escala regional (1/50.000) e local (1/10.000),
objetivando a retratação de aspectos físicos e sociais em áreas também em suas imediações. Serão
utilizados drone, receptores GPS Altus Aps-3 e Garmin Map de navegação, além de sistemas
computacionais especializados o SPRING e o QGIS para geração de banco de dados geoespaciais e
elaboração de mapas, cartas e plantas topográ�cas e também temáticas de uso da Terra e cobertura
vegetal. Haverá também acesso a dados geoespaciais de trabalhos de campo já adquiridos antes da
pandemia e de ocupação humana que dêem suporte ao mapeamento digital atualizado ainda não
executado, e de forma indireta, com imagens recentes de sistemas sensores dos programas LANDSAT8 e
CBERS4A. Todo acervo do Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Tecnologia e Processamento de
Imagens do Departamento estará disponível para o desenvolvimento de parte expressiva de suas
atividades (https://gilbertounifesp.wixsite.com/labtecimagens). Esta proposta tem suporte do projeto de
pesquisa ?Mapeamento Digital do Parque Estadual da Restinga de Bertioga ? PERB?, devidamente
recadastrado em 2019 junto à Comissão Técnico Cientí�ca (COTEC) do Instituto Florestal da Secretaria de
Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo (Processo nº 260108 ? 009.703/2017, SMA/SP)
(COTEC - Comissão Técnico-Cientí�ca, Instituto Florestal, Rua do Horto, 931, São Paulo ? SP, CEP: 02.377-
000, Fone: (11) 2231-8555 ? Ramal 2071).
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MAPPIN STORES E A EXPERIÊNCIA PAULISTANA DA URBANIZAÇÃO, 1919-1939

FERNANDO ATIQUE - ORIENTADOR(A)

BRUNA DE SOUZA PITTERI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

O Mappin Stores foi uma loja de departamentos inaugurada em São Paulo, em 1913, sob a direção de
ingleses. Funcionou na rua XV de Novembro até 1919, quando recebeu um novo endereço, localizado na
esquina das ruas São Bento, Quitanda e Direita. Em seu novo prédio, a Casa Mappin desempenhou um
papel importante na urbanização de São Paulo. Para além da venda de roupas, móveis e utensílios, o
Mappin se tornou um dos locais de sociabilidade mais prestigiados da sociedade paulistana, onde fazia
circular produtos, ideias e símbolos de distinção social. Esta comunicação intenta apresentar as
hipóteses e problemáticas iniciais da pesquisa de mestrado em História sobre a loja de departamentos,
sua arquitetura e seu papel na experiência paulistana da urbanização.
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MARÉ DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO SUPERIOR E BÁSICA COCONSTRUINDO E
VIVENCIANDO AS METAS DA DÉCADA DO OCEANO E OS OBJETIVOS DA AGENDA

2030

TATIANA MARTELLI MAZZO - COORDENADOR(A)

WILLIAM REMO PEDROSO CONTI - COORDENADOR(A)

PROF. DR. RONALDO A. CHRISTOFOLETTI - COORDENADOR(A)

FERNANDO RAMOS MARTINS - COORDENADOR(A)

MARCELO VISENTINI KITAHARA - COORDENADOR(A)

ANDREZZA JUSTINO GOZZO ANDREOTTI - COORDENADOR(A)

BARBARA LAGE IGNACIO - COORDENADOR(A)

LEONARDO QUEROBIM YOKOYAMA - COORDENADOR(A)

LUIZA DOS SANTOS AMANCIO - DISCENTE

BIANCA ACAYABA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

Os grandes desa�os da atualidade exigem transformações no conhecer e agir, individual e coletivo. A
Agenda 2030 é um plano de ações convocando governos, sociedade civil e setor privado ao
comprometimento com metas organizadas em 17 ODS (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável).
Implementar a Agenda 2030 é preparar gerações presente e futuras para o mundo que precisamos e
queremos em 2030. A ODS 14 - Vida na Água versa sobre a conservação e o uso sustentável do oceano,
mares e zonas costeiras. Reconhecendo a in�uência do oceano na vida na Terra e da vida humana no
oceano foi declarada a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021 - 2030) -
onde um avanço mais rápido e concreto na sustentabilidade se dá a partir da zona costeira e do oceano.
Esta Década reforça o protagonismo da ciência e reconhece a importância das relações academia -
demais setores da sociedade e a necessidade da relação ODS 14 e ODS 4 - Educação de Qualidade
(acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e que promove oportunidades de aprendizagem
ao longo de toda a vida e para todos). Já reconhecíamos a necessidade de grandes e globais avanços
para uma educação inclusiva e para a sustentabilidade, contudo, a pandemia causada pelo sars-cov-2
reforçou e publicitou abismos da educação brasileira. Maré de Ciência - que vivencia indissociavelmente
ensino, pesquisa e extensão universitária - também se reestruturou e fortaleceu a relação ensino
superior e básico. Em 2020 organizamos a rede Oceano na Educação, promovendo a inserção da Cultura
Oceânica no ensino formal e não-formal e fomentando uma Geração Oceano - cidadãos conhecedores
da nossa íntima relação com o oceano e responsáveis pela construção de uma relação saudável entre
homem e ambientes naturais. Para além da ciência e sustentabilidade, esta rede tem trabalhado para
superar colaborativamente os desa�os da abrupta transformação da educação. Em 2021, vivenciamos o
II Fórum dos Jovens Embaixadores do Oceano, I Olimpíada Brasileira do Oceano - O2 e Escola Azul. No
Fórum, crianças e jovens debateram sobre desa�os, avanços, ações e responsabilidades frente as
Mudanças Climáticas. Neste primeiro ano, a O2 engajou 145 instituições e mais de 3300 participantes
envolvidos em 72 projetos socioambientais, 459 projetos artísticos, culturais e/ou tecnológicos e mais de
1700 alunos realizando prova de conhecimentos. Estas iniciativas fortalecem e impulsionam a Escola
Azul, um convite para que o oceano seja transversalmente tratado pelo currículo escolar, em projetos
longa duração que fomentam e fortalecem habilidades e competências da BNCC. O Maré de Ciência
vivencia e tem trabalhado por uma educação básica e superior, formal e não-formal colaborativa, ativa,
diversa, inclusiva, de pensamento crítico e cientí�co e alinhada a Década do Oceano e a Agenda 2030.
Em 2021, o Maré de Ciência recebeu seu segundo prêmio: Prêmio Jovem Brasileiro na categoria Meio
Ambiente e Sustentabilidade, representado pela discente Luiza A. dos Santos. Também neste ano Santos
se tornou a primeira cidade no mundo a ter lei orientada a cultura oceânica na educação: Lei Municipal
3.935.
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MARCOS ANATÔMICOS PARA ACESSO DO NERVO FRÊNICO NO PESCOÇO: ESTUDO
EM CADÁVERES.

SERGIO RICARDO MARQUES - ORIENTADOR(A)

SILVIO ANTONIO GARBELOTTI JUNIOR - CO-AUTOR(A)

MARCO ANTONIO DE ANGELIS - CO-AUTOR(A)

PAULO LAINO CÂNDIDO - CO-AUTOR(A)

LUIZA FIRVEDA FREITAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

Introdução: O nervo frênico origina-se a partir das raízes anteriores de C3, C4 e C5, atravessando
pescoço, e o mediastino médio até alcançar o músculo diafragma. Na região cervical, está localizado no
trígono posterior do pescoço em íntima relação com o músculo escaleno anterior cruzando-o na região
do trígono supraclavicular antes de penetrar a cavidade torácica. O nervo frênico tem como função
inervar o músculo diafragma, indispensável para o processo da inspiração. Em casos clínicos especí�cos
no uso prolongado da ventilação mecânica, pode haver assincronia entre o ventilador e as fases
respiratórias levando à disfunção diafragmática que é um dos principais problemas para a falha no
desmame do paciente. Como forma de proteção do musculo, pode-se promover um bloqueio parcial do
nervo frênico para anteparar o músculo mantendo um esforço mínimo entre um nível abaixo do mínimo
necessário e o esforço excessivo que levaria à fadiga. Objetivo: Fornecer dados morfométricos
relacionados a estruturas ósseas da cabeça e do pescoço de pontos para acesso do nervo frênico.
Material e Método: Serão estudadas 30 regiões cervicais pareadas de 15 cadáveres adultos já dissecados
pertencentes ao acervo do laboratório da Disciplina de Anatomia Descritiva e Topográ�ca da UNIFESP-
SP. Em cada um, os nervos frênicos serão identi�cados e sua posição dentro do trígono formado pelo
processo mastóide e extremidades esternal e acromial da clavícula. Serão feitas seis medidas, que
determinarão os seguintes marcos: A - ponto de cruzamento com a margem posterior do músculo
escaleno anterior próximo ao plexo braquial; B ? início do trajeto do nervo na margem lateral do
músculo escaleno anterior; C - ponto de cruzamento com o músculo omo-hióideo em sua margem
superior; D - ponto de cruzamento a margem inferior do músculo omo-hióideo; E - ponto em que o n.
frênico imerge entre as veias jugulares e subclávia; F - ponto mais próximo da v. jugular interna acima do
m. omo-hióideo. Resultados Esperados: Nesta pesquisa revisaremos o curso anatômico do nervo frênico
e, através das medidas morfométricas, esperamos fornecer resultados su�cientes para estabelecer
marcos anatômicos con�áveis que facilitem o acesso preciso ao nervo frênico visando preservar as
estruturas adjacentes minimizando ao máximo complicações em procedimentos clínico-cirúrgicos de
bloqueio parcial ou total deste nervo.
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MARIA ANTÔNIA SOARES: VIDA E TRAJETÓRIA POLÍTICA DE UMA JOVEM
ANARQUISTA (1898 ? 1922)

LUIGI BIONDI - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ RODRIGUES SILVERIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Maria Antônia Soares (07/04/1898 ? 30/04/1991) viveu a juventude entre as cidades de São Paulo e
Santos. Envolveu-se com o anarquismo atuando em diferentes frentes: educação racional, teatro social,
imprensa e ligas operárias. Seus pais, imigrantes espanhóis, desembarcaram no Brasil na penúltima
década do século XIX. José Soares atravessou o oceano com a esposa Francisca e cinco �lhos, entre eles
Primitivo Raymundo Soares ? posteriormente conhecido como Florentino de Carvalho. Pouco tempo
depois José, então viúvo, uniu-se à Paula Arias e constituiu uma nova família. A primeira �lha do casal,
Maria Antônia, começou a contribuir com a imprensa libertária ao publicar o artigo ?Pela Justiça? no
jornal A Lanterna, em dezembro de 1912, assinando-o como Maria A. Soares. Ao longo de dez anos ela
esteve presente em movimentações anarquistas ao lado da mãe e dos irmãos, até que em 1922 a família
partiu para o Rio de Janeiro. Objetivo: Apesar da participação ativa de Maria Antônia no anarquismo, sua
trajetória é ainda pouco conhecida e de�nida, muitas vezes confunde-se com a da irmã Angelina Soares.
A dissertação de mestrado que desenvolvo tem como objetivos o levantamento da história da vida da
personagem com recorte em sua juventude (1898 ? 1922), as relações políticas estabelecidas, as redes
nas quais esteve inserida e a maneira como experienciou seu próprio tempo. Materiais e Método:
Con�gura-se, assim, uma biogra�a, alinhada à micro história, história social e das mulheres. Estabeleço
abordagem transnacional devido à própria trajetória de Maria Antônia, que não apenas morou na
Argentina como também publicou no jornal Nuestra Tribuna. As fontes primárias consultadas são de
diversas naturezas, com destaque para a imprensa operária e institucional, correspondências e folhetos,
além de documentos o�ciais, como certidões e prontuários policiais. Resultados: No atual momento da
pesquisa foi feito o levantamento de fontes, abarcando vinte e seis textos publicados por ela em nove
periódicos de diferentes cidades brasileiras e no argentino Nuestra Tribuna, além de correspondências
trocadas com Astrojildo Pereira, e outros textos assinados pelo Centro Feminino Jovens Idealistas. Foram
encontrados registros da participação de Maria Antônia em eventos como o Congresso da Paz e o
Congresso Anarquista, ambos em 1915, a Greve Geral de 1917 e greves pontuais em São Paulo e Santos
em 1920. As fontes atestam que ela era educadora na Escola Nova e na Universidade Popular de Cultura
Racionalista e fez parte dos grupos de teatro social Joaquin Dicenta e Os Modestos. Nas movimentações
de 1917 integrou o Comitê Popular de Agitação Contra a Exploração das Crianças e foi secretária da Liga
Operária do Belenzinho. Conclusão: Os dados levantados e a pesquisa elaborada indicam como
resultados prévios não apenas a intensa atividade de Antônia no movimento anarquista, mas também
sua contribuição para a formação do pensamento libertário no Brasil e o diálogo com o nascente
feminismo do início do século XX. Compreendo que sua trajetória política foi traçada com ambas esferas
de atuação ? ação direta e imprensa ? em conjunto.
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MARMITAS: SÍMBOLO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19.

ANA ROJAS ACOSTA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

A emergência sanitária desencadeada pela virulência do vírus Sars- Cov-2, evidenciado em dezembro de
2019 em Wuhan na China, proporcionou uma emergência na saúde pública de âmbito global, trazendo a
comparações com o enfretamento a Gripe Espanhola e Peste Negra. O grande diferencial se dá com a
evolução da tecnologia na área de estudos cientí�cos, como uma possível solução a curto prazo
comparada com as demais tragedias sanitárias já enfrentadas no mundo. Trabalho de revisão
sistemática baseada em análise de artigos sobre Pandemia e aumento na insegurança alimentar no
período de 3 anos, 2019 a primeiro semestre de 2022. Com a revisão sistemática da literatura, em busca
realizada nas principais bases de dados foram selecionados 17 artigos referentes à temática estudada,
resultando em uma interligação entre os temas identi�cando a prática da distribuição das marmitas para
pessoas em situação de rua e/ou insegurança alimentar. As políticas públicas voltada a saúde e
alimentação não possui um elo concreto foi observado durante a pandemia essa defasagem que
resultou em uma exposição e maior vulnerabilidade da população de modo geral, ao referir as pessoas
em situação de rua não serie diferente aumentando os riscos à saúde e maior indecência de mortes.
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MAS VOCÊ NÃO PODE COMER NEM UM POUQUINHO? A COMENSALIDADE
AFETADA EM CASOS DE REAÇÃO ADVERSA AOS ALIMENTOS

CLAUDIA RIDEL JUZWIAK - ORIENTADOR(A)

TATIANA NEIS ELESBÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução As reações adversas aos alimentos são reações anormais e incluem alergias e intolerâncias
alimentares, doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não-celíaca. Apesar da diferença entre elas, a
principal estratégia de tratamento é a mesma: a restrição dos alimentos que contenham a substância
desencadeadora da reação adversa. Logo, deixar de comer ocasiona mudança na vida dos comedores
em âmbito individual e social, causada pela restrição de alimentos. Objetivo O objetivo do estudo é
compreender como se dá o processo de escolhas e práticas alimentares em pessoas com reações
adversas aos alimentos, em especial, as estratégias adotadas para comer fora do espaço doméstico, em
companhia e em outras situações de consumo. Materiais e Métodos Foram realizadas entrevistas por
webconferência com 15 adultos por meio de um roteiro com perguntas abertas, norteadoras e de
sondagem. A Análise de Conteúdo foi o método escolhido para a análise e interpretação dos dados,
tomando como referencial teórico o Food Choice Process Model, para auxiliar na compreensão dos
determinantes das escolhas alimentares, ao longo da trajetória de vida até o impacto do diagnóstico e as
mudanças causadas nos sistemas pessoais de escolhas alimentares. Resultados Os participantes
apresentaram doença celíaca (DC, n=11) e intolerância à lactose (IL, n=4). Para obtenção do diagnóstico,
os participantes relataram passar por diversas especialidades médicas e exames até obterem um
diagnóstico conclusivo, enquanto sofriam com os sintomas por estarem ingerindo glúten ou lactose
inadvertidamente. Há diferença nas estratégias adotadas: nem todos revelam que apresentam a reação
adversa, pois pode haver estigmatização relacionada à existência e gravidade da reação. Nos casos de
DC, a estratégia é sempre a exclusão total dos alimentos com glúten, enquanto na IL consome-se lactase
que possibilita o consumo de lactose. Pode haver situações nas quais a ingestão ocorre sem o uso da
enzima, mesmo com ciência das consequências. No caso das pessoas com DC houve mudança no seu
estilo de vida, pois não há recursos que possibilitem a ingestão de glúten. Nos momentos de
sociabilidade, pessoas com DC optam por levar sua própria comida, pois sabem que não correm risco de
sofrer com os sintomas; ou se alimentam antes de sair, ou não comem nada, devido à incerteza de
ocorrer contaminação cruzada. Em alguns casos, nos quais os restaurantes são conhecidos ou
demonstram abertura para adaptações, a pessoa com DC compartilha da mesma comida. Conclusão As
escolhas alimentares são afetadas desde o momento da compra, dada a indisponibilidade de produtos
e/ou o custo elevado dos alimentos permitidos, especialmente os sem glúten. A leitura atenta dos
rótulos é usada para se certi�car que alimentos, remédios e outros produtos são seguros e livres de
glúten ou lactose, o que nem sempre ocorre de maneira satisfatória devido a erros na rotulagem. Ao não
informar sobre sua reação adversa ou não encontrar locais que realizam adaptações nos preparos,
pessoas com reações adversas aos alimentos deixam de vivenciar momentos de comensalidade com
familiares e/ou amigos, o que acarreta outros efeitos negativos das reações adversas, para além dos
aspectos biológicos.
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MASSAGEM E AFETIVIDADE: UMA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA - COORDENADOR(A)

SORAIA MATILDE MARQUES BUCHHORN - COORDENADOR(A)

ALINE STRIBL - DISCENTE

BEATRIZ MEDEIROS DE SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A Shantala é uma massagem que visa promover bem estar e relaxamento tanto no bebê que
a recebe quanto em quem a realiza. Ela faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares inserida pelo Ministério da Saúde, ligada ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Programa
Massagem e Estimulação com Bebês (MEB) inicialmente como projeto, con�gura-se ação contínua desde
2012. Atua disseminando a importância dessa prática pautada pelos conhecimentos do desenvolvimento
neuropsicomotor-afetivo, por meio de seus projetos e atividades, sendo uma delas o Grupo Terapêutico
de Massagem e Estimulação com Bebês (GTMEB) - que neste período de transição pós-pandêmico, tem
ocorrido de maneira virtual como GTMEBV - o qual recebe mães/pais com seus �lhos e estudantes de
enfermagem, fonoaudiologia e medicina. Além de aprenderem a realizar a Shantala, os participantes
deparam-se com seus benefícios de modo a tornarem-se conscientes da importância da estimulação
multimodal, focando a otimização das relações familiares. Objetivos: Compartilhar saberes com as
mães/pais quanto aos benefícios e a importância da promoção de saúde por meio da Massagem
Shantala; incentivar a inserção da prática no cotidiano familiar para a promoção do afeto e
favorecimento do vínculo; contribuir com a formação acadêmica e pro�ssional das monitoras a partir do
exercício de suas habilidades didáticas em um contexto de cuidado humanizado; conhecer a criança
sadia na dinâmica relacional familiar, ampliando suas competências em abordá-las, visando a promoção
da saúde. Materiais e métodos: A ação educativa inicial no formato síncrono, com uma palestra:
Massagem e desenvolvimento neuropsicomotor, que tem por �nalidade que as mães e pais conheçam a
proposta. Serão disponibilizados vídeos educativos e documentário sobre a Shantala; folheto com as
recomendações para criação do ritual da massagem no lar e 3 outros vídeos com os passos da
massagem de maneira gradativa, no decorrer das sessões. Organizadas em 5 encontros, as sessões
ocorrem semanalmente, às terças-feiras com duração de uma hora, pela plataforma google meet. As
monitoras realizam a massagem em bonecas ? sob supervisão da coordenadora do Programa MEB ?
enquanto as mães/pais já aprendem realizando nos seus �lhos; momentos estes, em que se procura
introduzir assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil, partindo dos saberes e indagações
maternas. Destaca-se, as metodologias ativas, que têm como premissa o diálogo e a troca de saberes.
Contudo, visa-se oferecer uma base para a promoção da saúde, por meio da ampliação da afetividade
em busca de articular teoria - prática - técnica, possibilitando que todos construam seus próprios
modelos de ensino-aprendizagens em suas singularidades. Resultados esperados: Capacitar as
extensionistas, junto as famílias para que os mesmos possam realizar e transmitir os conhecimentos da
Shantala, trazendo-os para seu cotidiano. Busca-se, que elas apresentem um rendimento educacional
que evidencie o vínculo afetivo e a comunicação e�caz com o bebê. Espera-se ainda, contribuir com a
humanização dos cuidados na formação das monitoras, para além do olhar pro�ssional para a saúde em
situação de massagem, considerando os diversos outros contextos possíveis de atuação da enfermeira.
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MASSAGEM SHANTALA: LINGUAGEM NÃO VERBAL QUE FAVORECE A
COMUNICAÇÃO MÃE-BEBÊ-MÃE

MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA - COORDENADOR(A)

LETICIA HESSEL MOTTA VERDI - DISCENTE

BEATRIZ MEDEIROS DE SOUSA - DISCENTE

FERNANDA CRISTINA SIMAS DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 127 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: O programa de extensão massagem e estimulação com bebês (MEB) visa compartilhar a
massagem shantala com as famílias brasileiras e com os estudantes e pro�ssionais da saúde e educação
infantil. O MEB foi chamado a integrar a unidade curricular Educação, Comunicação e Saúde numa
experiência inicial de curricularização da extensão no Curso de Graduação em Enfermagem. A proposta
foi conhecer as ações do MEB e criar um material educativo que condissesse com a temática dele. A
Shantala atualmente integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares inserida no
Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os principais benefícios da massagem podemos citar a melhora dos
sistemas �siológicos, além de causar um grande relaxamento e melhora de cólicas do bebê. Podemos
ressaltar também como benefício a ampliação do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, uma vez que a
massagem atua como um canal de comunicação não verbal entre eles. Quando há a ampliação desse
canal a mãe reconhece o comportamento do �lho e com isso pode responder às suas necessidades e o
�lho por sua vez, que está em desenvolvimento, recebendo os estímulos adequados se abre a interação.
Nesse contexto, obteve-se a oportunidade de confeccionar um material educativo, no formato de vídeo
visando abordar esse tema, a �m de disseminar conhecimentos sobre essa modalidade de intervenção
para as famílias. Objetivos: Ampliar o conhecimento da população leiga acerca da massagem e seus
benefícios, priorizando a importância dela para uma boa comunicação entre a mãe e o bebê. Além disso,
trabalhar nas graduandas diferentes estratégias de educação em saúde no contexto das extensões
vigentes. Materiais e métodos: Em conjunto com a professora coordenadora do Programa MEB, foram
realizadas reuniões, inicialmente para decidir qual seria o material educativo a ser produzido, o tema
que iriamos abordar e, ao conhecermos os objetivos e princípios do Programa de extensão, reunimos
referências teóricas para nos aprofundarmos e podermos embasar o material. Assim, separadas as
funções de cada graduanda construímos um roteiro e na sequencia o vídeo propriamente dito. Para isso,
foram utilizados recursos com linguagem acessível e design lúdico a �m de torna-lo atrativo e chamar
mais atenção da população alvo. Concomitante a esse processo, houveram reuniões com a professora
para que pudéssemos ampliar nossos conhecimentos acerca da massagem e seus benefícios, além de
apresentar e dialogar sobre o andamento do material. Ao �nal, o vídeo foi apresentado aos docentes da
UC. Resultados: Ao disponibilizar o vídeo para o Programa MEB a �m de que publique em suas mídias
sociais espera-se que o material possa ser utilizado como fonte de conhecimento a respeito da
massagem Shantala e seus benefícios, em especial sobre a possibilidade de ampliação da comunicação
não-verbal entre mães e bebês. Ademais, acredita-se que a construção do vídeo tenha contribuído na
formação acadêmica das graduandas, captando a importância de a universidade produzir
conhecimentos e manter o compromisso de compartilha-los; mais ainda, sobre como utilizar variados
outros meios para realizar a educação em saúde com a população.
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MATEMÁTICA ENSINADA NO ENSINO PRIMÁRIO NA DÉCADA DE 1960:
ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DE CADERNOS ESCOLARES

LUCIANE DE FATIMA BERTINI - ORIENTADOR(A)

GABRIELA REGINA VASQUES ORUÊ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Este trabalho é parte de uma tese de doutorado, em andamento, que é vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). A referida tese focaliza a matemática ensinada nos primeiros anos escolares; em vista disso,
objetiva-se caracterizar a matemática ensinada no curso primário na década de 1960, a partir da análise
de cadernos escolares. Do mesmo modo, tal pesquisa de doutorado guia-se pela seguinte questão: que
matemática está presente nos cadernos escolares na década de 1960? Nesse sentido, de�ne-se como
fonte de pesquisa os cadernos escolares, os quais são uma fonte de difícil acesso. Considerando esse
obstáculo, o período de�nido ocorreu em função das datas do primeiro conjunto obtido após a
elaboração de inventário analítico, cuja apresentação será o foco deste trabalho. Assim, o presente
trabalho tem como objetivo apresentar o inventário analítico de cadernos escolares, relativos ao curso
primário da década de 1960, elaborado com vistas ao objetivo geral da tese de doutorado. Para isso,
inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográ�co, conforme Lakatos e Marconi (2003), que
compreendeu quatro fases distintas: identi�cação; localização; compilação e �chamento. Com efeito,
buscou-se por teses e dissertações no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) e Repositório de Conteúdo Digital (RCD) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Dentre os trabalhos selecionados, destacou-se a pesquisa desenvolvida por Giusti (2020), visto
que há uma aproximação do tema de estudo e o mesmo tipo de fonte primária de pesquisa. Além disso,
Giusti (2020) apresenta no apêndice de sua tese um inventário de cadernos disponíveis no referido RCD;
esse inventário contempla 367 cadernos e suas informações alocadas nos itens: título no repositório;
autor; produzido (local); ano; nível; e link repositório. A partir dessas informações e a �m de otimizar a
elaboração de inventário analítico, organizou-se os cadernos em 3 grupos de nível: níveis de�nidos;
níveis inde�nidos; e nível não identi�cado; tais níveis estão divididos em 19 categorias. Com intuito de
obter resultados �dedignos posteriormente na execução da pesquisa, �cou estabelecido que não seriam
explorados os cadernos escolares de níveis inde�nidos, tampouco de nível não identi�cado. Dessa
maneira, no grupo de níveis de�nidos, explorou-se apenas os cadernos referentes ao curso primário e,
com isso, notou-se que se concentram em sua maior parte em três regiões: São Paulo (SP), Santa
Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). Para melhor explorá-los, também se de�niu um outro critério que
remete à autoria: preferencialmente buscou-se por coleções, isto é, cadernos de mesma autoria. Nesse
caso, destacou-se em SP a coleção de Carlota Jose�na Cardozo Malta dos Reis Boto, a qual compreende
25 cadernos. Já em SC obteve-se duas coleções de destaque: a coleção de Elita Ebeling que contempla 26
cadernos e a coleção de Gisela Hornburg com 17 cadernos. No RS também se destacou uma coleção, a
de Elmer Glienke que compreende 12 cadernos. Após análise prévia, destacou-se a coleção pertencente
à Gisela Hornburg, a qual é composta somente por cadernos de matemática e cadernos especí�cos de
aritmética, além do mais, ambos referentes à década de 1960, de modo a apresentar registros do 1° ao
4° ano, ou seja, de todo curso primário. Por essa razão, previamente, a coleção obtida foi selecionada
para compor o inventário analítico de cadernos escolares. A saber, na coleção selecionada, há 6
cadernos do 1° ano e que juntos datam o período de 1961 a 1962, 3 cadernos do 2° ano de 1963, 5
cadernos do 3° ano de 1964 e 3 cadernos do 4° ano de 1965, que somados resultam nos 17 cadernos já
inventariados. Diante disso, posteriormente, pretende-se analisar essa coleção à luz de Ginzburg (1989),
pois tal análise envolve a busca por indícios da matemática ensinada em cadernos escolares. Por outro
lado, no que se refere à conceituação de caderno escolar, assume-se as ideias de Chartier (2007), Gvirtz
e Larrondo (2008), Lopes (2008), Viñao (2008) e Novaes, Bertini e Siqueira Filho (2017). Por �m, o trabalho
também está embasado nos seguintes referenciais: Chervel (1988; 1990), Julia (2001), Hofstetter e
Schneuwly (2017) e Valente, Bertini e Morais (2017). Assim, torna-se possível a teorização da matemática
ensinada para, então, caracterizá-la no curso primário na década de 1960, a partir da análise de
cadernos escolares.
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MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DIVULGAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS DE DOENÇAS
GENÉTICAS: CONHECIMENTO DA UNIVERSIDADE PARA A POPULAÇÃO

GIANNA MARIA GRIZ CARVALHEIRA - COORDENADOR(A)

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 134 - Genética Data: 30/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
GENÉTICA

Introdução: Uma das responsabilidades da universidade é a produção de conhecimento cientí�co, tendo
como potencialidade a prestação de serviço social através da divulgação do material produzido com uma
linguagem de fácil entendimento. Objetivo: Compartilhar informações con�áveis sobre doenças raras,
abordando sua etiologia genética, suas causas, sinais, sintomas, tratamentos, diagnósticos, medidas
preventivas e redes de apoio. Material e método: Materiais informativos sobre doenças raras,
produzidos pelos alunos do projeto de Extensão "O Fantástico Mundo da Genética Humana", vinculado à
Unidade Curricular de Genética Humana, divulgados nas redes sociais próprias do projeto. Resultados:
As publicações têm gerado boa repercussão, média de 90 acessos no Instagram, com engajamento
similar no Facebook que geram maiores acessos ao site do referido projeto, onde foram contabilizados
mais de 2,6 mil acessos, somando os trabalhos referentes ao Calendário. Ao longo dos últimos nove
meses foram publicados 18 materiais educativos com informações importantes sobre doenças raras.
Conclusão: A produção desses materiais concede à população acesso a informações de qualidade, com
fontes seguras, sobre os diversos aspectos genéticos relacionados às doenças raras. Desta forma,
promove maior oportunidade à população para conhecer essas doenças, assim como seus sinais,
sintomas e principais condutas. O entendimento das doenças raras traz melhor qualidade de vida tanto
para os portadores quanto para a família e cuidadores.
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MATERIALIZAR NA INDÚSTRIA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO
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JOÃO PEREZ MONTILLA - COLABORADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Em busca de uma contrução dialógica com o setor industrial nacional, a Universidade tem a
oportunidade, por meio de ações extensionistas, entrar em contato com problemas atuais, desa�os e
interesses deste setor. Assim, usando seu conhecimento, a Universidade tem a oportunidade de
direcionar seus esforços para contribuir com uma solução que impacte diretamente na sociedade e no
desenvolvimento econômico do país. O projeto "Materializar na Indústria" tem como objetivo interagir
com empresas do setor industrial, contribuindo na formação de estudantes de Engenharia de Materiais
e permitindo que o conhecimento adquirido pelo estudante, ao longo de sua formação acadêmica, seja
"materializado" na busca por soluções de problemas apresentados no dia-a-dia de processos fabris da
indústria. Embora recém criado, o referido projeto de extensão vem construindo, desde 2016, degraus
para seu estabelecimento, em busca da consolidação da parceria entre universidade-empresa, no
âmbito da formação acadêmica de estudantes de engenharia. Desde então, o diálogo tem sido
permanente com o setor privado, particulamente com a empresa Gerdau SA, onde resultados obtidos já
foram consolidados e apresentados em monogra�as de Trabalhos de Conclusão de Curso da Engenharia
de Materiais; e mais recentemente um projeto de desenolvimento tecnológico vem sendo conduzido por
discentes e docentes da Engenharia de Materiais da UNIFESP, com colaboradores da empresa Gerdau
SA. Além disso, Webinares foram organizados e realizados e ofertados ao público interno e externo das
instituições, com apresentação de resultados desta parceria em P&D. Espera-se, portanto, a partir do
primeiro "ano de vida" do Materializar na indústria, a promoção e ampliação de atividades que
contribuam no atendimento de demandas sociais, humanas e tecnológicas, para permanente evolução
da Engenharia nos setores industriais nacionais.
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MÁQUINA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS COMPARATIVOS DA EFICIÊNCIA DA
LUBRIFICAÇÃO

WAGNER SOUZA KELLER - ORIENTADOR(A)
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WARLEN ARAES - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

A lubri�cação é o método mais utilizado para reduzir o atrito e prevenir contra o desgaste quaisquer
equipamentos mecânicos industriais que realizem movimentos. Fazer a lubri�cação adequada é o mais
importante para garantir a longevidade de um ativo, pois cada lubri�cante contém propriedades
diferentes que desempenham melhores tarefas. Um dos fatores determinantes que in�uenciam a
lubri�cação é a rugosidade de um sólido, ou seja, o acabamento da sua superfície, que é visto através e
ampliação como vales e picos. Há 2 objetivos desta pesquisa tribológica. 1 - avaliar o comportamento de
diferentes óleos como agentes lubri�cantes no contato direto metal-metal com múltiplas rugosidades
em situações de trabalho parametrizadas que simulam o desgaste adesivo. Desta maneira, comprovar
que com o tempo de uso elevado, os lubri�cantes recomendados pelo fabricante podem não ser mais
tão efetivos para os equipamentos. 2 - projetar e construir no SENAI Manuel Garcia Filho uma máquina
de tribologia utilizando o conceito ?Cilindro sobre disco?. Esta máquina consiste em um corpo de prova
cilíndrico de rugosidade conhecida que sofrerá aplicação de torque controlada para atritar com um anel
de material mais duro, movido por um sistema de redução acionado por um motor, o qual será medido
o consumo de corrente elétrica para exercer tal tarefa. A força aplicada entre as superfícies é
determinada através de um torquímetro manual. A máquina é composta também de componentes de
catálogo, tais como rolamentos, polias, correias, etc., e peça desenhadas e usinadas nas o�cinas da
escola. A máquina de tribometria já está montada e funcional. Os testes preliminares realizados com
amostras de lubri�cantes, até o presente momento, apontam e sugerem que para cada aplicação, os
parâmetros de trabalho de cada óleo é fator mais importante do que a rugosidade dos corpos em
contato. Isto evidencia ainda mais que a lubri�cação deve ser apropriada para o processo no qual será
realizada.
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MÁRIO NAVARRO DA COSTA E RODOLFO PINTO DO COUTO: PRODUÇÃO ARTÍSTICA
E PROTAGONISMO NAS RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL E BRASIL (1911-1945)

NATÁLIA CRISTINA DE AQUINO GOMES - DISCENTE

ELAINE CRISTINA DIAS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

INTRODUÇÃO Essa proposta tem como objetivo apresentar a pesquisa de doutorado intitulada ?Mário
Navarro da Costa e Rodolfo Pinto do Couto: produção artística e protagonismo nas relações entre
Portugal e Brasil (1911-1945)?, iniciada em 2021 no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da
Universidade Federal de São Paulo (PPGHA-UNIFESP), sob orientação da Profa. Dra. Elaine Dias e
recentemente contemplada com bolsa de doutorado FAPESP (Processo n° 2021/05450-0). Nesta ocasião,
trataremos de algumas considerações sobre o estudo em andamento, a �m de estabelecer o debate
com pesquisadores, com os participantes das sessões e com a audiência do Congresso Acadêmico
UNIFESP. OBJETIVO Neste estudo, investigamos as atividades e iniciativas promovidas pelo pintor e
diplomata brasileiro Mário Navarro da Costa (1883-1931) em Portugal no período de sua atuação no
consulado de Lisboa (1916-1918) e, posteriormente, em seu retorno ao Brasil. Por outro lado,
pesquisamos a longa permanência do escultor português Rodolfo Pinto do Couto (1888-1945) no Brasil,
desde sua chegada em 1911 até 1936, época em que data seu retorno para Portugal, quando continua
atuante no fortalecimento do contato entre os dois países. A análise de sua atuação é levada até 1945,
ano de seu falecimento na cidade do Porto. Temos como hipótese que estes dois personagens atuaram
signi�cativamente, em termos diplomáticos e produtivos, na consolidação de uma relação advinda da
presença de artistas portugueses no Brasil e das relações entre brasileiros e portugueses em formação
na Europa. MATERIAIS E MÉTODO Sabemos que o êxito na recepção em outro país não existiria caso os
próprios artistas não �zessem sua autopropaganda, a qual previa: visitar o país, expor suas obras nos
salões ou em exposições individuais, participar de jantares e eventos ou outras ocasiões de festividades,
sendo estas registradas nas páginas dos periódicos da época, assim como suas produções, e também
em correspondências trocadas com seus familiares, amigos ou artistas. Investigar a �gura destes artistas
nos jornais, revistas e arquivos ocupa grande parte de nossos esforços, tendo em vista nossos objetivos
de estudo. Desta forma, estamos realizando o levantamento acerca dos dois artistas estudados através
da busca por periódicos, revistas, livros, catálogos, arquivos e documentações, a �m de contribuir
também com a criação de um banco de dados sobre ambos. RESULTADOS ESPERADOS Salientamos que
nesse momento, após concluirmos o cumprimento dos créditos no ano de 2021, estamos na fase de
levantamento bibliográ�co, aprofundamento da metodologia, assim como realizaremos visitas em
arquivos, museus e instituições ao longo do ano de 2022. Temos como previsão pleitearmos, em breve,
uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, a �m de analisarmos documentações em Portugal que,
certamente, fortalecerão a análise apresentada. Objetivamos, assim, fornecer subsídios para o estudo
da arte brasileira, da arte portuguesa e da relação travada pelos artistas nos dois lados do Atlântico
estabelecendo como pilar as produções desses dois artistas ? Mário Navarro da Costa e Rodolfo Pinto do
Couto ? e daqueles que gravitaram em torno deles no período de suas atuações.
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MÉTODO DO GRANDE M APLICADO EM FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL
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Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: OTIMIZAÇÃO

Nas aplicações da matemática em modelos que envolvem empresas e indústrias, um problema que se
destaca é a otimização de grandezas com intuito de aperfeiçoar alguma atividade. Neste contexto, uma
área de destaque é a programação linear, utilizada para resolução de diversos problemas de otimização
linear de forma computacional. Uma técnica que permite tais cálculos é o método Simplex ? que se
aplica as restrições do tipo menor ou igual ? e o método do Grande M ? possibilitando restrição de
igualdade ou, de maior ou igual ? ambos estruturado para ser implementado computacionalmente. Este
trabalho tem como objetivo a aplicação da programação linear na decisão econômica de investimento
via �uxo de caixa, considerando a produtividade de três funcionários (dois gerentes e um consultor) em
atuação em cinco categorias de serviços, limitados a uma quantidade máxima de horas trabalhadas por
ano, tomando como base o modelo de Mendes (2014). O �uxo de caixa é maximizado via método
Simplex e uma análise sobre o impacto das horas extras é realizada via método do Grande M. Com os
resultados conclui-se que, o acréscimo de horas extras de, pelo menos, um dos gerentes, melhorou
signi�cativamente o �uxo de caixa do modelo de empresa em estudo.
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MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS POLINOMIAL
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Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS NATURAIS,
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Sub-Área: MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL

Análise de dados é um processo de extrema importância para deduzir certas informações a partir de um
conjunto de dados. Uma dessas técnicas é o método dos mínimos quadrados que determina uma
função cujos valores se aproximam dos dados minimizando a média dos erros ao quadrado em cada
ponto. Podemos aplicar este método para uma quantidade extremamente grande de dados e obter um
polinômio de grau muito menor do que a quantidade de dados e que contém informação sucinta dos
dados. Apresentaremos como a solução polinomial pode ser obtida numa base ortogonal com o uso de
polinômios ortogonais e alguns exemplos para o caso clássico, que está relacionado com os polinômios
de Gram.
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MÉTODO PARA ESTIMATIVA DO EXCESSO DE MORTALIDADE POR DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19
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Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: EPIDEMIOLOGIA

MÉTODO PARA ESTIMATIVA DO EXCESSO DE MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 BRUNA DE SOUZA RESENDE- Programa de
Pós- Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC). Universidade Federal de São Paulo. E-mail:
brunasr.resende@gmail.com LEANDRO FÓRNIAS MACHADO DE REZENDE- Professor Adjunto.
Departamento de Medicina Preventiva. Universidade Federal de São Paulo. E-mail:
leandro.rezende@unifesp.br Introdução: No contexto da pandemia de Covid-19, conceitua-se excesso de
mortalidade como o crescimento do número de mortes durante a pandemia versus a média dos últimos
anos antes da pandemia. Considera-se que todo excedente de óbitos tem relação direta ou indireta com
a Covid-19, uma vez que essa é única grande diferença entre o ano pandêmico e os anos passados
recentes. Nesse sentido, pesquisas sobre o excesso de mortalidade possuem boa métrica para avaliação
do impacto da mortalidade durante a pandemia, e têm sido desenvolvidas em diferentes países do
mundo, a partir de diferentes estrati�cações. A estratégia de monitoramento de mortalidade por todas
as causas e a comparação das mortes observadas aos valores esperados (excesso de mortalidade) é
uma estratégia de vigilância recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, o Brasil
possui agenda coletiva no âmbito das DCNT reforçada por meio do ?Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030?, em que há o
comprometimento com metas de redução das taxas de mortalidade por DCNT. Objetivo: Descrever
método para a estimativa do excesso de mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
durante a pandemia de Covid-19 no Estado de São Paulo. Materiais e Método: Estudo epidemiológico,
descritivo, ecológico, que será realizado a partir do cálculo do excesso de mortalidade. Para tanto, serão
utilizados dados secundários populacionais e sobre mortalidade por DCNT no Estado de São Paulo antes
(2017-2019) e durante (2020) a pandemia de Covid-19. Os dados populacionais serão obtidos por meio
do DATASUS e os dados sobre mortalidade serão provenientes do Sistema de Informação Sobre
Mortalidade (SIM), a partir do Tabnet da SES-SP. Será analisado o excesso de óbitos por todas as causas
e pelos grupos de DCNT: Neoplasias (C00-C97); Diabetes Mellitus (E10-E14); Doenças Cardiovasculares
(I00-I99); e Doenças Respiratórias Crônica (J30-J98). O número de óbitos por todas as causas e por DCNT
serão analisados mensalmente desagregado para o Estado de São Paulo, por regional dos municípios a
partir dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e para o município de São Paulo segundo sexo e
faixa etária. Será calculada a razão de mortalidade padronizada (RMP ou SMR, do inglês, standardized
mortality ratio) e seus respectivos intervalos de 95% de con�ança para o ano de 2020 tendo como
padrão os coe�cientes de mortalidade dos meses e localidades correspondentes aos anos de 2017 a
2019.
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MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS E ENSINO ACADÊMICO: POTENTE CAMINHO PARA
MUDANÇAS NO CENÁRIO JURÍDICO NACIONAL

ISIS BOLL DE ARAUJO BASTOS - COORDENADOR(A)

LETICIA NICOLOSI CURY - DISCENTE

LUCAS FERREIRA DOS ANJOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: DIREITO E JUSTIÇA

MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS E ENSINO ACADÊMICO: POTENTE CAMINHO PARA MUDANÇAS NO
CENÁRIO JURÍDICO NACIONAL LETÍCIA NICOLOSI CURY (Discente), leticia.cury@unifesp.br; LUCAS
FERREIRA (Discente), lucas.ferreira12@unifesp.br; ÍSIS BOLL DE ARAÚJO BASTOS (Coordenadora)
isis.bastos@unifesp.br. INTRODUÇÃO: A qualidade de certo conhecimento, e a maneira pela qual este
lhe é transmitido no contexto universitário, têm papel fundamental em como um indivíduo exercerá sua
pro�ssão. Pensando na ótica da gestão de con�itos, tal proposição é especialmente relevante. O mundo
atual compreende embates complexos, e cresce exponencialmente a teorização e aplicação de outras
práticas de gestão, consensuais e autocompositivas, entre as quais se enquadram a mediação,
conciliação, e negociação. OBJETIVOS: Tendo em vista essa premissa, por esta pesquisa buscamos
analisar a importância do ensino adequado de tais métodos no contexto de formação universitária, e
como este pode contribuir para a transformação da cultura litigiosa que perpassa não somente os
operadores do direito brasileiro, mas todos que dele usufruem. MATERIAIS E MÉTODO: Para tal, utilizou-
se do exame das matrizes curriculares dos cursos de graduação da Escola Paulista de Política e Negócios
da UNIFESP, das diretrizes propostas pelo MEC referentes aos cursos de graduação em direito no Brasil,
do estudo realizado por Simone Fleischmann e Eduarda Seben denominado ?A Mediabilidade dos
Con�itos a partir da Formação Jurídica?, publicado no e-book "Mediabilidade: re�exões prático-teóricas
sobre a aplicação da mediação?, de 2022, e outros escritos pertinentes à questão. RESULTADO E
CONCLUSÃO: A Resolução Nº 5, publicada em 17 de dezembro de 2018 pelo MEC, dispunha as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, que deveriam ser adequadamente
implementadas até o �nal de 2020. No documento é ressaltada a necessidade de as instituições
estimularem e capacitarem seus estudantes na prática da resolução através do diálogo, tornando-os
aptos a compreender e usufruir da nova política de justiça multiportas. No entanto, o levantamento
realizado por Fleischmann e Seben revela o não cumprimento, de forma satisfatória, de tais diretrizes
nos principais cursos de graduação em direito do país. Vale observar que tal ine�cácia de abordagem do
tema não se encerra no curso de Direito: a análise das matrizes curriculares do Campus Osasco da
Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Política e Negócios, demonstra a falta de
unidades curriculares que re�itam aprofundadamente sobre métodos consensuais de gestão de
con�itos, mesmo tratando-se de cursos onde tais habilidades serão de extrema relevância, como
administração e relações internacionais. Tal de�ciência impossibilita o real e completo desenvolvimento
do alunado, pois, como ressaltam Fleischmann e Seben, é durante a graduação que o estudante
desenvolve sua concepção de justiça, e outras habilidades que in�uenciarão diretamente toda a sua
trajetória de atuação. Com uma implementação adequada, é possível inserir na mentalidade discente
uma visão não violenta do con�ito, substituindo o antagonismo tão propagado pela ideia do processo
litigioso, por uma visão construtiva, em consonância com as recomendações da UNESCO para
aproximar-se cada vez mais da ?cultura da paz?. Palavras-chave: Ensino; Métodos adequados de gestão
de con�itos; Autocomposição; Gestão consensual.
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MÉTODOS DE COLETA DE PERCEVEJOS (INSECTA: HEMIPTERA: HETEROPTERA):
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CRISTIANO FELDENS SCHWERTNER - ORIENTADOR(A)

ALEXANDRE MARTINIANO MIRANDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

MÉTODOS DE COLETA DE PERCEVEJOS (INSECTA: HEMIPTERA: HETEROPTERA): REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Autor: ALEXANDRE MARTINIANO MIRANDA (alexandre.martiniano@unifesp.br); Orientador: CRISTIANO
FELDENS SCHWERTNER (schwertner@unifesp.br) (Instituto de Ciências ambientais, Químicas e
Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo) INTRODUÇÃO. Devido à enorme diversidade de
Heteroptera (Classe Insecta, Ordem Hemiptera), a presença de grupos tão distintos ecologicamente e
sua importância ambiental e econômica, o conhecimento sobre os métodos de coleta se faz necessário.
OBJETIVOS. Este projeto tem como objetivos entender i) quais são os métodos de coleta mais utilizados
para as diferentes famílias de Heteroptera. ii) quais grupos possuem uma lacuna de pesquisa nessa
área, iii) em quais contextos os métodos são utilizados e iv) quais os tipos de ambientes essas coletas
ocorrem. Por conseguinte, o projeto busca preencher uma lacuna em relação a este importante grupo
de insetos, estabelecendo o estado das arte diferentes famílias de Heteroptera. MATERIAL E MÉTODOS.
Foi feito levantamento bibliográ�co entre 1970 e 2020, que incluíram coletas de espécies de pelo menos
uma família de Heteroptera. O levantamento foi realizado a partir da base de dados Scopus. Os dados
obtidos em cada artigo foram classi�cados em tópicos que incluem: autor (es), título, ano de publicação,
táxon de estudo, ambiente (natural ou modi�cado), tipo de habitat, método(s) de coleta, objetivos do
artigo e localização/região. RESULTADOS E CONCLUSÕES. Ao todo, cerca de quatrocentos artigos foram
selecionados e analisados. Entre as mais de vinte e cinco famílias coletadas, Miridae e Pentatomidae são
as mais citadas, aparecendo em cerca de noventa artigos cada (cerca de 40% do total). Cerca de
duzentos e trinta artigos (mais de 50%) tiveram suas coletas realizadas em agroecossistemas. Dentre os
diversos métodos de coleta, o mais utilizado foi a rede de varredura, que foi utilizado como método
único ou intercalado com outros métodos de coleta em mais de 115 artigos. Devido ao grande volume
de informações, um re�namento dos dados se faz necessário para uma melhor compreensão dos
contextos de utilização de cada método e para entender as especi�cidades de cada grupo coletado.
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MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E ALTERNATIVA: O CONHECIMENTO
DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

FLÁVIA SANTOS CARDOSO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO,

DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: A comunicação expressiva é fundamental para o estabelecimento das relações entre
indivíduos, porém existem indivíduos com dé�cits nesse tipo de comunicação tanto na modalidade oral,
como nos casos das pessoas com surdez com paralisia cerebral, ou na modalidade escrita, como as
pessoas cegas. Por isso existem métodos de comunicação que ajudam estes indivíduos a terem suas
necessidades e vontades atendidas, via seleção de letras ou �guras que sinalizam, construção de frases,
gestos ou simbologia tátil. A comunicação alternativa aumentativa ou comunicação suplementar
alternativa (CSA) é um grupo de métodos utilizados com objetivo de promover o desenvolvimento da
comunicação e da interação social em indivíduos que apresentam distúrbios graves de comunicação
expressiva (MASSARO; DELIBERATO, 2013). Com base em diretrizes da ONU e da constituição brasileira,
deveríamos a�rmar que a educação dá oportunidade para todos, mas o que vemos na realidade, são
escolas regulares pouco acessíveis e com recursos insu�cientes para que a criança usuária de algum tipo
de CSA tenha pleno aprendizado e oportunidades. Assim cada vez mais os professores devem se munir
de informações. Objetivos: Os objetivos deste trabalho foram: avaliar o conhecimento dos professores
de Educação Básica referente aos métodos de comunicação suplementar/alternativa e seu uso na escola
e elaborar um material de orientação sobre a temática. Método: Para a obtenção dos dados, foram
aplicados questionários a professores da Educação Básica, convidados pelas redes sociais. O
questionário inicial foi composto por 14 questões fechadas via Google Forms, a �m de caracterizar quem
são os sujeitos do estudo, e o seu conhecimento sobre os métodos de CSA assim como a melhor forma
para produzir e divulgar o material. Após o levantamento dessas informações, o material será produzido
e encaminhado aos professores por e-mail ou por Whatsapp conjuntamente com um questionário de
avaliação do material proposto. Resultados prévios: Até o presente momento, apenas dez professores
responderam o questionário inicial. No entanto, veri�ca-se que eles apresentam conhecimento restrito
sobre o tema. O material de orientação começou a ser produzido levanto esses achados em
consideração.
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MÉTODOS DE RESTURAÇÃO INEXATA APLICADOS A OTIMIZAÇÃO TOPLÓGICA

LUÍS FELIPE BUENO - ORIENTADOR(A)

DIMARY DEL CARMEN MORENO LÓPEZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS NATURAIS,
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Sub-Área: MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL

Considere o problema de construir uma estrutura com a maior rigidez (menor �exibilidade) possível ante
a ação de uma força externa (como um peso), com uma quantidade limitada de material. Este problema
pode ser formulado matematicamente como um problema de otimização estrutural. Neste trabalho
apresentaremos um método em duas fases para resolvê-lo. Para fazer o modelagem consideramos um
retângulo preenchido por sub-retângulos do mesmo tamanho, os quais serão chamados de elementos.
A cada um dos elementos pode ser atribuído o valor 0 ou 1, onde 1 representa a presença de material. A
�exibilidade da estrutura é uma função que depende desses valores. Uma proposta que precede este
trabalho e que tem dado bons resultados é atribuir a cada elemento do retângulo algum valor entre 0 e
1, e considerar este valor como a densidade do material em cada elemento. Para evitar estruturas com
formato de tabuleiro de xadrez, que não fazem sentido físico, são aplicadas estratégias de �ltros,
considerando a média dos vizinhos. Como o objetivo é conseguir uma estrutura, é usado o método SIMP
para evitar obter densidades intermediárias, obtendo somente valores muito próximos de 0 ou de 1. A
resolução do problema de otimização será feita por meio de um processo iterativo em duas fases. Em
primeiro lugar consideramos uma estrutura qualquer no retângulo. Considerando que esta não é a
solução do problema, é feita uma linearização da função objetivo e se estima uma nova estrutura com
menor �exibilidade. Logo é feita a fase de restauração, nesta encontra-se uma estrutura mais viável, isto
é, com volume menor, e tal que a �exibilidade da estrutura não aumente signi�cativamente. O processo
é repetido até achar uma estrutura viável e que seja mínimo local da função objetivo. Para a escolha das
estruturas aceitas é usada uma função de mérito, a qual estabelece uma relação entre a viabilidade e
�exibilidade da estrutura. Um dos objetivos deste trabalho é estudar o comportamento computacional
em função da escolha dos parâmetros envolvidos. Assim também o comportamento do algoritmo ante a
escolha e restauração do raio da região de con�ança. São estudados também, por meio de testes
computacionais, a escolha do método de restauração, e os critérios de parada do algoritmo.
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MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DESENVOLVIDOS DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19 PARA ENSINO REMOTO DOS CURSOS DA SAÚDE - REVISÃO

DE ESCOPO

MARIA STELLA PECCIN DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MURILLO MATEUS ISMAIL - DISCENTE

VITOR DA MATA VAZ - CO-AUTOR(A)

MARIA GABRIELA CARNEIRO QUEIROZ - DISCENTE

MARIA EDUARDA DOS SANTOS PUGA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Durante a pandemia da Covid-19 foi implementado o uso do ensino remoto na maioria das
universidades, foram necessárias adaptações dos antigos métodos para conseguir atender ao
cronograma em ambientes virtuais de aprendizagem. Esta revisão de escopo pretende fazer uma análise
de dados nas publicações até o presente momento para descobrir qual o melhor método para ensino-
aprendizagem de futuros pro�ssionais da saúde em ensino remoto, considerando que a formação
destes pro�ssionais é de suma importância, em um período de pandemia. Objetivo: Investigar quais os
métodos de ensino-aprendizagem foram utilizados para os cursos de graduação nas áreas da saúde,
excetuando o curso de medicina, no modelo remoto, frente a excepcionalidade que encontramos
durante a Pandemia da Covid-19 ao redor do mundo e se esses métodos foram efetivos para o
aprendizado desses alunos. Método: Revisão de escopo. A busca foi realizada nas bases: Medline (VIA
pubmed), EMBASE, PsycInfo, World Wide Science, Web Science Scopus, CINAHL, LILACS, Cochrane,
Tripdatabase, ERIC e MedEdPublish de estudos publicados até dezembro de 2021 e desenvolvidos
durante a pandemia da Covid-19, sobre os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem utilizados nos
curso de graduação da área da saúde. A busca realizada é de alta sensibilidade utilizando as palavras
chaves e seus sinônimos, em qualquer idioma; Dois autores usarão um formulário de extração de dados
para compilar os dados dos estudos e qualquer divergência será resolvida por um terceiro autor, 20%
dos artigos serão analisados por um terceiro e quarto autor; Serão utilizados o PRISMA Statement (PAGE
et al, 2020), o Questionário de Buckley (BEME guide 11) e avaliaremos os desfechos por meio do
instrumento de Kirkpatrick (Barr et al, 2008); Resultados parciais: foram encontrados 6027 estudos com
os descritores selecionados pelos autores, 335 foram excluídos por duplicata, 5584 por não se
enquadrarem aos critérios de elegibilidade, ao �nal incluímos 108 estudos, os quais serão analisados
com o Questionário de Buckley de qualidade (BEME guide 11) e aqueles que obtiverem a um mínimo de
sete dos 11 indicadores serão incluídos no estudo. Estamos na fase de avaliação da qualidade dos
estudos.
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MÚSICA E HISTÓRIA DE VIDA DE MORADORES DE INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: UMA APROXIMAÇÃO MUSICAL

MARCOS ALBERTO TADDEO CIPULLO - COORDENADOR(A)

BRENDA GONCALVES DE CASTRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

O projeto de extensão terá por objetivo propiciar degustação musical a residentes de uma ILPI
(Instituição de Longa Permanência) chamada de Residencial Casa do Sol, em Santos-SP. O trabalho será
feito a partir da criação de playlists contendo músicas que se conectam afetivamente com os moradores,
de forma que a memória possa ser estimulada e aspectos de vida, resgatados, ocasionando, também, o
desenvolvimento de narrativas eliciadas pelas músicas, que podem a�rmar e legitimar a identidade e as
histórias de vida dos participantes. O programa será inspirado no documentário Alive Inside, em que
Dan Cohen, fundador da organização Música e Memória, também trabalha com playlists em ILPIs,
intencionando a melhora do funcionamento cognitivo e de quadros depressivos dos moradores. Esse
grupo de memória contará com 4 idosos em cada sessão e terá duração de 120 min., sendo 30 minutos
dedicados para cada escuta conjunta por parte do extensionista e de um idoso, de modo que o
estudante possa melhor analisar as reações e impressões do residente nos momentos da música,
podendo, assim, suscitar conversas e narrativas eliciadas pelas memórias provocadas.
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MECANISMOS RENAIS ATIVADOS POR APNEIA DO SONO

GERHARDUS HERMANUS MARIA SCHOORLEMMER - ORIENTADOR(A)

GUIOMAR NASCIMENTO GOMES - ORIENTADOR(A)

MARCOS YUJI SHIROMA GRAZIANO - DISCENTE

SERGIO LUIZ DOMINGUES CRAVO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

NEFROLOGIA

INTRODUÇÃO Pacientes com apneia do sono muitas vezes são hipertensos. Paradoxalmente, eles
também apresentam respostas anti-hipertensivas: diurese e natriurese durante a noite. Os mecanismos
que explicam isso não são claros, e são difíceis de investigar nos pacientes. Portanto, implantamos
balões traqueais em ratos para a indução de apneia intermitente e medimos seus efeitos sobre vários
marcadores urinários da função renal. OBJETIVO 1) Avaliar a utilidade do detector de gotas por meio da
avaliação da estabilidade da taxa de excreção de creatinina. 2) Con�rmar a importância da alça
ascendente na diurese e natriurese induzidas por apneia através da avaliação de diversos marcadores
urinários. 3) Avaliar o efeito de drogas anti-hipertensivas sobre a diurese a natriurese induzidas por
apneia intermitente. MATERIAIS E MÉTODOS Experimentos foram aprovados pelo CEUA da UNIFESP
(protocolo 8858140116). Utilizamos ratos Wistar machos, adultos, pesando 300 - 350 gramas.
Implantamos um balão na traqueia deles para a indução de apneias e coletamos sua urina em gaiolas
metabólicas. Para aumentar a precisão da avaliação da função renal usamos detectores de gota que
registraram o momento da micção e o volume excretado. Os marcadores foram analisados por técnicas
baseadas em espectrofotometria. RESULTADOS Para o primeiro objetivo utilizamos quatro ratos sem
indução de apneia e coletamos uma urinação por dia, sempre de manhã, por oito dias seguidos. O
volume médio das urinações foi 2,13 mL, e a duração média das coletas foi 3:27 h. Observamos que a
taxa de excreção de creatinina nos mesmos ratos, em dias diferentes, foi bastante estável (coe�ciente de
variação 13%), sugerindo a utilidade destes detectores para a avaliação da taxa de �ltração glomerular.
Para o segundo objetivo utilizamos cinco ratos e coletamos duas urinações por dia, uma antes da apneia
(14 s a cada 2 min) e uma durante. Em 24 experimentos, a apneia aumentou o �uxo urinário em 370 ±
21% (p < 0,01), e a excreção de sódio em 98 ± 21% (p < 0.01). Apneia aumentou a excreção de creatinina
em 19 ± 2.4% (p < 0.01), sugerindo que a apneia aumentou a taxa de �ltração glomerular. Apneia
aumentou a excreção de magnésio em 47 ± 17 % (p < 0,01), sugerindo que a apneia reduziu a reabsorção
na alça de Henle. Em 8 experimentos conseguimos coletar uma amostra após apneia. Aparentemente,
�uxo, excreção de sódio, magnésio, e creatinina voltaram para perto do valor basal. No terceiro objetivo,
a injeção do bloqueador da enzima conversora, captopril (10 mg/kg, s.c.), antes do início das apneias,
não bloqueou o aumento da excreção de creatinina, nem reduziu os aumentos no �uxo urinário e na
excreção de sódio induzida por apneia. CONCLUSÃO O detector de gotas parece útil para a análise de
mudanças na função renal em períodos curtos (algumas horas). A diurese e a natriurese induzidas por
apneia parecem consequência do aumento na carga �ltrada e redução da reabsorção na alça
ascendente, possivelmente em consequência da hipóxia na medula renal. Captopril não parece afetar
estes efeitos de apneia.
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MEDIAÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

ISIS BOLL DE ARAUJO BASTOS - COORDENADOR(A)

RAFAELA MONTEIRO OURIQUE - DISCENTE

VANESSA CAMPOS DA FONSECA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: DIREITO E JUSTIÇA

MEDIAÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS FUNDAMENTAIS. Rafaela Monteiro Ourique e Vanessa
Campos da Fonseca (Extensionistas do projeto ?Comunica Direito Privado''). ÍSIS BOLL DE ARAUJO
BASTOS (Coordenadora) isis.bastos@unifesp.br. INTRODUÇÃO: Desenvolver um estudo sobre relação
entre mediação, acesso à justiça e direitos fundamentais é de extrema importância para a ampliação do
conhecimento sobre mediação. A mediação diz respeito à atuação colaborativa para a construção de
uma comunicação assertiva no processo de gestão de con�itos, principalmente nos casos em que há um
vínculo anterior entre as partes. Em contrapartida, os direitos fundamentais são direitos públicos
subjetivos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, dotados de superioridade hierárquica. Têm
por objetivo a defesa e proteção de direitos individuais indispensáveis para uma vida digna em face do
exercício do poder público. Atualmente é fundamental pensar no acesso à justiça como acesso à ordem
justa e não apenas como acesso ao Poder Judiciário. Nesse contexto, a mediação surge como ferramenta
para gerir con�itos e contribuir com a mudança de entendimento sobre o acesso à justiça, que muitas
vezes se relaciona com a aplicação dos direitos fundamentais. OBJETIVOS: A pesquisa pretende através
de uma análise aprofundada dos conceitos de mediação e direitos fundamentais, bem como da
presença de ambos no sistema de justiça brasileiro, identi�car em que momento esses conceitos se
cruzam e como sua união pode contribuir na gestão de problemas, já conhecidos, do Poder Judiciário do
Brasil, como a lentidão e o excesso de processos. MATERIAIS E MÉTODOS: O tema será examinado
através de levantamento documental abrangendo bibliogra�as especializadas e a legislação relacionada.
RESULTADO E CONCLUSÃO: Ainda em fase inicial, o estudo tem focado na garantia do direito à
celeridade, presente no inciso LXXVIII, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que é um direito
fundamental que pode ser melhor efetivado com o uso da mediação na resolução de con�itos, uma vez
que essa oportuniza a solução deles, com o auxílio de um(a) terceiro(a) imparcial, de forma amigável e
cooperativa, através de uma comunicação mais assertiva e com o incentivo à realização da escuta ativa
entre os(as) envolvidos(as). A continuidade da pesquisa pretende aprofundar a percepção da relação da
mediação com a garantia do acesso à justiça, tendo como base a estimulação presente no Art. 3º,
parágrafo 3º do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que coloca como objetivo dos(as)
pro�ssionais do direito brasileiro incentivar o uso de métodos autocompositivos de resolução de
con�itos.
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MEDIABILIDADE: RELATO DA PESQUISA DE 2021 NO GRUPO DE PESQUISA ESTUDOS
AVANÇADOS DE PRÁTICA E TEORIA EM MEDIAÇÃO

ISIS BOLL DE ARAUJO BASTOS - COORDENADOR(A)

BRUNA PASSOS FREITAS - COLABORADOR(A)

MARCIA RESENDE ARAUJO SANTOS - COLABORADOR(A)

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA QUINTELA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: DIREITO E JUSTIÇA

Introdução: O Grupo de Pesquisa: Estudos Avançados de Prática e Teoria em Mediação é composto por
mediadores(as) com formação e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ. Durante o
ciclo de pesquisas de 2021 o tema central foi ?Mediabilidade? que resultou em encontros para estudo do
tema e em uma obra coletiva. Objetivo: A obra ?Mediabilidade: re�exões prático-teóricas sobre a
aplicação da mediação? busca contribuir com a de�nição de diretrizes objetivas aplicáveis à prática da
mediação e com o estudo aprofundado da mediabilidade, bem como estabelecer um ponto de partida
para a construção de mais diálogos sobre a temática. Materiais e Método: A escolha pelo tema da
mediabilidade teve origem a partir do debate no Grupo de Pesquisa acerca dos limites de atuação
dos(as) mediadores(as) e da aplicabilidade da mediação, além da constatação de bibliogra�as escassas
sobre o assunto. Diante disso, a cada encontro um(a) pesquisador(a) apresentava o tema a partir de um
recorte especí�co e o grupo dialogava para ampliar e construir conjuntamente re�exões mais
aprofundadas. Com a riqueza do material produzido durante os encontros, surgiu a ideia de compilar as
informações em uma obra coletiva. Sendo assim, o e-book é fruto de pesquisas bibliográ�cas e de
experiências práticas compartilhadas durante os encontros mensais entre mediadores(as) de diversos
espaços e áreas - pesquisadores(as), estudantes e pro�ssionais - comprometidos(as) com a produção de
um conteúdo inovador e com o intuito de contribuir com a atuação dos(as) mediadores(as), sem
qualquer pretensão de engessamento ou esgotamento dos assuntos relacionado ao procedimento
mediativo. Resultados e Conclusão: O resultado das pesquisas realizadas ao longo de 2021 foi a
publicação da obra coletiva em formato de e-book ?Mediabilidade: re�exões prático-teóricas? pela
editora da Universidade Federal do Piauí - UFPI que pode ser acessado em: https://www.ufpi.br/e-book-
edufpi. O e-book é composto de oito artigos: (1) Mediabilidade: noções introdutórias, de autoria de Ana
Carolina de Oliveira Quintela e Ísis Boll de Araujo Bastos; (2) Idosos(as), capacidade e mediabilidade, de
autoria de Jacqueline Alvorcem e Rosani Bittencourt Nicoletti; (3) A mediabilidade nos contextos de
divórcio, de autoria de Bruna Passos Freitas; (4) A mediabilidade na organização patrimonial e sucessória
da família empresária, de autoria de Manuela Berté Turatti; (5) Acessibilidade e mediação, de autoria de
Marisa Sacaloski; (6) A compatibilidade entre os institutos da mediação e da tomada de decisão apoiada,
de autoria de Bárbara Nardino Giannastásio; (7) Mediabilidade, aspectos cognitivos e transtornos
psiquiátricos, de autoria de Simone Ribeiro Bittencourt e Sara Mota Borges Bottino; e (8) A mediabilidade
dos con�itos a partir da formação jurídica, de autoria de Simone Tassinari Cardoso Fleischamnn e
Eduarda Finato Seben.
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MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL EM MULHERES GRÁVIDAS

MARIA ELIZETE KUNKEL - ORIENTADOR(A)

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - ORIENTADOR(A)

PAULO SCHOR - ORIENTADOR(A)

CAROLINA PEREIRA PICANÇO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL EM MULHERES GRÁVIDAS Carolina Picanço, Maria Elizete Kunkel,
Miriam RD Zanetti e Paulo Schor Grupo de Biomecânica e Tecnologia Assistiva, Instituto de Ciência e
Tecnologia (ICT), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) cpicanco@unifesp.br INTRODUÇÃO: A
episiotomia é uma incisão na região perineal realizada para facilitar a passagem do bebê durante o parto
vaginal, bem como prevenir lacerações. Entretanto, por ser um procedimento cirúrgico ele pode
apresentar riscos e complicações com consequências negativas para a saúde da mulher, como alteração
da autoestima e disfunções do assoalho pélvico como a incontinência urinária. A realização dessa incisão
depende da experiência do pro�ssional que assiste ao parto (médico ou enfermeiro), já que não existe
um exame ou método diagnóstico antecessor. OBJETIVO: Desenvolver e avaliar um protótipo digital para
medir o diâmetro perineal em grávidas. MÉTODO: O primeiro protótipo (A) foi composto por um balão
de silicone, uma ponteira de plástico com um chip de sensor de distância, um manômetro de pressão,
um gabinete com placas eletrônicas e um LED digital para visualização das medidas de pressão interna e
diâmetro do balão. O sensor de distância a laser, formado por um emissor/receptor foi �xado no topo
do tubo plástico no interior do balão para medir o diâmetro quando in�ado. As placas PCI padrão e
Arduino Nano V3 foram utilizadas para recepção dos sinais do sensor a laser e de pressão e realização
do processamento dos dados. Na fase inicial de testes foi utilizada uma bomba manual para in�ar o
balão 35 vezes e as medidas do seu diâmetro in�ado, obtidas de modo manual, foram comparadas com
as medidas visualizadas no display digital do protótipo. O segundo protótipo (B) foi desenvolvido com
formatação similar ao anterior, a partir da implementação de melhorias no código de cálculo do
diâmetro do balão in�ado. Um chip de sensor de distância foi utilizado ajustando-se a altura do tubo
interno do balão, com objetivo de centralizar a medida do diâmetro, um chip de captação de pressão,
manômetro e uma placa Rádio Wi-� ESP32. O sensor captura e mede a pressão através do sistema de ar,
o manômetro exibe o diâmetro e o processamento faz o cálculo através de uma fórmula matemática
pré-de�nida linearmente. Atualmente está sendo desenvolvida uma placa de rádio que enviará o
resultado da medida para uma página WEB e armazenará o resultado em um banco de dados.
RESULTADOS PARCIAIS: O protótipo A apresentou um bom funcionamento ao realizar as medidas de
diâmetro do balão in�ado, com uma precisão de 95% da medida digital, quando comparada com a
medida manual realizada com uma �ta métrica. O protótipo B, quando �nalizado, possibilitará o
armazenamento e disponibilidade dos dados de forma permanente e o dispositivo poderá no futuro ser
testado em gestantes e auxiliador no processo de decisão da episiotomia durante o parto. CONCLUSÃO:
Com o uso de recursos embarcados foi possível desenvolver um protótipo de leitura da elasticidade
perineal de forma digital, além de mostrar o resultado �dedigno em um display e controlar a pressão do
ar dentro do balão. Palavras-Chaves: Episiotomia; assoalho pélvico; protótipo; gestantes
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MEDO E ESPERANÇA: PRÁTICAS COMUNITÁRIAS CIDADÃS E CONTEXTOS DE
DESIGUALDADE SOCIAL EM TEMPOS DA COVID-19

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA - ORIENTADOR(A)

CHRISTIANE ALVES ABDALA - DISCENTE CO-AUTOR

DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

O avanço das consequências da desigualdade social com a pandemia do novo coronavírus (covid-19) foi
acirrado, especialmente em sociedades periféricas, como o Brasil. Esse contexto adverso tem
contribuído para a expressão de afetos e formas de sociabilidades calcadas na dependência e medo. O
avanço de igrejas fundamentalistas, por sua vez, tem colaborado com a constituição de sujeitos e grupos
supersticiosos. O objetivo deste ensaio é discutir aspectos da impregnação da moral religiosa na prática
política e comunitária em contextos de desigualdade social atingidos pela pandemia da covid-19. A partir
do pensamento espinosano, compreendemos que a noção de liberdade é a base de construção de
sujeitos cidadãos que, no coletivo, potencializam-se. Dessa forma, trazemos elementos que se somam às
formas de enfrentamento do fatalismo, regido por modos de socialização capitalista excludentes. Assim,
orientados pelo fortalecimento de intervenções psicossociais cidadãs, na perspectiva da psicologia social
comunitária, pensamos em categorias desestabilizadoras, ou seja, que problematizem e desnaturalizem
valores sociais e ético-morais vigentes.
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MEIO AMBIENTE E TERRITÓRIO EM RETRATOS: TECENDO CONTRIBUIÇÕES À
TERAPIA OCUPACIONAL

PAMELA CRISTINA BIANCHI - ORIENTADOR(A)

LARISSA HELENA HORNICHE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Introdução: Parte-se do entendimento de meio ambiente como ?morada?, isto é, um ecossistema que
abriga diversos seres vivos. Na atualidade, vivencia-se uma crise ambiental que se estabelece em virtude
da aposta no crescimento econômico e exploração de recursos naturais como fator primordial do
desenvolvimento humano. Em consequência, visualiza-se manifestações dessa mesma crise nos modos
de vida e na relação estabelecida entre sujeitos e meio ambiente dentro de seus territórios. Na terapia
ocupacional, sabe-se que é escassa a produção de estudos acerca da temática; entretanto, como campo
que intervém nos territórios e atua com as atividades humanas, é emergente a admissão da dimensão
socioambiental em suas práticas. Objetivo: A presente pesquisa objetiva compreender como o meio
ambiente é percebido pelo sujeito dentro do seu território e como a questão ambiental atravessa as
atividades que realiza em seu cotidiano. Materiais e métodos: Será realizada uma pesquisa exploratória
e qualitativa, inspirada no método photovoice. Propõe-se a coleta de dados em três fases: 1)
Aproximação, que tem como intuito a apropriação de estudos teóricos sobre meio ambiente e terapia
ocupacional e contato com a equipe do projeto de extensão ?Dinâmicas do Território: diferentes modos
de ocupação e pertencimento ao espaço público na região do Largo do Mercado em Santos/SP? que será
parceiro do estudo, para indicação de colaboradores; 2) Contato com o meio ambiente, na qual será
feito o convite aos colaboradores e o primeiro encontro de apresentação da pesquisa; 3) Voz pelas
fotogra�as, segundo encontro no qual, a partir da apresentação das fotogra�as, será proporcionado um
espaço de re�exão sobre a temática meio ambiente. Para apreciação e análise das informações
coletadas será utilizada a Análise de Conteúdo de acordo com a técnica da análise temática. Serão
buscados núcleos de sentido a partir da presença e frequência dos assuntos. Resultados: A pesquisa
encontra-se na primeira fase, na qual foi realizada a aproximação constante com o território que é
campo de ações do projeto de extensão; houve a indicação de oito possíveis colaboradores para a coleta
de dados; e iniciou-se os estudos sobre meio ambiente. Identi�cou-se que o conceito refere-se ao
conjunto de aspectos que in�uenciam diretamente o modo que se constitui a vida dos seres humanos,
sendo estes aspectos o meio ambiente arti�cial (urbano), o cultural e o meio ambiente natural ou físico.
Conclusão: Espera-se que esta pesquisa possa alavancar a discussão sobre meio ambiente dentro da
terapia ocupacional, gerando mais intervenções de cunho ambiental dentro dos territórios, juntamente
com os sujeitos que ali vivem.
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MELHORIA NA DETECÇÃO DO IMUNOSSENSOR PARA ALZHEIMER ATRAVÉS DE SUA
FUNCIONALIZAÇÃO COM ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO

MARLI LEITE DE MORAES - ORIENTADOR(A)

JULIO CESAR ARTUR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: NANOTECNOLOGIA

Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a doença neurodegenerativa mais comum nos dias atuais, é
caracterizada por perda de memória, funções cognitivas e motoras, e demência. Seu tratamento é
prejudicado pelo diagnóstico tardio, quando os sintomas são evidentes é muito difícil reverter o quadro.
Foi sugerido que a DA é ocasionada por depósito extracelular de placas resultantes da agregação de
peptídeos ?-amilóide (A?) dentro do citoplasma dos neurônios, por causas ainda não totalmente
compreendidas. Dos peptídeos A?, A?40 de 40 resíduos e A?42 de 42 resíduos são as formas mais
comuns de A?, sendo consideradas biomarcadores bem estabelecidos. Uma alternativa para o
diagnóstico precoce da DA é o desenvolvimento de imunossensores para detecção de biomarcadores
baseados em autoanticorpos anti-A?40. Dispositivos portáteis, de baixo custo e alta sensibilidade são
essenciais para exames de rotina. Eletrodos impressos surgem como uma alternativa a �m de prevenir a
doença 10-20 anos antes de aparecerem os primeiros sintomas. O material do eletrodo é fundamental
para o desenvolvimento de um biossensor, uma vez que seu desempenho depende de suas
propriedades condutivas, da interação com a biomolécula e com o material a ser revestido. O óxido de
grafeno (GO) é um dos materiais mais atribuídos por abrir novas possibilidades no desenvolvimento de
biossensores de próxima geração. Objetivo: Investigar a melhoria na sensibilidade e detecção do
eletrodo comercial de carbono Dropsens para a doença de Alzheimer pela funcionalização com óxido de
grafeno reduzido. Materiais e Métodos: A montagem do imunossensor foi realizada utilizando o
polímero polietilenoimina (PEI) a 2 mg.mL-1 contendo ou não o óxido de grafeno reduzido (RGO 0,6%),
lipossomos foram sintetizados com dipalmitoil fosfatidil glicerol (DPPG) peso molecular 744,96 g.mol-1. O
antígeno utilizado foi o peptídeo A?40 sintético (DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV),
pureza de 90% (peso molecular: 4329,86 g.mol-1). O anticorpo monoclonal anti-A?40 tipo IgG com
concentração de 200 ?g.mL-1 foi diluído nas concentrações de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000
nanogramas.mL-1. O tampão utilizado nas medidas eletroquímicas foi o tampão fosfato salino (PBS) pH
7,4. Os eletrodos impressos de carbono foram Dropsens modelo DS110. Foi utilizada a técnica Layer-by-
Layer (LBL), primeira camada constituída de (PEI), 30 minutos, segunda de (DPPG) imobilizando o
peptídeo A?40, 40 minutos, repetindo-se duas vezes, volume su�ciente para recobrir somente o eletrodo
de trabalho (~13 µL). Os anticorpos foram imobilizados por 5 minutos a concentrações crescentes. Após
cada adição foram feitos voltamogramas, três ciclos, potenciais de -0,6 V a 0,6 V, velocidade de 0,05 V/s.
o potencial DC referência foi de -0,6 V. Os equipamentos usados foram DROPSENS/STAT400 e
AUTOLAB/PGSTAT204. Resultados e Conclusão: Devido à coexistência do domínio hidrofóbico da
estrutura de gra�te intocada e grupos funcionais contendo oxigênio hidrofílico, o RGO exibe boa
dispersibilidade em água, biocompatibilidade e alta a�nidade por biomoléculas especí�cas, bem como
propriedades condutivas do próprio grafeno. O resultado é um grande aumento de sensibilidade do
imunossensor, devido a uma imobilização mais e�ciente do antígeno e melhor condutividade elétrica.
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MEMÓRIA, LEMBRANÇA E RESISTÊNCIA: CELEBRANDO OS 50 ANOS DA
PAULISTINHA

DILMA ANTUNES SILVA - COLABORADOR(A)

ANA PAULA SANTIAGO DO NASCIMENTO - COORDENADOR(A)

NADIA MASSAGARDI CAETANO DA SILVA - COLABORADOR(A)

BRUNA BREDA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Este trabalho apresenta os resultados parciais do Projeto de Extensão 50 anos da Paulistinha: partir da
história (código Siex: 18640/2020), ao longo de 2021. O Projeto tem como objetivo geral contribuir para o
resgate, compreensão e valorização da história e de memórias que constituem o Núcleo de Educação
Infantil- Escola Paulistinha de Educação (NEI-EPE), unidade educacional vinculada administrativamente à
Reitoria da Unifesp. O NEI-EPE foi criado em 1971, ligado ao Departamento de Enfermagem, hoje Escola
Paulista de Enfermagem (EPE), e atende bebês e crianças bem pequenas, pequenas e maiorzinhas (de
zero até 11 anos aproximadamente), em turmas da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental. A partir do conjunto de ações desenvolvidas no âmbito desse Projeto de Extensão, a
saber: um curso de extensão focado na formação docente, o que possibilitou a criação de uma linha do
tempo e viabilizou a produção de narrativas para uma outra ação, o Varal de Memórias. Na
continuidade, realizou-se o Festival de Desenhos, no qual as crianças contribuíram com seus registros. E,
por �m, têm-se a escrita de um livro comemorativo, que está em fase de publicação. Nele, a história
recente da escola está sendo retratada entrelaçada a questões estruturantes da Educação. Sendo assim,
está sendo possível direcionar o olhar dos envolvidos à construção coletiva de uma memória
institucional própria dos atores do NEI-EPE, possibilitando o envolvimento e a participação de crianças e
adultos. Nesse percurso foi possível re�etir sobre o processo vivido por diferentes atores do NEI-EPE,
revelado no/pelo movimento de melhor conhecer e compreender as histórias que compõem a história
desse lugar e que muitas vezes não foram reconhecidas, ou acabaram sendo minimizadas ou eliminadas
na/pela narrativa o�cial, visto que, com base em nossa interpretação do texto Memória, Esquecimento,
Silêncio (publicado na Revista Estudos Históricos, em 1989), de Michael Pollak (1948-1992), a história
o�cial desta instituição escolar resulta de um processo de enquadramento da memória coletiva, que
compreende entre outros aspectos, a produção de discursos organizados em torno de acontecimentos e
de personagens de grande relevância. Assim, os sujeitos que contribuíram para a realização das ações
do Projeto sobre os cinquenta anos de nossa escola, aperceberam-se dos sentidos da memória, ao
passo que compreenderam a importância de registrá-la. Na visão desses protagonistas, como resultado
de uma das ações, foi revelado o desejo de registrar a memória e compartilhar suas lembranças sobre a
escola (sujeitos, situações, momentos, eventos etc.) para que não fossem esquecidas; para reaviva-las e
situá-las como momentos importantes da instituição; para marcar seu lugar de escola pública; para que
essas memórias e lembranças?denominadas por Pollak como "subterrâneas?, ou seja, aquelas que
pertencem a grupos minorizados historicamente e que são suprimidas da ?memória coletiva o�cial??,
assim como as narrativas individuais e coletivas não sofram um processo de apagamento e ou
esquecimento; para marcar que, historicamente, todas as mudanças ocorridas tenham como
fundamento as concepções vigentes de qualidade e que, a seu modo, cada uma delas contribuíram
positivamente para a realização desta unidade escolar e para que ela continuasse existindo e, por �m,
para aprender como o que já foi vivido e construído. É nesse sentido também que se pode falar em
resistência. O Projeto, ainda em andamento, tem como ações para 2022 a realização de uma formação
sobre a importância das escolas registrarem e preservarem suas memória, além de utilizá-las como
conteúdo de aprendizagens; a realização de uma mostra de fotogra�as de pessoas que viveram histórias
nessa instituição; e a criação de um Centro de Memória, Pesquisa e Documentação. Do trabalho em
curso, é almejado seguir mobilizando os atores escolares e, que a sua conclusão, com a criação do
Centro de Memória, Pesquisa e Documentação, consolide a importância desse espaço de produção de
conhecimento, revelando-o como um lugar, tal qual descreveu Tereza Baeza no Manual de trabalho em
arquivos escolares (2003), de personagem vivo que testemunha inúmeros acontecimentos, participa de
incontáveis experiências de vida; guarda segredos, encantamentos e mistérios; motiva descobertas,
mobiliza e aproxima pessoas, reúne amigos; que recebeu e recebe ao longo de todos esses anos várias
gerações de estudantes e de pro�ssionais. Pretende-se ainda, que a realização de tais propostas possas
ajudar na missão dessa escola básica, pois conforme estabelece o artigo 3º da Resolução Consu n.102,
de 11 de junho de 2014, ao NEI-EPE: cumpre o "(...) oferecimento de educação [...] de qualidade [...],



também servindo como campo de formação e estágio para alunos dos diferentes cursos e campi da
Unifesp, seja para atividades de graduação, extensão, pós-graduação e pesquisa.?
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MEMÓRIA, RACISMO E SONHOS DE JUVENTUDES

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

ANDERSON SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

O tema central deste projeto de pesquisa é o sofrimento psíquico produzido nas juventudes localizadas
no município de São Paulo/SP, enfatizando a dimensão do racismo e a um ameaça velada vinculada ao
genocídio da juventude negra. O nosso objetivo é compreender como as situações de violência do
sistema racista, colonial e capitalista estão con�guradas nos conteúdos do sonho e quais as memórias e
perspectivas de futuro são possíveis de serem aspiradas pela juventude paulistana. Por meio da revisão
bibliográ�ca para a elaboração deste projeto, localizamos algumas lacunas na literatura e buscamos
responder algumas questões, tais quais: o que entendemos por juventude? Qual a imagem da juventude
que tem sido retratada e construída em nossa sociedade? Os aportes da Psicologia Social e da
Psicanálise serão utilizados em diálogo com autores das Ciências Sociais, pensando a juventude
enquanto processo e jovens enquanto sujeitos sociais, assim como as violências que os atravessam -
enfatizando a especi�cidade da violação de direitos direcionada à juventude negra, a qual sofre com
ações e discursos associados ao racismo estrutural e a projetos políticos que se localizam visivelmente
contra a circulação de seus corpos e suas existências. O método utilizado será o qualitativo, do tipo
pesquisa-intervenção e vinculado à abordagem psicanalítica em articulação com o contexto sociopolítico.
Serão realizadas entrevistas com juventudes que moram na cidade de São Paulo. Para encontrar estes
sujeitos será realizado o convite por meio de grupos em redes sociais, os quais poderão possibilitar o
acesso a diferentes regiões da cidade e facilitar o primeiro contato com as juventudes. O intuito do
encontro é o de garantir a efetiva participação das pessoas de modo a convidá-las para dizerem de si, de
seus sonhos, histórias e memórias, as quais irão emergir no processo em ato, realizado online ou/e
presencial, possibilitando a construção de um saber de si e do mundo ao seu redor. Sendo assim, nossa
proposta não implica uma metodologia de trabalho estabelecida a priori, mas da construção de um
espaço no qual os sujeitos possam se manifestar.
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METÁSTASE DO CARCINOMA ESPINOCELULAR DA PELE NO RECEPTOR DE
TRANSPLANTE RENAL: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS,

HISTOPATOLÓGICAS E DE EVOLUÇÃO

JANE TOMIMORI - ORIENTADOR(A)

MILVIA M. S. S. ENOKIHARA - CO-AUTOR(A)

MARINA PONTELLO CRISTELLI - CO-AUTOR(A)

FELIPE FEDRIZZI CUSTÓDIO ALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 87 - Oncologia Data: 29/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: ONCOLOGIA

Introdução: o carcinoma de células escamosas cutâneo (CEC) é a neoplasia de pele mais comum em
receptores de transplante renal (RTRs) devido à imunossupressão. O aumento mundial de transplantes
renais justi�ca a determinação de biomarcadores de prognóstico por meio da coleta de dados
detalhados de pacientes que evoluem para metástases. Este estudo teve como objetivo caracterizar os
per�s clínico, epidemiológico, histopatológico e evolutivo dos RTRs brasileiros que apresentaram
metástase de CEC. Material e métodos: realizou-se um estudo retrospectivo, incluindo 18 RTRs e 21
pacientes imunocompetentes (ICs) que também desenvolveram metástase de CEC. Dados
epidemiológicos, clínicos e histopatológicos foram coletados de prontuários médicos, entre 2004 a 2021.
Resultados: a análise histopatológica mostrou que o tumor primário nos RTRs era moderadamente ou
pouco diferenciado em 55,6%; e nos ICs foi de 61,9%. Nos RTRs, 5,6% apresentaram invasão perineural e
perivascular e 16,7% apenas invasão perivascular. Nos ICs, 9,5% apresentavam invasões perineural e
perivascular; 9,5% tiveram invasão perineural; 4,8% tiveram invasão perivascular. Conclusão: embora a
graduação de diferenciação do tumor primário e a evolução da metástase tenham sido semelhantes
para ambos os grupos, a prevalência de invasão perivascular em RTRs e invasão perineural em ICs pode
indicar uma relação entre invasão perivascular e o desenvolvimento de metástases em RTRs.
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METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:
CONTRIBUIÇÃO PARA A GOVERNANÇA DAS ÁGUAS

JAQUELINE APARECIDA BORIA FERNANDEZ - ORIENTADOR(A)

LUANA DA SILVA GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

INTRODUÇÃO: Durante a construção das cidades, a gestão urbana não priorizou a manutenção das
bacias hidrográ�cas urbanas e não investiu em estudos sobre este sistema hídrico, com isso, muitos
problemas foram gerados ao decorrer dos anos, afetando a qualidade e quantidade da água e,
consequentemente, a qualidade de vida da população. OBJETIVO: Partindo deste princípio, esta pesquisa
visa propor uma metodologia capaz de avaliar a vulnerabilidade de bacias hidrográ�cas urbanas
utilizando indicadores de sustentabilidade (ambientais, sociais, econômicos e de gestão), escolhidos pela
sociedade civil e por especialistas na área, tendo como área de estudo e de aplicação a microbacia do
Rio Jacu, localizada na Zona Leste do município de São Paulo. MATERIAIS E MÉTODOS: Para isso, será
proposta uma metodologia de avaliação da vulnerabilidade a partir de indicadores oriundos dos
questionários respondidos pela sociedade civil e técnicos da área de recursos hídricos, onde avaliarão os
indicadores pré-selecionados. Além disso, o Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) de corpos d?água será
aplicado por membros da sociedade civil, avaliando o mesmo objeto de estudo (Rio Jacu). Dessa forma,
irá colaborar com a veri�cação da validade da metodologia proposta, pela comparação dos resultados
obtidos pelo PAR. RESULTADOS PRÉVIOS: Até o presente momento, realizou-se o levantamento da área
de estudo, microbacia do Rio Jacu e uma base bibliográ�ca sobre metodologias de avaliação de
vulnerabilidade de bacias hidrográ�cas urbanas. As eventuais informações coletadas consistem na base
estrutural do projeto e são fundamentais para o desenvolvimento das próximas etapas. CONCLUSÃO: Ao
�m, espera-se elaborar uma metodologia que contenha pilares econômicos, sociais, ambientais e de
gestão capaz de colaborar com planejamentos ambientais futuros e contribuir para uma sociedade mais
sustentável. E, sobretudo, que os resultados do projeto possam subsidiar a formulação de estratégias
para a elaboração de medidas de adaptação aplicadas à gestão do território e das águas, colaborando
com melhorias na gestão dos recursos hídricos, de saúde ambiental e humana. Agradecimento: Ao iGUi
Ecologia, pela bolsa concedida para realização dessa pesquisa.
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METODOLOGIA PARA BUSCA DE INIBIDORES DE SÍNTESE PROTEICA ESPECÍFICOS
PARA TRYPANOSOMA CRUZI

SERGIO SCHENKMAN - DISCENTE

CAMILA COLOMBARI MANTOVANI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
PARASITOLOGIA

A doença de Chagas (DC) constitui um problema de saúde pública e devido à emigração de pessoas
infectadas para áreas não endêmicas, ela vem afetando uma parcela cada vez mais signi�cativa da
população mundial. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas e
outras 75 milhões estejam em risco de se contaminarem. A doença é causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi e os antiparasitários disponíveis muitas vezes causam efeitos colaterais, não sendo
e�cazes em grande parte dos casos. Objetivo: Estabelecer uma metodologia de seleção de inibidores
especí�cos da síntese proteica in vitro em extratos de T. cruzi, e que possam ser utilizados para o
desenvolvimento de futuros tratamentos da DC. Materiais e métodos: Utilizamos como base os ensaios
de tradução in vitro desenvolvido para Leishmania tarentolae ou Trypanosoma brucei que usam um RNA
mensageiro contendo sinais especí�cos para a tradução em extratos celulares destes protozoários. A
tradução de luciferase é detectada por ensaios altamente sensíveis de luminescência. O nosso intento
foi obter tradução empregando um extrato de T. cruzi de uma linhagem não infectiva e que tem
de�ciência na incorporação de heme pelo parasita. Resultados: Neste trabalho obtivemos extratos
competentes para a tradução do gene de atividade de luciferases (Renilla e Fire�y) quando os extratos
foram incubados com RNA modi�cado pela adição de guanina na região 5?-terminal e uma cauda de
poli-A na região 3?. A síntese das luciferases foi feita em uma placa de 384 poços em volume de 20 ?L e
completamente abolida quando feita na presença de 0,05 ?M de cicloheximida, puromicina, blasticidina,
higromicina e geneticina G418, inibidores clássicos de tradução, mas não pelos anti-tripanosomatídeos
convencionais. Conclusão: O ensaio desenvolvido permitirá encontrar novos inibidores da síntese
proteica especí�cos para o T. cruzi que poderão ser utilizados no tratamento da DC.
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METODOLOGIA PARA PESQUISA E SISTEMATIZAÇÃO DE AÇÕES DAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA NO BRASIL

PEDRO FIORI ARANTES - ORIENTADOR(A)

ANA BEATRIZ TRINCA PERES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: A produção de conhecimento no Brasil é majoritariamente protagonizada pelas
Universidades Públicas, e sua importância tornou-se mais evidente a partir do cenário da pandemia do
novo Covid-19, que trouxe consequências signi�cativas para a sociedade. Com a motivação de valorizar a
ciência brasileira, o Centro de Estudos Sou_Ciência vem desenvolvendo uma série de pesquisas no tema
?Universidades na garantia de direitos, da democracia e da vida?, entre elas, a linha de pesquisa sobre a
atuação da ciência e das universidades públicas em defesa da vida durante a pandemia da Covid-19.
Objetivo: Coletar, analisar e categorizar dados sobre como a ciência e as universidades públicas atuaram
e ainda atuam para o enfrentamento da pandemia, e divulgar o material sistematizado de maneira
acessível à sociedade. Materiais e método: Elaboração de formulário com 14 perguntas abertas para ser
respondido inicialmente pelas universidades federais, via parceria com a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). A opção por um questionário de
perguntas abertas permite a captação de uma grande variedade de iniciativas e ações, mas também cria
desa�os à sistematização dos dados. Dessa forma, para seguindo essa opção metodológica da pesquisa,
após recebidas, as respostas qualitativas das universidades foram analisadas e categorizadas em 5
novos eixos. No eixo "organização para atuar na pandemia", foram incluídas as ações de gerenciamento
e planejamento do enfrentamento à Covid, elaboração de planos emergenciais, participação em
comissões instituídas, fundos de Combate à Pandemia e em redes, e o uso de recursos públicos e
privados. No eixo "atenção à saúde", destacam-se as ações voltadas para atendimento, por meio da
ampliação da oferta de leitos para Covid, reestruturação da porta de urgência do Hospital Universitário,
ampliação dos serviços ambulatoriais especializados para Covid e Pós-Covid, e atenção à saúde mental
de pacientes e de trabalhadores da linha de frente. Além das ações voltadas para telessaúde, testagem,
vacinação e vigilância epidemiológica da Universidade. Outras ações contempladas em ?extensão e
solidariedade? dizem a respeito à segurança alimentar e combate à fome, geração de trabalho e renda,
produção e distribuição de EPIs e itens de higiene pessoal, combate à violência doméstica, assessoria
jurídica e assistência social, auxílio à comunidade universitária, formação e apoio à educação básica e
trabalho voluntário. Em "pesquisa", são abordadas pesquisas básicas, experimentais, clínicas,
epidemiológicas, socioeconômicas, educacionais e o desenvolvimento tecnológico. Por �m, em
"comunicação" há a produção de materiais informativos, divulgação de notícias e o combate à fake
news, realização de eventos, participação em campanhas de conscientização e a difusão cultural. Para
divulgar os resultados, propôs-se a criação de um painel virtual público. Resultados: Com as respostas de
39 universidades obtidas até o momento, foi desenvolvido coletivamente um protótipo de painel para a
visualização e divulgação pública dos resultados. A análise das respostas indicam grande diversidade nas
ações e seus impactos sociais signi�cativos. O aprofundamento desses estudos poderá subsidiar a
defesa da retomada dos investimentos na ciência e nas universidades públicas brasileiras.
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METODOLOGIAS PARA PESQUISA E SISTEMATIZAÇÃO DE INICIATIVAS
UNIVERSITÁRIAS NA CONSTRUÇÃO DA SOBERANIA ALIMENTAR

PEDRO FIORI ARANTES - ORIENTADOR(A)

BARBARA HELENA DA SILVA MONTALVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA
E AGRÁRIAS Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: A fome se mostrou uma das maiores preocupações dos brasileiros segundo pesquisas de
opinião pública realizadas pelo Centro de Estudos SoU_Ciência. Durante a pandemia, esse tem sido um
dos fantasmas que voltaram a assombrar a população brasileira, que vê sua renda ser subtraída pela
in�ação e pelo desemprego. Com essa realidade, tornou-se necessário lançar luz à pauta da soberania
alimentar e buscar dar maior visibilidade às iniciativas realizadas pelas universidades públicas brasileiras
no tema. Esse foi então escolhido como um dos eixos prioritários de estudos da linha de pesquisa 7, que
aborda iniciativas solidárias e inovadoras nas universidades públicas, em resposta aos desa�os atuais da
população brasileira e propositivas para o futuro do país pós-pandemia. Objetivos: O objetivo dessa
pesquisa é entender como a universidade está e esteve atuando para promover a soberania alimentar,
no campo da extensão, a partir dos anos 2000, criando uma metodologia para identi�car e sistematizar
essas ações. Metodologia: Abordagem quantitativa e qualitativa, destacando a análise dos conceitos
preliminares de soberania e segurança alimentar, a de�nição de palavras-chave que guiem a busca de
ações realizadas por universidades públicas nas redes digitais. Criação de protocolo de pesquisa e
registro, incluindo a de�nição de categorias e subcategorias de buscas e sistematização das iniciativas.
Resultados: Foram consolidadas até o momento as seguintes categorias de pesquisa: produção,
distribuição, comercialização e consumo de alimentos sustentáveis e saudáveis (sub-categorias: feiras,
hortas, PNAE, produção agroecológica), produção camponesa, pesqueira artesanal, indígena, quilombola
etc. (subcategoria: agricultura familiar); segurança alimentar e nutricional; educação alimentar e políticas
públicas para soberania alimentar. Também foi construído um protocolo de registro e sistematização
das iniciativas, com foco no escopo dos projetos, �nanciamento e público atendido por eles, e iniciado o
levantamento bibliográ�co para a criação de repositório sobre a temática. São resultados esperados da
pesquisa: a criação de banco dados e painel público, a partir de metodologia compartilhada de pesquisa
e sistematização de ações de extensão universitária pela construção da soberania alimentar do país.
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MICROPARTÍCULAS INCORPORADAS EM HIDROGÉIS PARA LIBERAÇÃO
CONTROLADA DE CORANTES COMO COMPOSTOS-MODELO.

FABIANA PERRECHIL BONSANTO - ORIENTADOR(A)

LETICIA CLEIM TSUTIYA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Introdução: Hidrogéis são muito utilizados na indústria farmacêutica, de cosméticos e alimentícia devido
suas propriedades de retenção de água e capacidade de formar géis. Ao incorporar as micropartículas
em hidrogéis é possível realizar a co-encapsulação de compostos bioativos, em que um dos compostos é
encapsulado na micropartícula e o outro é incorporado no hidrogel, sem interação entre eles. Um dos
efeitos práticos, em potencial, é no tratamento de doenças que exigem a combinação de múltiplos
fármacos possibilitando a ocorrência de um efeito sinérgico entre eles, com a possibilidade de diferentes
velocidades de liberação, resultando em uma maior e�cácia no tratamento. Objetivo: Este projeto tem
como objetivo avaliar a co-encapsulação e a cinética de liberação de corantes utilizados como
compostos-modelo em sistemas formados por hidrogéis de colágeno e gelana contendo micropartículas
de alginato e quitosana. Além disso, espera-se analisar e identi�car a relação entre as características dos
compostos encapsulados e das matrizes de encapsulação. Materiais e Métodos: Os materiais utilizados
para a realização dos experimentos foram o alginato de sódio (Danisco, Dinamarca), goma gelana alto
acil (CPKelco, EUA), colágeno (NovaProm, Brasil), cloreto de cálcio (Synth, Brasil), quitosana e os corantes
azul de metileno, rodamina B e amarelo crepúsculo (Sigma-Aldrich, EUA). Realizou-se o preparo das
micropartículas biopoliméricas pela atomização da solução aquosa de alginato de sódio (3% m/v) em
uma solução de cloreto de cálcio (1% m/v). Parte das micropartículas foram recobertas por quitosana.
Para a incorporação dos corantes nas micropartículas foi realizada adsorção em batelada. A
quanti�cação dos corantes foi realizada com o uso de um espectrofotômetro. Hidrogéis de gelana
(0,95% m/v) e colágeno (0,05% m/v) contendo 25% (m/v) de micropartículas foram preparadas por
tratamento térmico a 80ºC por 30 min. A liberação dos corantes a partir das micropartículas e hidrogéis
foi avaliada em solução tampão fosfato salino a 37ºC. Resultados: A partir dos experimentos de cinética
de adsorção observou-se que o corante amarelo crepúsculo, na concentração 100 mg/L, apresentou a
menor e�ciência de encapsulação, com apenas 9,24% incorporado, enquanto o azul de metileno na
mesma concentração apresentou a maior e�ciência de encapsulação, com 38,89%. Dessa forma, o
corante azul de metileno foi escolhido para as próximas etapas do trabalho. Em relação à cinética de
liberação do corante, veri�cou-se que as amostras de gel contendo as micropartículas liberaram mais
lentamente o corante do que as amostras de partículas livres. Além disso, o recobrimento das partículas
com quitosana promoveu uma liberação mais gradual do corante. Conclusão: A partir dos resultados,
pode-se concluir que a e�ciência de encapsulação está correlacionada com o tipo de corante utilizado,
assim como, com a concentração. Neste trabalho, comprovou-se que o azul de metileno de
concentração 100 mg/L apresentou a maior e�ciência. A liberação do corante foi dependente do de
estrutura (partícula ou gel contendo partículas) e com o uso de quitosana. As partículas liberam mais
rapidamente que o gel contendo as micropartículas, e a o uso da quitosana promoveu uma liberação
mais gradual quando comparado com as estruturas sem quitosana.
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MICROPLÁSTICOS E METAIS ASSOCIADOS EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS DA FOZ
DO RIO AMAZONAS

DECIO LUIS SEMENSATTO JUNIOR - ORIENTADOR(A)

GEORGIA CHRISTINA LABUTO ARAUJO - ORIENTADOR(A)

LUCAS PEREIRA MENDES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIENCIAS EXATAS, DA
TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Microplásticos (MPs) são poluentes emergentes encontrados em todos os tipos de compartimentos
ambientais, cuja presença em ambientes aquáticos continentais tem sido reportada em maior
quantidade apenas nos últimos dez anos. No Brasil há poucos estudos publicados para esses ambientes,
que ainda são inexistentes na região da foz do Rio Amazonas. Estudo na Corrente Equatorial Norte
apontou que a maior concentração de alguns aditivos plásticos está justamente na região da pluma do
Amazonas no Atlântico Norte. Portanto, o objetivo deste projeto é detectar e quanti�car a presença de
MPs em sedimentos na foz do Rio Amazonas (Macapá/AP), além de avaliar o papel de tais MPs como
vetores de metais em ambientes aquáticos. Para tanto, serão analisadas seis amostras de sedimento de
fundo (três no Canal Norte e três no Canal Sul), a serem coletadas em 2021. No desenvolvimento deste
projeto, os MPs serão caracterizados de acordo com suas propriedades morfológicas (tamanho e
formato) e químicas (composição polimérica e metais associados). O processamento e análise de
amostras serão realizados de acordo com os métodos recomendados na literatura e protocolos de
controle de qualidade. Os resultados deverão ampliar o conhecimento sobre a poluição de MPs em
grandes sistemas �uviais, além de contribuir no avanço da compreensão dos MPs como transportadores
de metais no meio ambiente.
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MICRORGANISMOS E SOLVENTES VERDES COMO EXTRATORES DE SUBPRODUTOS
DA BIOMASSA PROVINDA DO PROCESSAMENTO DE GRÃOS DE CAFÉ

LEANDRO AUGUSTO CALIXTO - CO-AUTOR(A)

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

LUIZ SIDNEY LONGO JUNIOR - COORIENTADOR(A)

KEITH DAYANE LEITE LIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

O café apresenta grande importância no contexto mundial, incluindo o Brasil, um dos maiores
produtores do grão. A elevada demanda pela produção de café tem como consequência imediata a
elevada geração de resíduos sólidos, uma vez que somente o grão é utilizado comercialmente, restando-
se a biomassa lignocelulósica a qual se torna um problema ambiental, para a indústria cafeeira.
Atualmente, a biotransformação de tais resíduos, via a utilização de solventes verdes tem se
apresentado promissora para uma correta destinação dessa biomassa vegetal. Mais ainda, tal estratégia
mostra-se capaz de extrair subprodutos de relevância econômica para a indústria, agregando-se valor à
biomassa vegetal proveniente do bene�ciamento do café. Objetivo: O presente estudo busca avaliar a
biotransformação da biomassa vegetal resultante do bene�ciamento do café, por meio da ação de
microrganismos atuando como biocatalistas, em conjunto com solventes verdes, a �m de se otimizar as
condições reacionais, promovendo maior extração de compostos de relevância industrial. Material e
Métodos: Os microrganismos utilizados no presente trabalho foram selecionados com base em seu
potencial ligninolítico a partir do banco de microrganismos pertencentes ao grupo de pesquisa
BIOMICRO. Foram utilizados os como solventes verdes, a denominada misturas eutéticas, tendo sido
selecionadas as seguintes ao presente estudo: cloreto de colina/ácido lático (1/2) e cloreto de colina/
ácido lático (1/10), considerando que tais soluções foram previamente avaliadas, não demonstrando
citotoxicidade microbiana. Os cultivos foram estabelecidos utilizando-se o meio mineral ISP9 0,1% de
glicose, 1% de biomassa de café e 1% das misturas eutéticas. Os experimentos foram monitorados por
análises cromatográ�cas utilizando-se Cromatogra�a Líquida de Alta E�ciência (CLAE) e Cromatogra�a
Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM).Resultados e Discussão: As análises de CLAE
mostraram a redução da área de determinados picos cromatográ�cos ao longo do período de
experimento, indicando que houve o metabolismo microbiano a partir biomassa lignocelulósica. As
análises de CG-EM permitiram a detecção de moléculas fenólicas as quais nos permitiram inferir acerca
da provável degradação da lignina presente na casca do café. Conclusões Preliminares: A partir dos
resultados obtidos até o momento, as próximas etapas da pesquisa incluem o aumento da relação
biomassa e misturas eutéticas, de modo a tornar a biotransformação um processo mais viável para a
indústria, buscando a redução do consumo de água. Além disso, serão acrescentadas outras misturas
eutéticas com base na literatura, a �m de avaliar os diferentes solventes verdes quanto à extração de
subprodutos do café. Mais ainda, também serão quanti�cados os compostos obtidos a partir da
biotransformação, a �m de se veri�car os produtos de maior concentração extraídos a partir dos
microrganismos.
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MIGRANTES BOLIVIANOS: HOSPITALIDADE, MULTILINGUISMO E
INTERCULTURALIDADE - PRIMEIROS PASSOS

GREICE DE NOBREGA E SOUSA - COLABORADOR(A)

SUELI SALLES FIDALGO - COORDENADOR(A)

DIOGO DOS SANTOS SILVA - COLABORADOR(A)

MAYRA MARTINS GUANAES - COLABORADOR(A)

KAMILA ARÃO DOS SANTOS ROJAS - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

O projeto Migrantes bolivianos: hospitalidade, multilinguismo e interculturalidade foi pensado a partir da
percepção empírica das necessidades dos migrantes bolivianos no estado de São Paulo, considerando
como pressupostos i. a condição de hóspedes, de entre-lugar cultural e a característica multilíngue no
entorno que os recebe (Derrida, 2000, 2003; Kubota, 2004; Bhabha, 2013); ii. as práticas sociais e as
novas relações entre os nacionais e esses migrantes como sendo cíclicas e continuamente
recon�guradas; iii. a di�culdade de ações para o autoempoderamento, a emancipação social, bem como
a construção de novos sentidos, subjetividades e conhecimentos (Sousa Santos, 2007); e, iv. os processos
de estereotiparem, preconceito, discriminação e, como resultado, ações recorrentes de exclusão social a
que são submetidos. (Sá, 2015, 2018, 2020; Baeninger, 2018; Domeniconi, 2020). Durante o ano de 2021
já contamos com a parceria entre a Unifesp e a Secretaria Municipal de Francisco Morato, através da
qual desenvolvemos duas ações de formação continuada com os educadores: uma o�cina de fonética da
língua espanhola e um minicurso de espanhol para professoras/es que têm estudantes bolivianas/os em
suas salas de aula. Neste trabalho, apresentaremos a forma como essas ações se desenvolveram,
fazendo com que diferentes membros da comunidade participassem de suas etapas. A partir do
levantamento dos resultados positivos e dos pontos que precisam ser melhorados, apresentaremos
alguns dos resultados aos quais chegamos e as perspectivas de ações futuras, projetando, também, o
impacto do projeto de extensão nas comunidades envolvidas.
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MILITARES NO GOVERNO BOLSONARO: INFORME TEMÁTICO 2021

JULIANA DE PAULA BIGATAO PUIG - COORDENADOR(A)

DAVI CAMPOS MATOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

Introdução: O Informe Brasil é uma publicação semanal que apresenta um resumo dos principais
materiais publicados pela grande mídia brasileira sobre os temas da defesa nacional e das forças
armadas no Brasil. Atualmente, as fontes de pesquisa do Informe são os periódicos Correio Braziliense, a
Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, veículos que retratam com maior frequência os referidos
temas. A produção do Informe passa por: I. Pesquisa e redação; II. Discussão e revisão; III. Divulgação
para a comunidade. O Informe começa a ser redigido sempre aos sábados e é �nalizado às sextas-feiras.
Cada redator é responsável por um dia de pesquisa e tem a função de selecionar e resumir as notícias,
colunas opinativas, editoriais e entrevistas dos temas sob recorte. Na escrita do Informe, o material
jornalístico é agrupado por tema e os resumos são elaborados atentando-se para especi�car de qual
periódico foi extraída cada informação e qual tipo de texto está sob escrutínio. Objetivo: Este trabalho
analisa a temática mais frequente nos Informes Brasil de 2021, que foi a presença de militares da ativa e
da reserva em diversos postos da administração pública federal. Buscou-se compreender de que forma
a imprensa retratou a relação entre os militares e o governo de Jair Bolsonaro no ano de 2021. Materiais
e métodos: O trabalho foi elaborado com base na sistematização e catalogação temática dos resumos
publicados nos 46 Informes Brasil de 2021, identi�cando aqueles relacionados ao objeto do trabalho e
analisando-os quanto aos fatos retratados e às análises publicadas pela imprensa sobre aqueles fatos.
Resultados: O ano de 2021 foi marcado por uma preocupação crescente da imprensa com a volta dos
militares ao cenário político e com os episódios de interferências de militares na política, interpretados
como riscos potenciais à democracia. A militarização do setor energético, a trágica gestão da pandemia e
as constantes manifestações antidemocráticas de generais do governo são alguns dos episódios que
geraram críticas na grande imprensa. Veri�cou-se que a abordagem dos jornais variou de acordo com o
acontecimento em questão e, por certo, existem análises e interpretações contestáveis. Todavia, a
relevância que o tema adquiriu se expressa na grande cobertura que recebeu, ocupando páginas e
páginas dos jornais. Conclusão: A militarização da administração pública re�ete o retorno dos militares
ao centro do poder político e, por certo, traz à tona as consequências e desa�os desse processo. As
forças armadas se apresentaram como grandes gestores e buscaram ampliar sua in�uência no processo
decisório, ocupando cargos e transferindo ao governo seu ethos ? dinâmica que já vinha em curso, ao
menos, desde a administração interina de Michel Temer. As consequências desse processo são muitas e
profundas. O custo humano da desastrosa condução da pandemia por um general da ativa, a implicação
de militares em supostos esquemas de corrupção na negociação de vacinas e a produção de
medicamentos sem e�cácia contra a Covid-19, fatores expostos pela CPI da Covid con�guram apenas a
face mais visível desse fenômeno.
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MINHA SEMANA IV: A UTILIZAÇÃO DE CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS EM
CRIANÇAS E AS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS

MAVILDE DA LUZ GONCALVES PEDREIRA - ORIENTADOR(A)

JULIA SILVA DEL BELLO - CO-AUTOR(A)

KIANA ALEXANDRA REI GRAY - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A inserção de cateteres intravenosos periféricos (CIP) consiste no procedimento invasivo
mais realizado em crianças hospitalizadas, demandando ampla gama de conhecimentos para alcance
dos resultados esperados, além de domínio técnico avançado. Estudos evidenciam necessidade de
inovações frente às altas taxas de insucesso na punção, dor, estresse, interrupção do tratamento e
retirada precoce de CIP, que culminam em consequências físicas e emocionais deletérias. Alguns destes
eventos adversos podem ser prevenidos ou amenizados por meio da participação e educação da criança
e família. A ciência da implementação propõe o uso cientí�co de métodos que reduzam o
distanciamento pesquisa e prática, contribuindo para incorporação de inovações na assistência. Neste
contexto, objetiva-se a promoção do cuidado baseado em evidências e compartilhado entre
enfermagem, criança e família, para alcance de melhores resultados clínicos e da experiência com o
cuidado. Objetivos: Descrever o processo de utilização de CIP em crianças hospitalizadas e a experiência
da criança e da família; veri�car a prontidão de enfermeiros para a utilização de evidências cientí�cas no
uso de CIP em crianças, com base na Theoretical Domains Framework (TDF); implementar processo
estruturado de cuidado compartilhado no uso de CIP por meio de ferramenta de tecnologia de
informação e comunicação em saúde (TICS). Métodos: Trata-se de um estudo de implementação,
composto de estudo de coorte prospectivo para estudo do processo de utilização de CIP; pesquisa
exploratória para evidenciar a experiência vivenciada; estudo de descrição da prontidão de enfermeiros
para uso de evidências e estudo metodológico para uso da TDF. Ao �nal a triangulação dos achados
fornecerá subsídios para a proposição de ferramenta de TICS para o cuidado compartilhado criança,
família e enfermagem no uso de CIP. Serão estudadas variáveis relativas à criança, família, terapia
intravenosa, pro�ssionais de saúde, validação e uso da TDF. Os dados preliminares deste estudo foram
coletados por meio do RedCap® e analisados por estatística descritiva. Resultados: Como resultados
preliminares do estudo de coorte, estudaram-se 11 crianças, mediana de idade de 6 anos, 72,7% sexo
masculino e 77,7% já �zeram uso prévio de CIP. Estas crianças utilizaram 13 CIP, sendo que cerca de
metade (53,8%) das crianças e famílias receberam preparo e educação sobre a intervenção. O número
de tentativas de punção para a inserção dos CIPs variou de uma a cinco, sendo 69,2% dos cateteres
inseridos na primeira tentativa, em vasos do antebraço (53,8%) e mão (38,5%), de calibre 22G (61,5%) e
com tempo de permanência, em média, de 62 horas. Os motivos de retirada foram alta do tratamento
(61,5%) ou complicações (38,5%), destacando-se a �ebite (23,1%). Considerações �nais: Devido ao atraso
para o início da coleta dos dados, em decorrência das restrições impostas pela pandemia da COVID-19,
as demais etapas da pesquisa se encontram em coleta dos dados. Espera-se ao término do estudo
disponibilizar ferramenta de apoio à pratica do enfermeiro no uso de CIP em crianças, com possível
alcance de melhores resultados clínicos e da experiência vivenciada, ao se promover o cuidado
compartilhado entre enfermeiros, crianças e famílias.
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MISTURA: ALIANÇAS AFETIVAS E COREOGRÁFICAS ENTRE MULHERES E PLANTAS

MARINA SOUZA LOBO GUZZO - COORDENADOR(A)

BRUNA AVELINO DOS SANTOS - DISCENTE

GUILHERME AVELINO AFONSO - DISCENTE

MARCELA DA SILVA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

A O�cina Mistura aconteceu a partir da parceria do Projeto Artes do Corpo com o Instituto Procomum.
Mistura foi uma o�cina que propôs um jogo de montação a partir de elementos que se tem à mão. A
O�cina se forjou a partir da criação de alianças afetivas improváveis entre um grupo de mulheres e da
deriva das plantas encontradas no território, da combinação de cores, da fotogra�a, de como posicionar
o corpo no espaço e assim, realizarem trocas entre si e com o território, para sustentar uma vida mais
vivível, um espaço para cultivar seus sonhos, para descobrir a beleza do encontro, da dança e das
plantas. Esta nasceu com o intuito de forjar um ritual entre mulheres e plantas, e pensar uma mistura
coreográ�ca, fazer com a dança/ coreogra�a alternativas de mundos interespecí�cos, ferales, não
humanos, como forma de resistência ao antropoceno/ plantationceno/ capitoloceno, reunindo
perspectivas que apontam cosmopolíticas desde outras formas de estar no mundo: caule, raízes, seiva,
folhas, �ores e frutos. Alianças improváveis foram feitas. Encontro para colagem de lambes na fachada
do Instituto Procomum, lugar em que a o�cina �oresceu. O encerramento da O�cina se deu com a
plantação no meio das ruínas das obras do VLT através do encontro para colagem de lambes com
imagens das mulheres participantes e suas misturas com tecidos e plantas, na fachada do Instituto
Procomum. Além de um momento de partilha em roda e sessão cinema de vídeo de conclusão da
o�cina. Um encontro único e cheio de trocas afetivas com o trabalho, território e pessoas. A O�cina
aconteceu em outubro de 2021 e contou com a participação de dezenove mulheres ao longo de quatro
encontros de forma presencial.



Página 1228Página 1228

MOBILIDADE ENTRE FRONTEIRAS: AS TRAJETÓRIAS MIGRATÓRIAS DE
PARAGUAIOS/AS EM SÃO PAULO.

JOSE LINDOMAR COELHO ALBUQUERQUE - ORIENTADOR(A)

KAREN KRISTINA PIRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: COOPERAÇÃO LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL

A pesquisa tem como foco a mobilidade de paraguaios para o Brasil, especialmente para o estado de
São Paulo. Investigamos principalmente os percursos migratórios e a inserção de paraguaios/as em
diferentes atividades econômicas, sociais, educacionais e culturais.. A investigação enfatiza as narrativas
dos paraguaios que mudaram de território nacional em período recente, motivados por condições de
trabalho, saúde e estudos. Em termos metodológicos optou-se por uma pesquisa de campo, realizada
especialmente por meio de entrevistas sobre as trajetórias migratórias de paraguaios/as. Portanto, a
pesquisa se fundamenta, sobretudo, na metodologia qualitativa, uma vez que estamos buscando
entender o signi�cado dessa mobilidade paraguaia e dos seus lugares de vivência e de circulação a partir
do ponto de vista desses interlocutores. Neste sentido, buscamos dialogar com o conceito de mobilidade
transnacional como uma constelação de deslocamentos espaciais desiguais e de signi�cados, práticas e
experiências sociais cotidianamente construídas pelos sujeitos situados entre fronteiras (Cresswell, 2009;
Urry, 2000; Schiller; Salazar, 2013).
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MODELAGEM DO IMPACTO DA TRIBUTAÇÃO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS
NA MORTALIDADES NO BRASIL

LEANDRO FORNIAS MACHADO DE REZENDE - ORIENTADOR(A)

JOYCE MOREIRA CAMARGO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são importantes causas de morte e de
problemas de saúde, sendo responsáveis por 7 em cada 10 mortes em todo o mundo. Dentre essas, as
doenças cardiovasculares destacam-se como as principais causas de mortes, sobretudo aquelas
classi�cadas como prematuras, e de redução dos anos de vida ajustados por incapacidade. Nesse
contexto, a alimentação não saudável con�gura-se como importante fator de risco modi�cável para
DCNT e mortalidade prematura. De acordo com a classi�cação NOVA, que categoriza os alimentos
conforme a extensão e a �nalidade do processamento industrial, os alimentos ultraprocessados
representam um grupo essencialmente pouco saudável, em virtude da natureza dos processos e
ingredientes utilizados para sua produção. As dietas com predomínio de alimentos ultraprocessados
têm sido associadas a um maior risco de doenças cardiovasculares e outras DCNT. A tributação desses
alimentos, associada a medidas de incentivo ao consumo de alimentos in natura e minimamente
processados, constitui uma janela de oportunidade para o enfrentamento do das DCNT no Brasil.
Objetivo: Estimar o potencial impacto da tributação de alimentos ultraprocessados na redução da
mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares em adultos no Brasil Materiais e
Métodos: Trata-se de um estudo de modelagem que, inicialmente, estimará o efeito do aumento de
preço dos alimentos ultraprocessados na redução da aquisição desses alimentos pela população
brasileira por meio de elasticidade de preço. A aquisição de ultraprocessados será obtida a partir dos
dados da Pesquisa de Orçamento familiar (POF) de 2017-2018, tendo como base informações sobre
aquisição desse grupo de alimentos por adultos no Brasil. O coe�ciente de elasticidade será utilizado
para avaliar a variação percentual (positiva ou negativa) na aquisição de ultraprocessados dada a
variação de 1,0% no preço dos alimentos ultraprocessados (elasticidade-preço). Para estimar o possível
impacto da tributação de alimentos ultraprocessados na mortalidade por todas as causas e por doenças
cardiovasculares em adultos no Brasil, serão utilizados de um modelo de avaliação comparativa de risco.
Para tanto, serão obtidas informações sobre (1) a aquisição de alimentos ultraprocessados na linha de
base (consumo atual obtido na POF 2017-18); (2) aquisição de alimentos ultraprocessados considerando
diferentes cenários contrafactuais de alíquotas de tributação desse grupo de alimentos; (3) o risco
relativo para a associação entra o consumo de alimentos ultraprocessados e o risco de mortalidade por
todas as causas e por doenças cardiovasculares de revisões sistemáticas e meta-análises. A partir dessas
informações, serão calculadas estimativas de fração de impacto potencial (FIP), que indicarão o
percentual das mortes por todas as causas e por doenças cardiovasculares que seriam evitadas por
meio dos diferentes cenários de tributação de alimentos ultraprocessados. Por �m, para obtenção do
número absoluto de mortes evitáveis por meio de tributação dos alimentos ultraprocessados, as
estimativas de FIP serão multiplicadas pelas mortes por todas as causas e por doenças cardiovasculares
no Brasil em 2020.



Página 1230Página 1230

MODELAGEM FARMACOCINÉTICA BASEADA EM FISIOLOGIA (PBPK) DO
MEROPENEM PARA PACIENTES COM FUNÇÃO RENAL NORMAL E COMPROMETIDA
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: O meropenem (MERO) é um antibiótico carbapenêmico com amplo espectro de ação
antibacteriana, utilizado no tratamento de infecções causadas tanto por bactérias gram-positivas quanto
gram-negativas. Este fármaco apresenta meia-vida terminal de aproximadamente 1 hora e a depuração
plasmática é próxima de 15,5/h/70kg sendo 70% da eliminação do medicamento e seus metabólitos por
via renal. O comprometimento desta via de eliminação compromete seriamente a farmacocinética (PK), e
o uso de ferramentas in silico torna-se uma alternativa promissora no monitoramento terapêutico.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento e a validação de modelos PBPK para pacientes
com função renal normal e com diferentes graus de comprometimento, simulando a administração
intravenosa (IV) de MERO. Materiais e Métodos: Para o desenvolvimento dos modelos PBPK foi utilizado
o programa de computador GastroPlus® versão 9.8 (Simulations Plus Inc., Lancaster, CA, EUA). Foram
inseridos no programa as seguintes propriedades físico-químicas do MERO: pKa (2,9 e 7,4); solubilidade
(32,9 mg/mL em pH 5,26); logP (-0,69) e Pe� (0,52 cm/s x10-4). A modelagem para pacientes com função
renal normal foi baseada em um artigo (Rubino, et al) que trazia dados in vivo de infusão intravenosa de
2000 mg de MPN- 3h. A validação para esse modelo foi baseada em dados in vivo disponíveis em outro
artigo (Leroy, et al). Foram também desenvolvidos os modelos para pacientes com insu�ciência renal:
moderada, severa e em hemodiálise, e comparados com dados in vivo da literatura. Os resultados
preditivos (Pred) e observados (Obs) foram comparados empregando o critério de sucesso (CS), que é
um parâmetro utilizado para comparar dados farmacocinéticos simulados e observados. Resultados: Os
valores das razões Pred/Obs da concentração máxima (Cmax) e da área sob a curva (ASC) também
preditiva e observada, para indivíduos com função renal normal, foram 1,07 para Cmax e 1,08 para ASC,
para a administração IV de MERO 2,0 g. Esses valores estão dentro da faixa de CS-IC95% aceitável de
0,80-1,25 e de 0,82-1,22, para Cmax e ASC, respectivamente. Resultados de razão Pred/Obs aceitáveis
também foram obtidos na validação desse modelo para indivíduos com função renal normal: 0,93 para
Cmax com SC-IC95% (0,73-1,38) e 0,99 para ASC com SC-IC95% (0,69-1,45). O modelo para pacientes com
insu�ciência renal moderada também demonstrou ser satisfatório com razão Pred/Obs de Cmax 1,18
com CS-IC99% (0,76-1,32) e ASC de 0,97 com CS-IC99% (0,61-1,65). Os valores das razões Pred/Obs dos
modelos de insu�ciência renal severa 1,10 para Cmax com CS-IC99% (0,62-1,61) e 0,76 para ASC com CS-
IC99% (0,63-1,60), e de hemodiálise 0,84 para Cmax com CS-IC99% (0,63-1,59) e ASC 0,70 com CS-IC99%
(0,60-1,67) também demonstraram ser aceitáveis. Conclusão: Esses resultados demonstraram que foi
viável desenvolver modelos PBPK capazes de predizer a farmacocinética do MERO em pacientes com
função renal normal e com diferentes graus de comprometimento. Agradecimentos: Agradecemos à
empresa Simulations Plus Inc. (Lancaster, CA, EUA) por disponibilizar o programa GastroPlus® como
licença para uso em ensino e pesquisa. Referências: RUBINO, C. M. et al. Phase 1 Study of the Safety,
Tolerability, and Pharmacokinetics of Vaborbactam and Meropenem Alone and in Combination following
Single and Multiple Doses in Healthy Adult Subjects. American Society For Microbiology, Nova York, v. 62,
n. 4, p. 1-2, abr. 2018. LEROY, A. et al. Pharmacokinetics of meropenem in subjects with renal
insu�ciency. European Journal Of Clinical Pharmacology, Rouen, v. 42. p. 535-538, out. 1992.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

A exploração de campos potencialmente produtores é fundamental para toda a indústria do petróleo.
Isto, pois neste momento são determinados os principais reservatórios, suas respectivas dimensões, e a
viabilidade econômica/técnica das operações. Alçando mão de métodos geofísicos, como sísmica de
re�exão convencional e per�s de poços, esta fase de exploração permite a obtenção de maior
conhecimento dos corpos rochosos ali presentes no alvo de estudo. Buscando conciliar tais informações,
a modelagem geológica tem sido utilizada como instrumento para detalhamento de heterogeniedades
existentes num reservatório, como as dimensões e geometrias de rochas, e as relações espaciais entre
corpos sedimentares de diferentes permeabilidades (especialmente, selos e rochas reservatório).
Diferentes tipos de modelagem podem ser abordados, tais como: objeto-baseado, processo-baseado,
orientação de objeto-baseado, superfície-baseado, pontos múltiplos-baseado, entre outras. O presente
trabalho busca, por meio de modelagem baseada em objetos, caracterizar elementos arquiteturais em
rochas siliciclásticas turbidíticas presentes no Campo de Mexilhão, da Bacia de Santos, por meio de
análise de dados sísmicos 2D e de per�lagem de poços, com o objetivo de estimar extensões e
características de reservatórios. Para isso, o trabalho vem utilizando de 10 linhas sísmicas
disponibilizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e 10 per�s de
raios gama referentes a poços que se posicionam dentro da malha sísmica. A esses dados estão sendo
desenvolvidas análises de correlação horizontal poço-sísmica que proporcionam a interpretação de
unidades reservatório e não-reservatório e suas respectivas continuidades laterais. Dentre os softwares
que vem sendo utilizados neste trabalho, destacam-se os principais: PaleoScan© e IP©.



Página 1232Página 1232

MODELO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA PREVER DIABETES TIPO 2 POR
MEIO DE VARIÁVEIS DE FÁCIL ACESSO

DANIELLE ARISA CARANTI - ORIENTADOR(A)

LEONARDO FERNANDES SILVA - DISCENTE
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Objetivo: Desenvolver uma metodologia para auxílio ao prognóstico de diabetes do tipo 2 utilizando
aprendizagem de máquina através de variáveis de fácil acesso e comparar os resultados dos bancos de
dados VIGITEL e NHANES para validação da metodologia. Métodos: Os procedimentos foram todos
realizados no ambiente Google Colaboratory que utiliza a linguagem Python. Dividimos os conjuntos de
dados em dois conjuntos, 20% para treinamento e 80% para teste usando o método de validação
cruzada, foram utilizados dois bancos de dados diferentes, VIGITEL (banco brasileiro) com 5032
indivíduos �nais e NHANES (banco americano) com 8006 indivíduos �nais, após a seleção dos bancos de
dados, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, em cima dos indivíduos �nais foi utilizado o
método de balanceamento SMOTE para melhor aplicação dos algoritmos. Uma vez balanceados os
dados, foram aplicados os algoritmos ?árvore de decisão?, que é um algoritmo de aprendizagem
supervisionada e posteriormente ?�oresta de isolamento?, um algoritmo de aprendizagem não
supervisionada. Resultados: O diabetes tipo 2 apresentou melhor desempenho em todas as métricas em
comparação com as outras duas doenças crônicas no conjunto de dados do NHANES. No VIGITEL, o
diabetes teve melhor desempenho em sensibilidade (73,25%) em comparação com as outras duas
doenças, a hipertensão também teve alto desempenho em especi�cidade e acurácia (79,51% e 73,63%).
Entre os dois conjuntos de dados, o NHANES teve melhor desempenho em todas as métricas em
diabetes e hipertensão. Conclusões: O presente estudo apresentou evidências da possibilidade da
criação de uma ferramenta tecnológica através de uma metodologia de aprendizagem de máquina para
auxiliar no diagnóstico precoce de doenças crônicas através de variáveis de fácil acesso.
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Introdução: A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e eliminar o dióxido
de carbono, sendo que as vias aéreas condutoras (traqueia, brônquios e bronquíolos), servem como
caminho de ar da laringe até as vias aéreas de trocas gasosas. No entanto, 80 a 90% da resistência total
das vias aéreas se encontra nas vias aéreas condutoras, que apresentam um regime de �uxo turbulento.
A doença Covid-19 resultou em um acréscimo no número de pacientes intubados, devido a necessidade
de ventilação mecânica assistida. Sabe-se que 2-3% dos pacientes que foram ventilados mecanicamente
poderão vir a ter estenose traqueal. Logo, é possível esperar número crescente de pacientes com
complicações estenóticas futuramente. Simulações computacionais vêm sendo utilizadas cada vez mais
no auxílio da compreensão de doenças vasculares, cardíacas e respiratórias. A Dinâmica dos Fluidos
Computacional (ou CFD, do inglês, ?Computational Fluid Dynamics?) é a denominação dos softwares
empregados em simulações de escoamento de �uidos utilizando simulações numéricas para
representar esses processos, podendo eles ser físicos ou físico-químicos. É possível observar a utilização
do CFD em pesquisas já desenvolvidas onde se tem como objetivo o estudo das métricas do �uxo de ar
que percorre as traqueias. Um modelo de sistema dinâmico muito utilizado para representar o sistema
respiratório é o modelo linear de compartimento único (LSCM), representado por equações diferenciais,
onde os parâmetros encontrados são relacionados às propriedades mecânicas do sistema. Como
exemplo de sua aplicação, o LSCM pode ser utilizado na medicina intensiva para a avaliação da mecânica
respiratória. Contudo, não foram encontrados na literatura estudos realizados com CFD para veri�cação
de parâmetros obtidos com o LSCM. Objetivo: Veri�car a viabilidade da utilização dos modelos
unicompartimentais em simulações por CFD como possível ferramenta de análise em vias aéreas
proximais, dando-se preferência por traqueia e brônquios primários. Métodos: A segmentação de vias
aéreas proximais em arquivo DICOM de banco de dados será feita com a ferramenta 3D Slicer®. As
simulações computacionais serão realizadas na ferramenta Ansys®. Resultados: Até o momento, o
software 3D Slicer® permitiu a segmentação das vias aéreas proximais para realização de simulações
com o software Ansys®. Os resultados obtidos da segmentação revelaram ser possível observar a
energia cinética do ar �uindo em diferentes instantes de tempo no modelo segmentado. Conclusão:
Trata-se de um trabalho em andamento. Contudo, os autores acreditam no potencial do CFD para
obtenção e análise de parâmetros mecânicos das vias aéreas proximais com utilização do LSCM.
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POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

Introdução: A poluição atmosférica é uma grande ameaça à saúde humana, sendo o 5° principal risco de
morte no mundo. Muitos estudos epidemiológicos sugerem a relação da exposição a poluentes
atmosféricos com doenças cardiovasculares e respiratórias, podendo agravar ou provocar doenças e
levar ao óbito, principalmente das pessoas do grupo de risco: idosos, por doenças pré-existentes, e
crianças, por imaturidade biológica. Além do aumento da emissão de poluentes por fontes antrópicas,
existem parâmetros meteorológicos que favorecem altos índices de poluição como, por exemplo, o
aumento da temperatura, ventos fracos, diminuição no volume de chuvas e redução da umidade relativa
do ar. Portanto, uma abordagem interessante de pesquisa se dá no âmbito da análise estatística, onde é
possível associar o aumento na mortalidade por doenças cardiorrespiratórias com o aumento da
concentração de poluentes e, possivelmente, evitar doenças e óbitos por conta da poluição atmosférica.
Objetivo: elaborar modelos de associação entre concentração de poluentes atmosféricos, condições
climáticas e indicadores de saúde (mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias), para o
município de São Paulo. Materiais e Métodos: foram utilizados dados diários das concentração dos
poluentes MP10, SO2 e NO2, segundo a CETESB; taxa de mortalidade (total e por faixa etária do grupo de
risco) segundo o Ministério da Saúde, via DATASUS; temperatura, velocidade do vento e umidade relativa
do ar, medidos pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São
Paulo (IAG ? USP). Os dados foram explorados com intuito de calcular medianas e médias anuais e
mensais, identi�car extremos e padrões de comportamento no software SPSS. Este software também foi
utilizado para as análises de correlação de Pearson e regressão linear. No futuro, será realizada também
a análise de componentes principais. Resultados e Discussão: Na análise exploratória dos dados,
encontrou-se um padrão de resposta ao aumento da velocidade do vento e da umidade relativa do ar - a
diminuição da concentração dos poluentes nos dias posteriores, indicando relação entre esses
fenômenos, essa resposta também foi encontrada ao comparar dias de semana e �nais de semana. A
partir da regressão linear, não foram encontradas correlações signi�cativas entre as variáveis, o que
pode ser explicado pelo fato de que um dos pré-requisitos para a análise não foi cumprido: existe
autocorrelação entre resíduos. Esse problema já era esperado visto que a concentração de cada
poluente está relacionada com a do dia anterior, mesmo assim, decidiu-se rodar o procedimento no
SPSS por ser uma análise simples. Conclusão: o resultado da regressão linear não indica que as variáveis
não estão relacionadas, e sim que uma reta não descreve bem a relação. Então, os próximos passos do
projeto de pesquisa consistem em realizar a análise estatística multivariada de componentes principais
que indicará as variáveis independentes mais importantes que in�uenciam na mortalidade.
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O objetivo principal desta pesquisa é explorar as extensões dos modelos clássicos de Malthus e Verhulst
através de equações diferenciais ordinárias com o intuito de compreender o papel dos modelos
simplistas de dinâmica populacional na construção de modelos mais complexos. Concluímos que,
embora simples, esses modelos ajudam a prever acontecimentos futuros, transformações no espaço
geográ�co, comportamento da população, entre outros.
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Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: O Brasil passa por mudanças na pirâmide etária, com aumento da população idosa e
maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), consequentemente mudança no per�l
de necessidades de saúde, essa mudança colocar em questionamento a sustentabilidade �nanceira do
sistema. Uma das necessidades crescentes têm sido a de cuidados paliativos (CP) de�nidos pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como prática de cuidados prestada por equipe multidisciplinar
para prevenção e alívio de sofrimento, frente à uma condição que ameaça a vida, que incluem
sofrimentos físicos, psicológicos, sociais e espirituais dos pacientes e suas famílias. No Brasil, a
Resolução n. 41 de 2018 dispõe sobre as diretrizes para organização dos CP, na perspectiva de cuidados
continuados e integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, destaca-se a
atenção domiciliar, de�nida pela Portaria n. 825 de 2016 como uma modalidade de atenção integrada às
Redes de Atenção à Saúde (RAS), que é caracterizada por ações de prevenção, promoção, tratamento e
paliação prestadas em âmbito domiciliar. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa é identi�car o custo-
efetividade da atenção domiciliar em relação a outros modelos de atenção em cuidados paliativos nos
sistemas de saúde do Brasil e do mundo. Analisar comparativamente os custos individuais de pacientes
em cuidados paliativos em atenção domiciliar e outro contexto. Mapear aspectos positivos e negativos
relacionados ao custo-efetividade dos cuidados paliativos realizados em domicílio. MATERIAIS E
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, desenhada com base nas orientações e
protocolos do Joanna Briggs Institute (PETTERS et al., 2020). De�niu-se como pergunta norteadora da
revisão: Qual o custo-efetividade da atenção domiciliar em cuidados paliativos no Brasil e no mundo? A
estratégia PICO será utilizada, a População será pacientes em cuidados paliativos, Intervenção a atenção
domiciliar, Comparador: outro contexto de atenção e Outcome (desfecho): análise do custo-efetividade.
Os critérios de inclusão serão estudos primários de análise de custo e custo-efetividade sobre atenção
domiciliar em cuidados paliativos com comparador de outro contexto de atenção em cuidados
paliativos, publicados nos idiomas inglês, português e espanhol, com recorte temporal a partir de 2011,
coincidente com a primeira portaria brasileira de atenção domiciliar. Serão excluídas revisões de
literatura, editoriais, cartas ao editor, livros e capítulos, protocolos de revisão, entre outros que não
apresentam desfecho de custo-efetividade. As bases de dados selecionadas para a busca são: PubMed,
EMBASE, SocIndex, CINAHL/Academic Search e LILACs. Será utilizado o software Rayyan para a seleção
de artigos em dupla, de forma independente. RESULTADOS PRELIMINARES: As primeiras estratégias
retornaram um total de 6641 publicações, sendo 2959 no PubMed, 955 no EMBASE, 352 no SocIndex,
1070 no CINAHL/Academic Search e 1305 no LILACs. Ao aplicar o recorte temporal, o total de resumos foi
de: 2775. Após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 331 artigos para leitura na íntegra.
CONCLUSÃO: Pretende-se alcançar com os resultados desta revisão sistemática informações valiosas
sobre custo-efetividade em atenção domiciliar em cuidados paliativos, e a partir desses resultados
subsidiar a formulação de políticas públicas para cuidados paliativos.
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Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: A transição demográ�ca relacionada à melhoria das condições de saúde e aumento da
população idosa demanda mais serviços de saúde, consequentemente os custos relacionados à
assistência desa�a a sustentabilidade dos sistemas de saúde no mundo todo. A atenção domiciliar, como
o próprio nome implica é aquela que pode ser realizada no lar do indivíduo. Nessa perspectiva, no Brasil,
a Portaria nº 825 de 2016 rede�niu a Atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
como uma modalidade de atenção que se integra às Redes de Atenção à Saúde (RAS) e prevê ações de
promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e paliação prestadas no domicílio, como garantia de
continuidade dos cuidados à saúde. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa é mapear as diferentes
formas, modelos e serviços de atenção domiciliar, adotadas pelos sistemas de saúde no mundo e os
custos decorrentes dessas propostas, além de suas características. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão de escopo, desenhada com base na proposta do Instituto Joanna Briggs (PETTERS et al.,
2020). De�niu-se como pergunta norteadora da revisão: Quais são as características dos programas, dos
modelos, de serviços e de equipes de atenção à saúde domiciliar e os custos envolvidos nessas
iniciativas nos diversos sistemas de saúde existentes? O Mnemônico utilizado foi o PCC no qual:
População: Gestores, Pro�ssionais de saúde, indivíduos, cuidadores domiciliares e/ou famílias.
Conceito(s): modelos de programas, serviços, de equipes e custos e o Contexto: Atenção domiciliar.
Descritores ou palavras-chaves foram contextualizados às Bases de Dados (MESH, DECS, TÍTULOS
(Cinahl), EMTREE (Embase), relacionados à atenção domiciliar e custos. As bases de dados selecionadas
para a busca foram: PubMed, EMBASE, SocIndex, CINAHL/Academic Search e LILACs. Será utilizado o
software Rayyan para a seleção de artigos em dupla, de forma independente. O recorte temporal
utilizado será o ano de promulgação da Resolução n° 2527 de 2011, penúltima rede�nição da Atenção
Domiciliar no âmbito do SUS. Serão consideradas todas as publicações nos idiomas inglês, português e
espanhol. Os critérios de exclusão são estudos relacionados às Instituição de Longa Permanência (ILP),
Casas de cuidado (care homes; nursing homes) e out-of-home-care (tutelas do estado). A princípio,
nenhum instrumento de avaliação de qualidade metodológica ou avaliação de risco de viés será incluído
nos estudos, por não ser usual na revisão de escopo. (PETERS et al., 2020). O protocolo da revisão está
cadastrado no Open Science Framework (OSF). RESULTADOS PRELIMINARES: As estratégias selecionadas
retornaram um total de 6641 publicações, sendo 2959 no PubMed, 955 no EMBASE, 352 no SocIndex,
1070 no CINAHL/Academic Search e 1305 no LILACs. Ao aplicar o recorte temporal, o total de resumos foi
de: 2775. Os títulos e resumos foram lidos por dois avaliadores independentes (ao menos um
pesquisador e um estudante bolsista) e as divergências resolvidas por um terceiro avaliador do grupo.
Para a fase de leitura na íntegra foram selecionados 327 trabalhos. CONCLUSÃO: Almeja-se alcançar
síntese de evidências para construção de políticas públicas no SUS, que garantam os seus princípios
constituintes na atenção domiciliar além da sustentabilidade �nanceira.
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MODIFICAÇÕES DO TECIDO ÓSSEO DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO
INTERMITENTE DO PTH (1-34), AO LONGO DE 30 DIAS, EM CAMUNDONGOS

OOFORECTOMIZADOS

REJANE DANIELE REGINATO - ORIENTADOR(A)

HELENA BONCIANI NADER - CO-AUTOR(A)

ALINE GOMES HIDALGO MIERZWA - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

Introdução: A administração intermitente do PTH(1-34) é um dos tratamentos anabólicos utilizados para
a osteoporose, porém, faltam estudos sobre as modi�cações que ocorrem no tecido ósseo ao longo
deste tratamento. Objetivo: Investigar as modi�cações do tecido ósseo ao longo do tratamento (0, 7, 14,
21 e 30dias) com PTH(1-34) administrado intermitentemente. Materiais e métodos: 70 camundongos
fêmeas (3meses) foram ooforectomizados, e após 3 meses divididos: Grupo Tratado(T): 5µg/kg/dia de
PTH(1-34) e Grupo Controle(C): 5µg/kg/dia de NaCl. O tratamento foi realizado via subcutânea, durante 0,
7, 14, 21 e 30 dias(d). A densidade mineral óssea(DMO) foi avaliada por densitometria óssea e após, os
animais foram eutanásiados. Os fêmures foram destinados as análises histomorfométricas (volume
ósseo trabecular-BV/TV e espessura do osso cortical-Ct.Th), histoquímica do TRAP (quanti�cação e
classi�cação dos osteoclastos-Oc) e do Picro-Sirius (avaliação das �bras colágenas). O condroitim
sulfato(CS) e o ácido hialurônico(AH) foram quanti�cados por eletroforese em gel de agarose e ELISA,
respectivamente. A densidade óssea foi avaliada por análises biofísicas. Cálcio e fósforo foram
quanti�cados nas tíbias por ensaio colorimétrico. Resultados: Não houve diferenças na DMO entre os
grupos. T7 e T30 apresentaram maior BV/TV que T14 e que seus controles, além disso, T7 apresentou
aumento comparado a 0d. A menor Ct.Th foi observada em T21 comparado a T14 e C21. Na região
trabecular, C21 apresentou maior quantidade de Oc que C14, C30 e 0d, e T21 mais Oc que 0d, T7, T14 e
T30. Na cortical, houve aumento de Oc no C21 comparado a 0d, C7, C14, C30. Menor superfície de
reabsorção foi observada em T7 e T30 comparados aos seus controles na trabecular, enquanto na
cortical houve aumento deste parâmetro no C21 comparado a 0d. Diminuição de Oc mononucleados foi
observada na cortical em C7, C30, T30 em relação a 0d, e em C30 comparado a C21. Aumento de Oc
mononucleados foi observado em C14 e C21 comparado a C7. Houve diminuição de Oc multinucleados
em T7 comparado C7, e T21 apresentou mais Oc multinucleados que C21. Não houve diferenças na
classi�cação de mononucleados/multinucleados na trabecular e na classi�cação da atividade em ambas
as áreas analisadas. As �bras colágenas apresentaram, na região trabecular, menor birrefringência
avermelhada e esverdeada no grupo T7 em relação aos grupos tratados e a seu controle, e T21 maior
birrefringência avermelhada que C21. Na cortical, T21 apresentou maior birrefringência avermelhada
que T14. A maior concentração de CS foi em C21 e T21, sendo T21 maior que C21. A menor concentração
de AH foi observada em T30 e T14 comparado a T7, T21 e 0d, e em C14 e C30 houve menor
concentração que C21, C7 e 0d. As análises biofísicas demonstraram aumento na densidade óssea em T7
e T14 e perda em T21 e T30. A menor concentração de cálcio foi no 0d, e T14 apresentou menor
concentração que C14 e outros grupos tratados, e T21 maior concentração que C21. Não houve
diferença na concentração de fósforo. Conclusão: O efeito anabólico do PTH(1-34) é precedido por perda
óssea entre 14 e 21 dias e mudanças no per�l dos componentes da matriz.
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MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DA INOSITOL-FOSFATO SINTASE INO1
DURANTE A RESPOSTA AO DANO DE DNA EM SACCHAROMYCES CEREVISIAE

JOSE RENATO ROSA CUSSIOL - ORIENTADOR(A)

RODRIGO RODRIGUES FELIX - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DA INOSITOL-FOSFATO SINTASE INO1 DURANTE A RESPOSTA AO
DANO DE DNA EM SACCHAROMYCES CEREVISIAE RODRIGO RODRIGUES FELIX 1, JOSÉ RENATO ROSA
CUSSIOL2 1 Aluno de mestrado do Departamento de Bioquímica ? UNIFESP. e-mail:
rodrigo.felix@unifesp.br 2 Orientador do Departamento de Bioquímica ? UNIFESP. e-mail:
cussiol@unifesp.br Introdução: O gene INO1 é responsável por codi�car a enzima inositol-3-fosfato
sintase, que catalisa a conversão da glicose-6-fosfato em inositol-3-fosfato. A molécula de inositol é
precursora de fosfolipídeos como o fosfatidilinositol e dos pirofosfatos de inositol possuindo papel
importante na sinalização celular. Sua expressão é regulada de acordo com os níveis de inositol
intracelular sendo inibida pelo repressor transcricional Opi1. Em condições de baixa concentração de
inositol intracelular, Opi1 se associa a membrana do retículo permitindo, portanto, a expressão de INO1.
Uma vez que a síntese de inositol ocorre e os níveis intracelulares aumentam, Opi1 transloca do retículo
para o núcleo de modo a reprimir a expressão de INO1. Interessantemente, foi observado que a deleção
de Opi1 leva a um aumento da sensibilidade a genotoxinas sugerindo que a desregulação dos níveis de
inositol pode afetar a resposta ao dano de DNA. Objetivo: De modo a investigar o papel do metabolismo
do inositol durante o estresse genotóxico, investigamos a expressão de INO1 através de RT-qPCR na
presença de dano ao DNA induzido pelo agente alquilante metanossulfonato de metila (MMS).
Metodologia: Foram realizados experimentos de expressão do gene INO1 em linhagens selvagem e opi1?
da levedura Saccharomyces cerevisiae. As células cresceram em meio seletivo com (SC INO) ou sem
inositol (SC-INO). Além disso, a expressão de INO1 foi mensurada em células submetidas ao tratamento
com metanossulfonato de metila (MMS) . Resultados: De acordo como o observado na literatura, a
depleção de inositol leva a um aumento da expressão de INO1 em linhagem selvagem.
Interessantemente, o tratamento com MMS diminuiu signi�cativamente a expressão de INO1 em meio
SC-INO. De maneira contrária, a expressão de INO1 aumentou consideravelmente em linhagem opi1?
tratada com MMS. Conclusão: Com base nos resultados obtidos propomos que a regulação dos níveis de
inositol durante o estresse genotóxico é imperativo para que a célula possa gerar uma resposta ao dano
de DNA robusta. Palavras-chaves: Inositol; Ino1; Opi1; expressão gênica; RT-qPCR
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MODULAÇÃO DE MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM FIBROBLASTOS DÉRMICOS E
QUERATINÓCITOS POR INIBIDORES DE ECA1
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Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOLOGIA CELULAR

A enzima conversora da angiotensina 1 (ECA1) é amplamente conhecida por sua função de converter a
angiotensina I (Ang I) em angiotensina II (Ang II) no sistema renina-angiotensina (SRA). O SRA é uma via
complexa composta de inúmeras reações envolvidas no controle da pressão arterial. Apesar de os
pulmões serem um dos principais órgãos onde se localizam as ECA1 e ECA2, estudos demonstram que a
pele também é fonte destes componentes, indicando seu envolvimento nos processos de cicatrização de
feridas e in�amação cutânea. Fibroblastos dérmicos de pele lesionada produzem moléculas ativas de
ECA1, evidenciando que a atuação balanceada de receptores de Ang II (AT1R e AT2R), também controla a
proliferação e diferenciação celular e apoptose no sítio de lesão. Este projeto tem por objetivo avaliar o
papel anti-in�amatório da ECA1 e como fármacos inibidores da ECA1 poderiam ser empregados para o
tratamento e/ou prevenção de desordens �broproliferativas e processo in�amatório tardio decorrente
de aplicação de biomateriais.
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MOMENTO ANTROPOFÁGICO COM OSWALD DE ANDRADE

JENS MICHAEL BAUMGARTEN - ORIENTADOR(A)

FLÁVIO DA SILVA CHAGAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

MOMENTO ANTROPOFÁGICO COM OSWALD DE ANDRADE FLÁVIO DA SILVA CHAGAS, mestrando do
Programa de Pós-Graduação em História Arte da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas
/Universidade Federal de São Paulo (PPGHA-EFLCH/UNIFESP) JENS MICHAEL BAUMGARTEN, Orientador
e. Professor universitário do departamento da História da Arte /UNIFESP �.�avio@gmail.com
jens.baumgarten@gmail.com Palavras - chaves: Arte no Metrô, Oswald de Andrade, Peticov Em 1989, o
artista plástico Antônio Peticov recebeu dois convites: o primeiro convite foi feito pelo Metrô de São
Paulo, no qual a empresa ofereceu um espaço em alguma estação do Metrô para produção de uma obra
de arte. O segundo convite foi comunicado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para que
o artista produzisse uma obra de arte homenageando o centenário de nascimento do escritor Oswald de
Andrade, ocorrido em 11 de janeiro de 1990. Devido ao tema, Peticov buscou nas localizações alguma
estação cujo espaço tivesse alguma relação com o homenageado. Entre os espaços percorridos, um
corredor da estação República chamou a atenção, além disso, a localização em torno da estação foi
caminho das passadas de Oswald de Andrade e de outros modernistas que juntos agitaram da Semana
de 22. Peticov produziu um mural anamór�co utilizando as técnicas de anamorfose catóptrica e
perspéctica, ladrilhos em azulejos e técnicas serigrá�cas para a produção de uma imagem distorcida do
retrato de Andrade �xado no teto em um Back Light. A anamorfose é uma técnica que cria uma
deformidade feita através de cálculos precisos e é reposto em re�exos ou visto em um determinado
posicionamento. Os trabalhos feitos com esta técnica se tornam lúdicos, interagindo com o público que
deve se posicionar para ver a recomposição da imagem. As imagens podem ser corrigidas através de um
ponto de vista ou até mesmo repostas através de re�exos de cilindros. Este mural recebeu o título ?
Momento Antropofágico com Oswald de Andrade?, no qual Peticov, além de homenagear Andrade cita
na obra o Movimento Pau Brasil, o Movimento Antropofágico, Abaporu, Tarsila do Amaral e Patrícia
Galvão (Pagú). Objetivo Esta pesquisa analisa os elementos grá�cos e simbólicos da obra, descrevendo
as variedades de imagens e técnicas compostas no mural. Método Foi realizado um levantamento
bibliográ�co, dos conceitos, das técnicas aplicadas, além da apreciação, análise da obra e entrevistas
com o autor Peticov. Conclusão A maioria dos usuários do Metrô nunca esteve em um espaço cultural ou
em uma galeria de artes. Com a presença de obras instaladas nos espaços metroviários, eles passam a
ter a oportunidade de se conectar com o mundo das artes em seus percursos. O mural produzido por
Peticov oferece ao público contextos que dialogam com a antropofagia oswaldiana e a arte moderna
brasileira utilizando a ilusão da anamorfose. Devido aos audaciosos efeitos cenográ�cos causados pela
técnica, a obra atrai os olhares dos passantes, mesmo que apressados enxergam a obra de forma
oblíqua. Antônio Peticov atendeu os dois convites em um único projeto fazendo com que o expectador
desacelere o ritmo das passadas e estabeleça relações entre obra, espaço e observador, além da
correlação com o tema
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MONITORAMENTO DE BIOMARCADORES MOLECULARES DE CONTAMINAÇÃO EM
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Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Em 2019 foi identi�cado um vazamento de óleo bruto na costa brasileira que atingiu uma faixa costeira
de mais de 3.000 km, abrangendo estados das regiões Sudeste e Nordeste. O impacto provocado foi
imediatamente observado com manchas de óleo aportando nas praias do litoral nordestino, além de
animais que foram encontrados recobertos com a substância, alguns dos quais já mortos. Passados dois
anos, ainda são feitos estudos nos locais afetados buscando veri�car se o ecossistema local ainda
apresenta as marcas severas do desastre ocorrido. Pesquisadores do Instituto do Mar - UNIFESP em
parceria com pesquisadores da UFPE desenvolvem em conjunto um estudo intitulado ?Avaliação do
impacto e monitoramento ecotoxicológico e químico de hidrocarbonetos de petróleo em áreas recifais e
rios impactados pelo aporte de petróleo emulsi�cado no litoral Pernambucano? (Fapesp 2020/03828-3)
que se baseia em diferentes frentes de análises (química e biológica) de diferentes compartimentos
ecológicos buscando avaliar o estado em que os locais afetados se encontram atualmente. Umas das
possíveis formas de observar o estado de estresse apresentado por organismos no meio natural ao
interagir com algum agente estressor é utilizando variações quanti�cáveis em diversos níveis de
organização (citológico, histológico, �siológico e etc) conhecidas como biomarcadores. Pensando em
avaliar os padrões de expressão gênica dos peixes residentes em alguns dos locais afetados, o presente
trabalho visa analisar a expressão de genes voltados para produção de certas proteínas relacionadas à
contaminação por hidrocarbonetos em uma das espécies de peixe (Stegastes fuscus) residentes da
região, e sobre a qual já foram realizados estudos populacionais pelos pesquisadores da UFPE. Para
tanto, foram coletados organismos em diferentes praias que receberam aporte de óleo ( Praia de Suape
e Praia do Paiva) e onde o aporte de óleo não foi constatado (Praia de Serrambi), utilizando esta
localidade como referência. Em laboratório, os organismos coletados foram dissecados para extração do
fígado. Foi realizada a extração de RNA total do fígado com Trizol segundo as orientações do fabricante,
seguida de quanti�cação e veri�cação da qualidade das amostras em espectrofotômetro a 260nm e pela
razão 260/280, respectivamente. No momento atual estamos realizando a síntese de cDNA de cada
amostra de RNA total para utilização nas reações de qPCR. Os genes analisados (citocromo P450 e
Glutationa S-transferase) estão envolvidos em processos de biotransformação de fases I e II de
hidrocarbonetos nos organismos contaminados e, levando em consideração os cenários de pré
exposição, vazamento, e pós exposição, esperamos encontrar variações signi�cativas nos níveis desses
biomarcadores moleculares entre praias (afetadas e não afetadas) e de acordo com o momento da
coleta (pré, durante e pós exposição). Os resultados obtidos nas reações de qPCR serão analisados pela
metodologia 2-??Ct integrando o conjunto de análises realizada pelo projeto citado acima.
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MONITORAMENTO DE PRECIPITAÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM
ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTO
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Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
AMBIENTE E SOCIEDADE

Introdução: o crescimento populacional acelerado somado à rápida expansão das aglomerações
urbanas resultaram no aumento das desigualdades sociais e dos problemas ambientais e, junto às
alterações no clima que in�uenciam não só o aumento do nível do mar, mas também eventos como
chuva forte, tempestades, inundações e erosão costeira, faz-se evidente a necessidade de aprofundar os
estudos que contemplam não só os aspectos físicos das mudanças, mas também as interações com a
sociedade e processos que atuam na vulnerabilidade das populações. Tendo em vista que a Baixada
Santista é caracterizada por ser uma área de dinâmica ambiental instável, compreender as
vulnerabilidades diante das mudanças climáticas possibilita ampliar a capacidade de adaptação que esse
sistema urbano possui frente aos cenários de impactos associados às mudanças ambientais globais. Esta
pesquisa de iniciação cientí�ca está associada ao projeto "Prevenção de deslizamentos se aprende na
escola: ciência cidadã em redução de riscos de desastres?, coordenado pelo Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) em parceria com o IMAR/Unifesp - campus
Baixada Santista, Defesa Civil municipal de Santos e Cubatão, e escolas públicas de ensino médio.
Objetivo: o projeto �nanciado pelo CNPq visa integrar ações e atividades voltadas para a conscientização
e disseminação de riscos de deslizamentos associados a eventos extremos de chuva, com o intuito de
ampliar a resiliência da comunidade. Método: como parte da execução desse trabalho, são realizadas
atividades na comunidade escolar para a construção de pluviômetros de baixo custo com uso de
garrafas PET; além da análise estatística comparativa entre os dados pluviométricos obtidos por meio
dos pluviômetros PET operado pelas pesquisadoras júnior e PCD (Plataformas Automáticas para Coleta
de Dados Pluviométricos) operado pelo CEMADEN; a divulgação semanal dos mesmos no Facebook e no
Instagram; e a divulgação das previsões meteorológicas feitas pela Defesa Civil de Santos. Resultados: ao
comparar os dados dos pluviômetros PET e PCD, pôde-se perceber uma concordância signi�cativa entre
as duas tecnologias de coleta de dados indicando que o proposta de ciência cidadã mostra uma boa
perspectiva de engajar a sociedade na observação dos dados e na identi�cação de riscos associados à
precipitação. Até o momento, o projeto totaliza 308 seguidores e 356 publicações no Facebook e 660
seguidores e 314 publicações no Instagram.
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MONITORAMENTO DO TEOR DE GORDURA SATURADA E DE GORDURA TRANS NA
ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ALIMENTOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL.
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Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução: A gordura saturada está presente em produtos de origem animal, mas também pode ser
encontrada em alguns produtos vegetais e industrializados. Uma das ações prioritárias das políticas
públicas de alimentação e nutrição é reduzir o consumo de gorduras saturadas, tendo em vista que seu
consumo excessivo é um preditor de risco de doenças cardiovasculares. A gordura trans, encontrada
principalmente em alimentos formulados com a gordura vegetal parcialmente hidrogenada, também é
fator de risco para as doenças cardiovasculares e outros agravos à saúde. No Brasil, a ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) é responsável pela normatização e �scalização dos rótulos dos
alimentos. Dentre as ações recentes, destacam-se a RDC nº 332/2019 que trata do banimento de
ingredientes para uso industrial que contenham a gordura trans em sua composição e entrou em vigor
em julho/ 2021; e a RDC nº 429/2020 que entrará em vigor em outubro de 2022 que institui a
obrigatoriedade da rotulagem nutricional frontal, com selos de alerta para alimentos que excedam
limites no uso de sódio, açúcares adicionados e gordura saturada. Objetivo: Realizar o monitoramento
do teor de gordura saturada e de gordura trans na rotulagem nutricional de alimentos comercializados
no Brasil, subsidiando a avaliação de políticas públicas, ações educativas e de difusão cientí�ca.
Métodos: Foi realizada a coleta de dados de rótulos de alimentos pertencentes aos oito grupos de
alimentos estabelecidos na RDC 429/2020, além de alimentos ?plant based e sem glúten?, que compõem
a etapa inicial de construção do Banco Brasileiro de Rótulos de Alimentos, criado pelo Observatório de
Rotulagem de Alimentos (ORA) da UNIFESP. A partir destas informações, foi aplicada estatística descritiva
para avaliar o teor de gordura saturada e de ácidos graxos trans declarados por grupo de alimentos,
bem como a frequência de alimentos com alto teor de gordura saturada. Além disso, foi avaliado o teor
de gordura trans declarado nos rótulos dos alimentos, e a adequação aos critérios estabelecidos na RDC
nº 332/2019. Resultados: A pesquisa contou com a observação de um total de 851 rótulos, dos quais 94
(11%) terão a obrigatoriedade de utilizar a rotulagem nutricional frontal com o alerta de ?alto em
gordura saturada?, caso não passem por reformulação até outubro/2022. Dentre os grupos de
alimentos, destacam-se o 6 e o 7 já que 50% dos produtos ultrapassam os critérios e podem ser
considerados com alto teor de gordura saturada (6 g/100 g). Dentre estes produtos, o valor varia de 6 g a
56 g por 100 g de alimento. Essa amplitude de valores mostra a importância de orientar o consumidor a
identi�car o selo de advertência e de checar a tabela de informação nutricional. Dentre os alimentos, as
manteigas apresentaram o maior teor de gordura saturada, em média 56%. A presença de gordura trans
foi identi�cada em 1,9% dos rótulos (n =16), variando entre 0,1 - 26,7g/100g. Foram encontrados
produtos que o teor de gordura trans excede 2 gramas por 100 gramas de gordura total, ultrapassando
o limite estabelecido na RDC 332/2019. Cabe destacar que a frequência e o teor de gordura trans podem
estar subnoti�cados, uma vez que atualmente é obrigatória a declaração de teores que ultrapassam 0,1g
na porção de consumo. Conclusão: Neste cenário, veri�ca-se a importância do monitoramento dos
rótulos de alimentos embalados, para possibilitar avaliar o impacto da implementação das novas
legislações na composição dos alimentos embalados, bem como para subsidiar as ações educativas de
apoio para que o consumidor possa compreender as informações da rotulagem nutricional e utilizá-las
para realizar escolhas alimentares mais saudáveis.
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MONITORAMENTO DO TEOR DE SÓDIO EM ALIMENTOS EMBALADOS: DA
CONTRIBUIÇÃO COM O BANCO BRASILEIRO DE RÓTULOS DE ALIMENTOS À

DIFUSÃO CIENTÍFICA DOS RESULTADOS

VANESSA DIAS CAPRILES - ORIENTADOR(A)

VERIDIANA VERA DE ROSSO - CO-AUTOR(A)

ELKE STEDEFELDT - CO-AUTOR(A)

LIVIA CRISTINE HORACIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 26 - Ciências da Saúde: Nutrição Obesidade e disturbios
Alimentares Data: 28/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o uso da rotulagem nutricional frontal é
uma das medidas de ação de enfrentamento da obesidade e doenças crônicas que devem ser adotadas
pelos países como parte de sua política de saúde. O Brasil aderiu a esta ação quando a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária publicou a RDC nº 429/2020, que entrará em vigor a partir de outubro de 2022.
Esta resolução traz várias mudanças importantes na rotulagem de alimentos, dentre elas, a
obrigatoriedade da rotulagem nutricional frontal, com selos de alerta para alimentos que excedam
limites no uso de sódio, açúcares adicionados e gordura saturada. Para avaliar o resultado desta
intervenção regulatória faz-se necessário o monitoramento dos rótulos dos alimentos comercializados
em território nacional. Para suprir esta lacuna do conhecimento, foi criado em 2021 o Observatório de
Rotulagem de Alimentos ? UNIFESP. Objetivo: Realizar o monitoramento do teor de sódio declarado nos
rótulos de alimentos comercializados no Brasil , subsidiando a avaliação de políticas públicas, ações
educativas e de difusão cientí�ca. Métodos: Foi realizada a coleta de dados de 737 rótulos de alimentos
pertencentes aos oito grupos de alimentos estabelecidos na RDC 429/2020 e 151 que agrupamos como ?
plant based e sem glúten?, que compõem a etapa inicial de construção do Banco Brasileiro de Rótulos de
Alimentos. A partir destas informações, foi aplicada estatística descritiva para avaliar o teor de sódio
declarado por tipo e grupo de alimentos, bem como a frequência de alimentos com alto teor de sódio.
Resultados e discussão: 19% dos produtos investigados apresentavam teor de sódio ? 600 mg/ 100g de
alimentos sólidos ou semissólidos e ? 300 mg/ 100ml de alimentos líquidos, ou seja, teriam a
obrigatoriedade de utilizar a rotulagem nutricional frontal com o alerta de ?alto em sódio?, caso não
passem por reformulação até outubro/2022. Esses alimentos apresentam de 631 a 6.652 mg de
sódio/100g, ou seja uma diferença de mais de dez vezes de teor de sódio, o que indica a necessidade de
ações de educação alimentar e nutricional em apoio a implementação da legislação para que o
consumidor consiga identi�car e compreender essa diferença. A porção de consumo indicada na
embalagem oferece de 157 a 725 mg de sódio, o que corresponde de 8 a 36% dos valores diários de
ingestão. Dentre todos os grupos, os que apresentaram a maior porcentagem de alimentos que deverão
implementar o selo foram: grupo VIII (Molhos, temperos prontos, caldos, sopas, pratos semiprontos ou
prontos para o consumo e bebidas alcoólicas) 80%, grupo VI (Óleos, gorduras e sementes oleaginosas)
58,7%, grupo V (Carnes e ovos) 41,7% e o grupo ?Plant Based e sem glúten? 21,2%. Conclusão: Ficou
evidenciada a importância do monitoramento da declaração do teor de sódio nos alimentos embalados
comercializados no Brasil e necessidade da continuidade desse trabalho para que seja possível
comparar a quantidade de sódio nos alimentos antes e depois que a nova legislação entrar em vigor.
Além disso, ações de difusão cientí�ca e educativas são fundamentais para que o consumidor identi�que
o selo de alerta, mas que também consulte a tabela de informação nutricional para veri�car o teor de
sódio presente e compreenda como utilizar essa informação para realizar suas escolhas alimentares.
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MONITORAMENTO DO USO DE CORANTES EM ALIMENTOS EMPREGANDO O BANCO
BRASILEIRO DE RÓTULOS DE ALIMENTOS

VANESSA DIAS CAPRILES - CO-AUTOR(A)

VERIDIANA VERA DE ROSSO - ORIENTADOR(A)

ELKE STEDEFELDT - CO-AUTOR(A)

GABRIELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA PINTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: Os corantes alimentícios são aditivos acrescentados a alimentos e bebidas com o objetivo
de alteração de sua coloração trazendo alguns benefícios tecnológicos como proteção de aromas e
nutrientes, uniformidade de coloração de alimentos e a reaplicação de colorações perdidas durante os
processos de produção alimentar. Ainda que os benefícios organolépticos e tecnológicos sejam um
estímulo ao seu uso por parte da indústria, preocupações com a saúde já foram discutidas por estudos
que associavam o uso de corantes a alergias, problemas respiratórios e comportamentais, gerando
preocupações acerca da exposição populacional a determinados corantes e suas combinações com
outros aditivos, como o benzoato de sódio, por exemplo. Para investigações mais completas sobre os
corantes é necessário compreender sua distribuição e frequência nos alimentos consumidos pelos
brasileiros. OBJETIVO: Identi�car a frequência em que os corantes são utilizados nos alimentos
brasileiros, através das informações apresentadas na lista de ingredientes dos rótulos, incluindo a
localização dos alimentos de maior exposição em função dos grupos alimentares conforme de�nição da
RDC 429/2020. MÉTODOS: Foram coletadas informações de 929 rótulos compilados no ?Banco Brasileiro
de Rótulos de Alimentos? do Observatório de Rotulagem de Alimentos ? ORA da UNIFESP até o mês de
abril de 2022. Foram avaliados a distribuição dos corantes conforme os 9 grupos de alimentos
estabelecidos pela Instrução Normativa no 75/2020 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e os tipos
de corantes mais frequentemente utilizados nestes alimentos. RESULTADOS: Dentre os 929 rótulos
analisados, 252 apresentaram corantes em sua lista de ingredientes (28%). O grupo que apresentou
maior frequência de utilização de corantes foi o grupo 7 - Açúcares e produtos com energia proveniente
de carboidratos e gorduras (57%), seguido do grupo 5 - Carnes e ovos (51%) e do Grupo 8 - Molhos,
temperos prontos, caldos, sopas e pratos semiprontos ou prontos (45%). Foram encontrados até 4
corantes em um mesmo alimento. A utilização de mais de um tipo foi observada em 95 alimentos e
todos os rótulos que apresentaram 4 aditivos de cor pertencem ao grupo 7. CONCLUSÃO: Com base nos
dados coletados, observa-se uma maior presença de corantes em alimentos açucarados e cárneos,
seguido dos molhos e temperos. Muito ainda é necessário observar sobre os corantes nos alimentos,
como públicos mais afetados, subgrupos com mais frequência de utilização, tipos e características dos
aditivos de cor mais comuns. Por isso, a continuidade do monitoramento dos alimentos embalados se
faz essencial para uma real transparência do que é consumido, e é a isso que se propõe a continuidade
deste e de outros projetos vinculados ao ORA.
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MONITORIA - MARKETING

TAIS PASQUOTTO ANDREOLI - COORDENADOR(A)

GABRIEL PAVAN DE SIQUEIRA - MONITOR

PRISCILA DE SOUZA TORRES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA,
ECONOMIA E NEGÓCIOS

A Unidade Curricular Administração de Marketing, lecionada pela docente Taís Pasquotto Andreoli, visa
atribuir ao administrador conhecimentos básicos a respeito da área de marketing, a �m de que este, ao
�nal da disciplina, possam compreender suas terminologias e aplicar esses conceitos durante toda a sua
vida pro�ssional, seja no setor de marketing ou não. Neste sentido, a monitoria desempenhou um papel
de auxiliar os alunos na �xação e aplicação desses conceitos, principalmente, durante a elaboração do
plano de marketing, trabalho �nal da UC. As atividades ocorreram durante o segundo semestre de 2021
em modalidade ADE (Atividades Domiciliares Emergenciais), e foi contemplada com uma bolsa de
monitoria e uma vaga voluntária, portanto, contava com dois monitores. Durante a monitoria, o principal
papel desempenhado pelos monitores foi o de esclarecer possíveis questões levantadas pelos alunos a
despeito dos temas abordados em aula e orientá-los na criação de um plano de marketing, este
contando como trabalho �nal da UC, além de posteriormente ajudar a avaliá-los. No entanto, a
monitoria não somente auxiliou os discentes da UC, mas também contribuiu para o desenvolvimento
dos monitores ao tornarem-se responsáveis pela supervisão e orientação dos matriculados na UC, além
de re�nar os seus conhecimentos a respeito do marketing.
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MONITORIA 2021/2022 DO PROJETO: HISTÓRIA DO BRASIL REPUBLICANO

EDILENE TERESINHA TOLEDO - DOCENTE

DENILSON BOTELHO DE DEUS - DOCENTE

CLIFFORD ANDREW WELCH - COORDENADOR(A)

BRUNA NOVAIS PRADO - MONITOR

CÁSSILA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA - MONITOR

PATRÍCIA PEREIRA LOPES - MONITOR

FABIANE LARISSA LISBOA GOULART - MONITOR

JÚLIA BARBOSA DE ARAÚJO GÓES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: BRASIL

As Unidades Curriculares ?História do Brasil III e IV? analisam os processos históricos da sociedade
brasileira, suas transformações e permanências, do período de 1880 até o presente. O projeto da
monitoria foi desenvolvido, a princípio, em um contexto pandêmico no formato das ADEs, com a UC
História do Brasil IV no segundo semestre de 2021; enquanto a UC História do Brasil III iniciou-se no
primeiro semestre de 2022 em modo presencial e segue em desenvolvimento. Deste modo, o projeto
busca oferecer aos alunos de graduação uma experiência ao exercício da docência, contribuindo para a
melhoria do curso de História. A atuação das monitoras ocorreu desde o apoio aos professores no
cotidiano das aulas remotas até o suporte aos discentes. No que se refere a UC História do Brasil IV, um
dos aprendizados que a experiência da docência ofereceu para a equipe foi ter uma maior empatia e
compreender as situações que os discentes poderiam estar enfrentando, sobretudo em um momento
pandêmico. Neste sentido, o controle que estava sendo feito através de uma planilha compartilhada no
Google Sheets, foi essencial para veri�car como estava o desempenho dos alunos. A ferramenta
proporcionou um olhar mais apurado para que o contato com os discentes fosse realizado na medida
que estes estavam distantes. Foi possível, portanto, dar um suporte maior para cada aluno,
considerando suas particularidades, entendendo que a docência ultrapassa o conteúdo aplicado em sala
de aula. Outras ferramentas que a equipe utilizou para interação e suporte dos alunos foram o Google
Classroom, os grupos do Whatsapp, além do contato realizado via e-mail. Por conseguinte, com o
retorno às atividades presenciais na universidade e o início do semestre em História do Brasil III, temos
novos desa�os e expectativas. A equipe da monitoria, agora com novas integrantes, dará continuidade
ao projeto e as novas formas de apoio aos docentes e discentes.
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MONITORIA DA UC ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EPPEN /UNIFESP

DALILA GONCALVES DA SILVA - MONITOR

CLAUDIA TEREZINHA KNIESS - DOCENTE

SORAYA CRISTINA CANDIDO SANTIAGO DE SÁ - MONITOR

PRISCILA DE SOUZA TORRES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA,
ECONOMIA E NEGÓCIOS

A curricularização da extensão é uma obrigação legal a ser cumprida nos cursos de graduação de IES de
todo país, estabelecida pelo Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 (meta 12, estratégia 12.7). Na
EPPEN UNIFESP, o curso de Administração foi pioneiro na criação de um Laboratório para a Promoção
da Extensão Universitária (LabEx), que tem como objetivo contribuir para a curricularização da Extensão
Universitária no curso de graduação em Administração da EPPEN/ UNIFESP, por meio de uma proposta
integradora que envolve as Unidades Curriculares (UCs) Atividades de Extensão I e Atividades de
Extensão II. Nesse contexto, o discente exerce o papel de protagonista de todo o processo, ao passo em
que ele deve planejar e executar ações e projetos de extensão que favorecem a formação do estudante,
a interdisciplinaridade e a relação dialógica entre universidade e a comunidade, com a orientação da
docente responsável pela UC e vários professores do curso de Administração participantes. Destaca-se
que o processo pelo qual o discente do curso de Administração participa durante as UCs de Atividades
de Extensão tem se mostrado de fundamental importância, uma vez que os conhecimentos teóricos são
aplicados e praticados durante o planejamento e a execução das atividades. No segundo semestre de
2021, a UC Atividade de Extensão II foi contemplada com uma bolsa de monitoria e então passou a
contar com 3 monitoras (uma bolsista e duas voluntárias), que atuaram no acompanhamento,
monitoramento e apoio aos discentes, como também no auxílio à docente Cláudia Kniess na organização
da UC como um todo, principalmente no que se refere às entregas realizadas na plataforma Classroom,
organização dos grupos de trabalho e interlocução com os estudantes. Os benefícios gerados
alcançaram não apenas os discentes matriculados e docentes responsáveis, mas também às monitoras,
já que as tarefas realizadas desenvolveram e aperfeiçoaram habilidades, como a criação de planilhas,
organização de tarefas, supervisão, gestão do tempo, trabalho em equipe e interlocução com os pares.
Ao �nal da Unidade Curricular, foi disponibilizado aos discentes um formulário para avaliação da
monitoria e os resultados foram os seguintes: mais de 95% responderam que as monitoras se
mostraram disponíveis durante a disciplina e apenas 15% responderam que não precisaram do auxílio
das monitoras durante o semestre. O formulário qualitativo também evidenciou a importância da
contribuição do projeto de monitoria para o bom desempenho da UC frente aos objetivos propostos.
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MONITORIA DA UC DE GENÉTICA HUMANA

GIANNA MARIA GRIZ CARVALHEIRA - COORDENADOR(A)

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

RAPHAEL CUENCAS BUDINI - MONITOR

JÉSSICA DE MELO RODRIGUES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: GENÉTICA

Introdução: A genética é uma ciência com conceitos extremamente necessários para a boa prática dos
pro�ssionais de saúde. Desta forma, a formação acadêmica destes pro�ssionais deve ser e�caz e a
complementação do aprendizado, através da monitoria, durante a graduação, tem grande relevância
para o diferencial na formação do futuro pro�ssional. Objetivo: Estimular a atividade de docência, com
atividades de auxílio na preparação de material didático, em conjunto com o professor; participação
ativa nos plantões de dúvidas para os cursos de Enfermagem e Medicina, orientação dos alunos, na
elaboração dos trabalhos da UC de Genética Humana para o curso da Enfermagem; ajudar no
desenvolvimento de novos projetos e ideias pedagógicas e manutenção mensal de conteúdos no site O
Fantástico Mundo da Genética Humana e suas redes sociais. Material e método: Foi realizado
semanalmente plantões de dúvidas, on-line e presencial. A atualização de conteúdos do site e das redes
sociais foram realizadas mensalmente conforme a produção dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos
da UC. Resultados: Os plantões de monitoria forneceram auxílio aos alunos da 1a série de Enfermagem e
da 2a série de Medicina que apresentaram dúvidas. Do ponto de vista dos monitores, a partir da prática
da docência foi possível aprimorar os conceitos da genética. A monitoria também auxiliou na produção
dos trabalhos de encerramento da UC de Genética Humana, realizados pelos alunos da primeira série da
Graduação em Enfermagem no evento TRÁ-CÁ-GENE. Conclusão: O projeto de monitoria apresentou
bons resultados, contribuindo tanto para o baixo índice de reprovação da UC quanto para o
aprofundamento do conhecimento dos monitores em Genética Humana, contribuindo, assim, para o
início das práticas de docência ainda na graduação.
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MONITORIA DA UNIDADE CURRICULAR TEORIA DO CONHECIMENTO

DENILSON SOARES CORDEIRO - COORDENADOR(A)

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

MONITORIA DA UNIDADE CURRICULAR TEORIA DO CONHECIMENTO Denilson Soares Cordeiro - Docente
- e-mail: denilson.cordeiro@unifesp.br Giovanna Tonzar-Santos - Monitora - e-mail:
tonzar.giovanna@unifesp.br Durante a graduação em Ciências-Licenciatura na Universidade Federal de
São Paulo, campus Diadema, é desejável que os graduandos busquem por outras experiências
formadoras além dos conteúdos da grade curricular do curso. Nesta perspectiva, o Projeto Integrado de
Monitoria: Unidades Curriculares Básicas Para a Formação de Professores de Ciências busca oferecer um
trabalho de monitoria que promova uma re�exão e que colabore com o aprimoramento da formação do
futuro docente. Este resumo versa sobre o trabalho de monitoria realizado na unidade curricular (UC) de
Teoria do Conhecimento, do ciclo básico, oferecida aos ingressantes no primeiro semestre de 2021 na
modalidade de Atividades Domiciliares Especiais (ADE). Esta UC tem por objetivo examinar o
racionalismo moderno na obra "Meditações Metafísicas", de René Descartes, promovendo uma re�exão
sobre a noção moderna de ciência e como se dá a estrutura da construção das teses cientí�cas que
acompanharão os ingressantes em toda trajetória da formação. Como a UC foi oferecida em formato
ADE, o trabalho de monitoria também se deu nesta modalidade. Para atuar junto ao docente, os
monitores foram orientados a acompanhar as aulas síncronas, participar de reuniões com o docente,
bem como, auxiliar nas devolutivas sobre as atividades realizadas pelos estudantes. Foram discutidos
temas importantes sobre relação professor-estudante e sobre a ética do trabalho docente, de modo que
tornou a experiência ainda mais proveitosa. Já junto aos ingressantes, houve uma organização de
trabalho por turnos, vespertino e noturno, com 100 estudantes, em média, por turno. A comunicação se
deu por grupos de Whatsapp para auxílio assíncrono, principalmente, sobre procedimentos de
organização e planejamento de estudo, além de conversas e esclarecimentos sobre as leituras
desenvolvidas ao longo do semestre. Para os monitores, o projeto exerceu um papel fundamental
enquanto agente potencializador de conhecimento para todos os envolvidos e, além disso, foi
elucidativo e instrutivo sobre o exercício futuro da docência.
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MONITORIA DE ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA. A RETOMADA DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS EM UM ANO PANDÊMICO

DANILO SANTOS FERREIRA - MONITOR

RUBENS MENDES MARTINS DA SILVA - MONITOR

DIOGO CORREA MALDONADO - COORDENADOR(A)

MATHEUS APARECIDO DE TOLEDO - MONITOR

THOMAS MEDUNECKAS TOURINHO - MONITOR

VICTOR HUGO CARDOSO BETTA - MONITOR

GUSTAVO FORLIN DE SIQUEIRA - MONITOR

OTÁVIO AUGUSTO DE TRALLI SILVA - MONITOR

MURILO AUGUSTO FERREIRA - MONITOR

LUCAS FERREIRA FAGUNDES OUVERNEY - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

A Monitoria em Anatomia Descritiva objetiva o estudo da anatomia macroscópica ao longo dos diversos
sistemas apresentados pela Nômina Anatômica Internacional (FCAT, 1998). Os monitores participam
ativamente do aprendizado prático, atuando no Laboratório de Anatomia com o objetivo de acompanhar
e auxiliar os acadêmicos de todos os cursos de graduação do campus São Paulo da Universidade Federal
de São Paulo (Ciências Biológicas [modalidade médica], Enfermagem, Fonoaudiologia, Medicina [1º ano]
e Tecnologias em Saúde). Além disso, os Monitores normalmente participam dos Workshops realizados
pelo Centro Acadêmico Pereira Barreto (CAPB) e Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto (AAAPB),
destinado a alunos do ensino médio e cursos pré-vestibulares e que almejam o ingresso em cursos
superiores da área da Saúde e Ciências Biomédicas. Complementam, também, as atividades de
Monitoria, o tradicional Curso de Verão ministrado a alunos do campus Diadema e realizado no início do
ano, em geral, em fevereiro. Alunos de outros cursos de graduação, como os cursos de História da Arte
(campus Guarulhos) e Engenharia Biomédica (campus São José dos Campos) também desenvolvem
aprendizado anatômico em nossa Disciplina e nesta fundação, os monitores desempenham papel ativo
auxiliando no entendimento, relações e reconhecimento das estruturas e planos anatômicos. Em todos
os cursos de graduação do campus São Paulo, os monitores organizam revisões técnicas e teórico
práticas, às vésperas das provas de aproveitamento, objetivando o estudo e aprofundamento dos
conceitos desenvolvidos em sala de aula, além de apresentarem seminários aplicados com temas da
área da saúde e sua interface anatômica para os docentes da Disciplina e dessa forma, são avaliados
quanto a suas habilidades didáticas e pedagógicas capacitando-os para a iniciação à docência e para
amadurecerem suas características de relacionamento e convívio com os alunos mais jovens. Em um
ano atípico (pandemia 2021), a atuação dos monitores foi adaptada ao ensino remoto, por meio da
elaboração de formulários interativos para os cursos de Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia,
Tecnologias em Saúde e Biomedicina. Já no segundo semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022,
em virtude das �exibilizações e todos os cuidados sanitários tomados por todos, o conteúdo prático
presencial foi ministrado durante todos os dias da semana para todos os cursos no horário das 12:00 as
14:00, o que causou alegria e satisfação a toda equipe de monitores assim como aos alunos.



Página 1253Página 1253

MONITORIA DE BIOQUÍMICA - CAMPUS DIADEMA

GISELLE ZENKER JUSTO - COORDENADOR(A)

DEBORA NOMA OKAMOTO - DOCENTE

KARIN ARGENTI SIMON - DOCENTE

GUILHERME GONÇALVES GUERINI - MONITOR

NIDIA ALICE PINHEIRO - DOCENTE

ANA BEATRIZ TEIXEIRA PINTO - MONITOR

JACKSON MONTEIRO CONCEIÇÃO - MONITOR

VICTOR CARDOSO JACINTO DA SILVA - MONITOR

GABRIEL TRIGO PEREIRA - MONITOR

MARIANA ALMEIDA COSTA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA
MOLECULAR

O projeto de monitoria da UC Bioquímica Integrada existe desde 2011 e para professores e monitores
esses dois últimos anos foram certamente os mais desa�adores. As aulas práticas foram substituídas
por tutoriais de laboratórios online, todas as aulas teóricas foram gravadas e acompanhadas de
atividades não presenciais (testes de reforço, testes de conhecimento e estudos de caso). Com essas
mudanças os monitores foram fundamentais para apontar quais estratégias eram mais e�cientes em
sua própria experiência e para auxiliar os estudantes nas atividades didáticas. No entanto, a pandemia
da COVID-19 levou à implementação abrupta da educação à distância nas universidades de todo o
mundo, incluindo na UNIFESP. E em nossa própria experiência, essa transição resultou em di�culdades
de comunicação e uma acentuada desconexão entre o aluno e o professor. Este último semestre foi
ainda mais difícil para engajar os estudantes nas plataformas de encontros síncronos e atividades não
presenciais, apesar dos esforços de professores e monitores, criando uma sensação ainda maior de
dissipação de informações. Este comportamento deixou claro a necessidade de mais esforços para
disseminar produtivamente os conteúdos da UC e estimular a participação ativa dos estudantes. Neste
ambiente de baixa adesão, o monitor teve participação fundamental na execução do plano de ensino, a
�m de que se conseguisse um maior engajamento e também visando um melhor rendimento
pedagógico nas atividades acadêmicas. Além disso, o monitor foi peça chave para identi�car os
problemas e buscar alternativas. Neste sentido, a atividade ?mapa conceitual? que havia sido introduzida
no ano anterior foi retirada dos objetivos da UC e apenas mantivemos a atividade ?projeto de divulgação
cientí�ca?, a qual novamente foi bastante e�ciente para o aprendizado dos estudantes, pois eles
interagem com o conteúdo de maneira alternativa, além de estimular habilidades como trabalho em
grupo, pesquisa, criatividade e raciocínio. O fato de o tema e o tipo de apresentação serem livres
também é bastante motivador. Além disso, esta atividade está associada ao projeto de extensão da UC
(código PROEC 19834), servido assim como carga horária de curricularização de extensão. Os projetos de
divulgação cientí�ca produzidos pelos estudantes ao longo da UC são divulgados em nossa página no
Instagram (@bioquimatch_unifesp) para discussão de ciência com fundamentação bioquímica,
estimulando os estudantes a se empenharem em sua realização. Os monitores foram fundamentais
para garantir o sucesso dessa atividade ao assessorarem os estudantes durante todo o curso,
principalmente por meio do WhatsApp. Os estudantes foram avaliados por diferentes índices de
aproveitamento, especialmente quanto à satisfação e ao progresso ao longo do curso. Ao �nal,
concluímos que o índice de aproveitamento dos estudantes se manteve estável nesses anos, apesar das
di�culdades impostas pela pandemia. Por meio de um formulário criado no Padlet observamos que as
várias abordagens alternativas permitiram ampliar o alcance da UC entre os estudantes, resultando em
um maior interesse pela área. Apesar das di�culdades, tanto os estudantes como os professores
avaliaram positivamente a atuação dos monitores. Desta forma, pode-se concluir que, mesmo na
pandemia, a monitoria agregou benefícios intelectuais ao currículo do aluno monitor, devendo ser
fortalecida.
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MONITORIA DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DO CAMPUS DIADEMA

RENE ORLANDO MEDRANO TORRICOS - COORDENADOR(A)

CAROLINE AKINA SHINKU - MONITOR

BRUNA NAEMI HARADA - MONITOR

LUCAS MODESTO MARTINS - MONITOR

LUCAS AMARAL BARBATO - MONITOR

MARINA CAROLYNNE PACIFICO ROBERTO - MONITOR

LARA GOMES DE SOUZA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

Um dos grandes desa�os que os cursos ligados às Ciências Naturais enfrentam é de proporcionar uma
sólida base matemática para que, no decorrer dos seus estudos, os alunos concentrem esforços apenas
nos assuntos especí�cos dos seus cursos sendo a matemática um facilitador nesse processo. É nesse
sentido que as ações das monitorias assumem um papel fundamental. Neste projeto alunos de cursos
mais avançados realizam atividades de monitoria explicando e resolvendo exercícios de Cálculo I, II, III e
IV propostos e coordenados pelos docentes do Departamento de Física no âmbito dos cursos de
Farmácia, Eng. Química, Química e Química Industrial oferecidos no Campus de Diadema da
Universidade Federal de São Paulo.
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MONITORIA DE CÁLCULO

BEATRIZ YUMI IAMAGUTI MURAKAMI - MONITOR

RENE ROJAS ROCCA - COORDENADOR(A)

LUIGI LEITE TEISSIERE - MONITOR

CAROLINE PASCHOAL FERNANDES - MONITOR

CAMILA CAROLINE PORTUGAL FRANCISCO - MONITOR

VICTORIA REGINA HERBST DO AMARAL SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE

MATEMÁTICA

Um dos objetivos do programa de extensão da monitoria é a interação dos alunos-monitores como uma
intermediação entre a relação aluno e professor. Muitas vezes, alunos não se sentem con�antes para
expressar uma dúvida com um docente, mas é facilitado quando há �guras similares dispostas a dar
apoio, pois os monitores também são alunos. No cenário que nos encontrávamos, foi preciso que
estudantes aprimorassem sua autonomia e que os professores se reinventassem para vencer os
desa�os que se apresentavam. As redes sociais foram utilizadas de maneira mais intensi�cadas devido
ao novo formato ADE, a qual auxiliou na criação de grupos para a postagem de recados, indicação de
material de estudo, compartilhar informações e realizar discussões, além de possíveis dúvidas
referentes a exercícios passados em aula ou exercícios parecidos com os dados em listas de exercícios
para a �xação da matéria, por exemplo. Cada monitor programou um dia e horário especí�co para que
as monitorias fossem realizadas através de reuniões online feitas pelo Google Meet, assim, as monitorias
poderiam abranger os dois turnos: vespertino e noturno. Além disso, caso houvesse alguma dúvida fora
do horário da monitoria, os monitores estariam online para responderem assim que possível. Matérias
de exatas costumam possuir barreiras para com os alunos pois são disciplinas exigentes. O objetivo dos
monitores foi então facilitar a a�nidade dos alunos ao demonstrar que uma matéria que possa ser um
desa�o, pode ser mais fácil quando auxiliada por pessoas com métodos diferentes de estudo, mas que
recentemente experienciaram as mesmas tarefas da UC e puderam então demonstrar táticas que os
ajudaram a compreender melhor sobre alguns aspectos. Pelo fato de o curso ser tão interdisciplinar, as
turmas são heterogêneas, assim, há a percepção de que há diversos níveis de compreensão pela
matemática básica. Por exemplo, muitos alunos apresentaram dúvidas referente a logaritmo, fração
parciais, divisão de polinômios, comprimento de arco, grá�co de funções, simpli�cação de termos,
racionalização, isolamento de variáveis, entre outros. A monitoria desempenha um grande papel pelo
fato de ser um caminho mais simples do aluno conseguir tirar suas dúvidas sobre estes temas básicos e
os que são ministrados na UC em curso. Assim como, para os monitores, além de aprimorar seus
conhecimentos da UC, desenvolvem habilidades desde comunicação, relação interpessoal, con�ança,
criatividade, trabalho em equipe, responsabilidade, compromisso com o ensino, até despertar no
monitor o interesse pela carreira docente.
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MONITORIA DE ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I (EFTOS I)

PAULA MIDORI CASTELO - DOCENTE

LUCIANA CHAGAS CAPERUTO - DOCENTE

ANA BEATRIZ TEIXEIRA PINTO - MONITOR

CAROLINE SERRANO DO NASCIMENTO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: A EFTOS I é uma unidade curricular complexa com cento e quarenta e quatro horas de carga
horária total. A UC aborda tanto aspectos �siológicos, quanto histológicos e anatômicos dos diversos
sistemas do corpo humano, sendo necessário apresentar e ensinar aos alunos a interdisciplinaridade e
conexão desses aspectos. Na EFTOS 1, mais especi�camente, os sistemas abordados incluem o
cardiovascular, o respiratório, o nervoso, além dos tecidos epitelial, conjuntivo propriamente dito, ósseo,
cartilaginoso e muscular. Devido sua grande carga de conteúdo, é necessário garantir que os alunos
aprendam devidamente todos esses pontos abordados, formando uma base sólida de conhecimentos,
que será de suma necessidade para que compreendam as próximas UCs que terão no curso de
graduação Farmácia. Metodologia: O projeto de monitoria da UC Estrutura e Funções de Tecidos Órgãos
e Sistemas (EFTOS) teve como objetivo auxiliar os alunos do curso de graduação Farmácia, tirando suas
dúvidas e ajudando-os nas atividades didáticas. Com a pandemia da COVID-19 e a decisão de
transformar as aulas presenciais em remotas, o conteúdo teórico foi ministrado por meio de vídeos
previamente gravados e encontros síncronos para discussão de possíveis dúvidas. O conteúdo prático
foi substituído pela divulgação de capítulos de atlas de histologia digital. Dessa maneira, assim como o
curso, a monitoria foi 100% online para os alunos dos períodos integral e noturno, com assessoria
principalmente via WhatsApp e e-mails. Resultados: A implementação do ensino ADE acarretou diversas
limitações e di�culdades, principalmente para UCs com grande carga laboratorial, como é o caso da
EFTOS 1 (setenta e duas horas). Além disso, causou complicações na comunicação entre os alunos e os
professores. Houve também um grande desa�o em engajar os alunos no conteúdo ministrado. Apesar
da tentativa de contornar esses problemas, estimulando a participação dos estudantes com encontros
síncronos e reforçando a disponibilidade da monitoria, os alunos entravam em contato principalmente
para resolver dúvidas sobre as atividades propostas do que sobre o conteúdo teórico trabalhado nas
aulas. Os noventa e cinco alunos estavam matriculados no curso integral e quarenta e três no noturno.
Os alunos foram avaliados de acordo com o conceito CUMPRIDO/NÃO CUMPRIDO adotado para o
sistema ADE, considerando a entrega de estudos dirigidos semanais ao longo do curso para nota e
frequência. A UC apresentou um alto índice de aprovação dos alunos nos dois períodos (noturno e
integral), com quase nenhuma reprovação. Conclusão: Conclui-se que a monitoria na UC EFTOS I, apesar
das di�culdades impostas pelo ensino ADE, foi muito positiva, uma vez que agregou conhecimento para
os alunos e experiência pedagógica para a monitora.
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MONITORIA DE FÍSICA E MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS

LUCIANA VARANDA RIZZO - COORDENADOR(A)

BRUNO MARASSI DA SILVA - MONITOR

GIOVANA DO ESPIRITO SANTO SARIPIERI - MONITOR

JULIA FARIAS DE OLIVEIRA - MONITOR

YASMIN DA NOBREGA PERROTTA - MONITOR

AMANDA CAROLINA DOS SANTOS SILVA - MONITOR

GABRIEL PAIVA PINTO FONSECA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

Introdução: O projeto de monitoria de Física e Matemática para discentes do curso de Ciências
Ambientais da Unifesp está completando seu quinto ano, desde seu início em 2017. O projeto cobre UCs
dos anos iniciais do curso, nas quais os estudantes ingressantes tipicamente enfrentam di�culdades
relacionadas a falhas na formação básica na área de exatas. Objetivo: A monitoria visa apoiar os
estudantes no aprendizado de conteúdos de física e matemática aplicados à área de Ciências
Ambientais. Materiais e Métodos: Atualmente, conta com 6 monitores, sendo um aluno bolsista e cinco
voluntários, com novos alunos selecionados a cada retorno anual do projeto. Em 2021, os monitores
atenderam os estudantes de forma remota, tanto em horários �xos pré-agendados quanto sob
demanda em redes sociais como Whatsapp e Facebook. Além do atendimento relacionado a dúvidas
trazidas pelos estudantes, os monitores também ministraram aulas de revisão com exercícios sobre
conteúdos especí�cos, além de o�cinas de introdução ao uso de planilhas eletrônicas. Resultados: Em
2021, o projeto atendeu um total de 173 estudantes matriculados em 4 UCs de Física e Matemática do
curso de Ciências Ambientais, oferecidas no regime de Atividades Domiciliares Especiais (ADE). Nas UCs
de Matemática, além da resolução de dúvidas dos estudantes, os monitores gravaram vídeos de revisão
sobre conteúdos do ensino médio e sobre regras de derivação. Nas UCs de Física, os monitores
ofereceram plantões sobre conversão de unidades, vetores e uso de planilhas eletrônicas. O índice de
aprovação foi de 77% e 81%, respectivamente para as UCs de Matemática I e II, e de 80% e 94% nas UCs
de Física I e II. Comparando o período da pandemia (ADE) com anos anteriores, observou-se um
aumento nas taxas de aprovação, principalmente no caso das UCs de física. Ao término das UCs, foram
aplicados questionários de avaliação da monitoria. Cerca de metade dos estudantes participaram das
atividades de monitoria. Dentre esses estudantes, cerca de 80% avaliaram que a monitoria contribuiu
para o seu aprendizado. Conclusão: Com a utilização das redes sociais como recurso complementar a
monitoria tem se comprovado de grande importância desde seu início. A utilização de grupos de
Facebook e Whatsapp como facilitadores na comunicação entre os alunos e entre os próprios monitores
é sem dúvida e�ciente. Dessa forma, é essencial a continuidade do projeto, e ao mesmo tempo a busca
por metodologias que possam ser incorporadas à monitoria para atender as novas turmas de forma
cada vez mais e�ciente.
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MONITORIA DE FINANÇAS APLICADAS

BOLIVAR GODINHO DE OLIVEIRA FILHO - COORDENADOR(A)

BRUNO SIBUYA URATSUKA - MONITOR

VITORIA MENDES DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: ESTRATÉGIA E
OPERAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES

O projeto de Monitoria de Finanças Aplicadas tem o objetivo de facilitar a compreensão pelos alunos dos
conteúdos ministrados nas Unidades Curriculares: Finanças Corporativas, Mercado Financeiro,
Introdução aos Derivativos e Matemática Financeira, através de atividades realizadas fora ou durante o
horário normal de aula. No entanto, outros objetivos devem ser alcançados, como: ? Contribuir com a
qualidade do ensino na graduação ao apoiar professor e estudantes no desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem. ? Praticar, desenvolver e estimular as atividades apresentadas nas Unidades
Curriculares. ? Desenvolver o interesse pelo seu próprio processo de aprendizagem e do colega,
aumentando a sua autoestima e valorizando-o como sujeito protagonista de sua história e do seu grupo.
? Promover um melhor relacionamento entre os componentes do grupo e entre os grupos de trabalho. ?
Promover maior aproximação do corpo docente e corpo discente.
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MONITORIA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER

TANIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SCUDELLER - DOCENTE

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - COORDENADOR(A)

MARIA TERESA PACE DO AMARAL - DOCENTE

AMANDA MIRANDA VIANA DA SILVA - MONITOR

GEORGIA AVILA DE OLIVEIRA PAIVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DA

MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: Os módulos de Fisioterapia em Saúde da Mulher I e II fazem parte do eixo especí�co da
grade curricular do curso de Fisioterapia da Unifesp - Baixada Santista. Os estudantes que �nalizaram os
módulos têm a oportunidade de serem selecionados para realizarem a monitoria, que tem como um de
seus objetivos o de auxiliar no aprendizado daqueles que ainda cursam as respectivas unidades
curriculares (UC). Nesse momento de retomada das atividades presenciais, e ainda com a continuidade
de algumas atividades remotas, foram selecionadas duas monitoras voluntárias. Além da função de
contribuir para o processo de aprendizagem dos estudantes ao longo do semestre, de favorecer a
comunicação entre docentes e estudantes, as monitoras iniciaram suas atividades promovendo um
acolhimento diferenciado para os estudantes do ano de 2022. Objetivos: descrever as ações planejadas,
pelas monitoras, que serão realizadas durante os módulos de Fisioterapia em Saúde da Mulher I e II, a
saber: a) elaboração das das atividades complementares semanais para melhor �xação do conteúdo
abordado em aula; b) auxílio às docentes no manejo das atividades do módulo, incluindo simulados,
avaliações e aulas práticas; c) construção, apresentação e discussão de casos clínicos com a �nalidade de
aproximar o estudante dos cenários de prática e da vivência do estágio na área de Fisioterapia em Saúde
da Mulher. Formato: as atividades da monitoria para o ano de 2022 estão acontecendo de forma
presencial no Centro Histórico, com participação em aulas e inserções pontuais a partir de casos
práticos, além do plantão de dúvidas em horários extra aula). Atividades remotas - via Google Meet e
grupo de Whatsapp ?também vêm sendo realizadas para agilizar a comunicação e promover o vínculo
com os estudantes. As monitoras estão disponíveis continuamente e permanecem constantemente
atentas às necessidades dos estudantes com relação às UC de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Serão
realizados continuamente revisões de conteúdo teórico e prático, com elaboração e correção de
questionários, além de apresentação e discussão de casos clínicos. Considerando que avaliações
contínuas facilitam o processo de construção de aprendizagem, foi optado nesse módulo por elaborar as
atividades complementares semanalmente. A primeira atividade após a aula de revisão de anatomia e
�siologia do sistema reprodutor feminino e os anexos do feto, foi a solicitação do desenho do feto e
anexos do feto. Houve adesão de 82% da turma nessa primeira atividade, pois todos eles já enviaram
suas ilustrações para as monitoras fazerem as correções e oferecerem a devolutiva. Conclusão: Na
perspectiva das monitoras, a construção do planejamento das atividades a serem realizadas no decorrer
das UC de Fisioterapia em Saúde da Mulher vem possibilitando a consolidação de conceitos teóricos e
práticos relacionados ao tema , além do aperfeiçoamento da oratória e da habilidade de transmitir e
compartilhar conhecimento. Está sendo possível também, perceber uma troca enriquecedora de
aprendizado entre docentes, estudantes e monitoras. Na perspectiva das docentes a participação das
monitoras tem sido fundamental, especialmente em se tratando do retorno presencial após a pandemia,
cenário que parece ter promovido maior ansiedade por parte dos estudantes por não terem participado,
ainda, de atividades presenciais. A aproximação natural das monitoras aos estudantes é considerada
uma estratégia valiosa para promover maior acolhimento e comunicação mais e�caz entre estudantes e
docentes.
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MONITORIA DE HISTÓRIA SOCIAL DA ESCOLA

REGINA CANDIDA ELLERO GUALTIERI - COORDENADOR(A)

ANA LUISA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - MONITOR

CARLA CRISTINA DUNCAN CAVALCANTE - MONITOR

INGRIDY STEFFANIE TARGINO PINTO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Trata-se do relato de três estudantes que vêm exercendo a monitoria por meio de práticas de
colaboração com a docente responsável pela Unidade Curricular (UC) História Social da Escola,
ministrada a alunos do Curso de Pedagogia no período vespertino e no noturno. Tais práticas se
traduzem pela participação colaborativa em atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação
relacionadas à UC. Entre essas práticas estão a disponibilização dos materiais utilizados no curso nos
ambientes de aprendizagem da web, o apoio aos estudantes para o uso desses ambientes, orientações
para a leitura, a exibição de slides e �lmes com posterior debate.
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MONITORIA DE LÍNGUA INGLESA: CONEXÕES E APRENDIZADOS EM CONTEXTO PÓS
PANDEMIA

JULIANA SOUSA PASSOS - MONITOR

NICOLLE LIMA NOGUEIRA - MONITOR

LARISSA NUNES DOS SANTOS - MONITOR

CARLOS RENATO LOPES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A Monitoria de Língua Inglesa da Universidade Federal de São Paulo busca criar extensões das Unidades
Curriculares do curso de Letras focadas no idioma e auxiliar alunos do curso e do campus -- e até
mesmo de outros campi -- em questões relacionadas à língua, explorando habilidades de gramática, fala,
leitura, audição e escrita. Além disso, há um espaço aberto e receptivo para a solução de dúvidas e
debates de disciplinas especí�cas de Língua Inglesa. Esse auxílio tem ocorrido, nos últimos semestres,
através da proposta de atividades convergentes a interesses e di�culdades da comunidade acadêmica
previamente levantados. O atendimento aconteceu inteiramente remoto em um primeiro momento; no
atual ciclo, entretanto, ele tem se desenvolvido de forma híbrida, a �m de acompanhar o recente retorno
dos alunos às atividades presenciais no momento pós-pandemia. Dessa forma, um dos encontros
semanais permaneceu online para facilitar a integração e participação de alunos de outros campi. Há
plantões às segundas-feiras, das 18h às 19h, de maneira remota por meio da plataforma de
videoconferência Google Meet; às quartas, das 13h às 14h, e às sextas, das 18h às 19h, presencialmente.
Ao longo destes encontros, desenvolvem-se diferentes tipos de atividades que têm como ponto central
discussões acerca da Língua Inglesa e seus usos nos mais diversos gêneros, contextos e manifestações.
Além dos plantões, houve a oferta de eventos com enfoque em produtos culturais referentes ao idioma,
tais como trechos de literatura feminista negra, vídeos musicais e séries de televisão. Ressalta-se, assim,
que a experiência da realização das atividades do projeto de monitoria de Língua Inglesa em modalidade
híbrida em um contexto pós-pandêmico tem gerado resultados relacionados tanto a assistência e
conexão entre alunos do campus e de outros campi quanto a possibilidades de novos aprendizados num
cenário de desa�os e readaptação.
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MONITORIA DE LITERATURA BRASILEIRA: 2021/2022

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - COORDENADOR(A)

PAULA BEATRIZ DA SILVA ROCHA - MONITOR

YASMIM OLIVEIRA DOS SANTOS - MONITOR

ANA BEATRIZ PRIMO DA SILVA - MONITOR

ITANNY SOUZA MORTARI - MONITOR

LAIS REGINA DE PAULA ALVES - MONITOR

RENATA RABELO DE CASTRO PEDRESCHI - MONITOR

RENATA MACEDO LIMA - MONITOR

RHUAN FERNANDES DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

INTRODUÇÃO O projeto de Monitoria em Literatura Brasileira é uma continuação do projeto que se
iniciou há quatro anos, fruto de um desmembramento do Projeto de Monitoria de Estudos Literários do
Departamento de Letras referente ao período de 2016/2017, então coordenado pela Prof. Dra. Simone
Nacaguma. O ponto fundamental foi ? como ainda tem sido ? buscar estratégias que fugissem ao
modelo ?plantão de dúvidas?, o qual não estava funcionando a contento. Como já foi indicado diversas
vezes, tanto nos projetos apresentados quanto nos relatórios �nais, a monitoria em Estudos Literários,
de que Literatura Brasileira é uma subárea, não funciona do mesmo modo que outras UC?s, em que o
plantão de dúvidas é uma prática corrente (embora não deixe de ser uma demanda que aparece nas
avaliações). Nesse sentido, as experiências tentadas foram formas alternativas de aumentar o
engajamento do corpo discente com o Programa de Monitoria. Porém, como se pode perceber das
leituras dos relatórios produzidos, ainda há um bom caminho a ser trilhado nesse sentido. Por �m,
espera-se que o desmembramento permita, quando for implementado, uma atuação mais próxima da
Monitoria no processo de curricularização das UC?s. Infelizmente, tendo em vista o grande número de
alunos que frequentam as disciplinas de Literatura Brasileira, �ca muito difícil que o professor possa dar
uma atenção pormenorizada às demandas de seus estudantes. Algumas UC?s, como as de Prosa de
Ficção ou de Poesia, podem ter até 120 alunos matriculados (somados os dois turnos em que se tem
aula no campus de Guarulhos). A monitoria, nesse sentido, é um instrumento indispensável para fazer a
ponte entre o corpo discente e os professores da subárea. Antes da pandemia, os encontros podiam ser
agendados com os monitores; agora, tendo em vista a situação que viemos, todo o atendimento tem
sido virtual, o que já era predominante, diga-se, uma vez que, como já foi explicado, há uma substituição
dos plantões de dúvidas. Assim, com essa �exibilização, o monitor tem podido dar um suporte mais
próximo dos alunos, auxiliando-os em tarefas tais como pesquisa de fontes bibliográ�cas ou formatação
de trabalhos acadêmicos. OBJETIVOS A Monitoria em Literatura Brasileira tem por principal objetivo
oferecer maior suporte a todos os alunos do curso de Letras, assim como para os dos demais cursos de
graduação oferecidos no campus de Humanidades de Guarulhos que venham a se matricular nas UC?s,
no que diz respeito ao estudo e aprendizagem dos diversos períodos e formas literárias abordadas;?
facilitar o acesso a textos, livros e materiais didáticos online e o�ine; proporcionar aos monitores a
oportunidade de ter as primeiras experiências na vida acadêmica, a partir de um contato mais estreito
com os professores da Universidade. RESULTADOS Nos relatórios que temos feito ao longo dos últimos
nos, notamos como a grande maioria do corpo discente se sente satisfeita com a ajuda oferecida pela
monitoria. Isso re�ete, com certeza, na e�ciência do programa naquele quesito já apontado: divulgação
dos textos, do cronograma, dos comunicados dos professores. A quase totalidades das respostas aponta
como a monitoria foi e�ciente na organização da UC, auxiliando tanto os alunos como os professores.
Pode-se concluir, então, como tem sido o caso desde sua recriação e desmembramento, que um dos
pontos fundamentais do programa tem sido cumprido a contento. As críticas mais frequentes
apontaram outra vez para uma maior presença da monitoria. Interpreta-se esse ponto a partir de algo
que tem sido trabalhado ao longo desses anos: a ausência de um funcionamento segundo a lógica das
demais monitorias, no caso, os plantões de dúvidas, o que apareceu marginalmente nas sugestões e
opiniões solicitadas. É por isso que, dentre as críticas feitas aqui, buscam-se novos caminhos.
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MONITORIA DE LITERATURAS DE EXPRESSÃO FRANCESA

ANA CLAUDIA ROMANO RIBEIRO - COORDENADOR(A)

ANA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS - MONITOR

GHUSTAVO MUNIZ DE CAMILO SILVA - MONITOR

JHENNIFER LIMA DE SOUZA - MONITOR

ALEJANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA - MONITOR

HELOISA SILVA ESTEVO SANTOS - MONITOR

RAMON HENRIQUE DE CARVALHO NASCIMENTO - MONITOR

MERCÚRIO TOSCANO BARALI - MONITOR

LARISSA RODRIGUES SCARIEL DIAS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

A Monitoria de Literaturas de Expressão Francesa pretende contemplar dois per�s de estudantes: os
alunos do Campus Guarulhos matriculados na Habilitação Francês/Português e os alunos matriculados
em outras Habilitações (sobretudo as do Departamento de Letras, mas não exclusivamente) que, de
uma maneira ou de outra, têm a Literatura de Expressão Francesa como uma referência para suas
discussões e abordagens ou que desejam ser introduzidos nesse universo. A experiência da monitoria
propicia a possibilidade de um apoio maior aos alunos com di�culdades nas aulas; a criação de um
grupo de estudos envolvendo alunos de vários níveis de pro�ciência; oportunidade de iniciação à
docência e à pesquisa para os monitores, por meio da organização e oferecimento de ateliês, minicursos
e atividades a�ns; maior diálogo e colaboração entre os docentes, monitores e alunos participantes;
contribuição para o desenvolvimento da autonomia do monitor e dos colegas; melhor aproveitamento
da carga horária do curso e, consequentemente, um processo melhor de ensino-aprendizagem. O
projeto de monitoria visa contribuir para que: ? Os alunos participantes desenvolvam sua competência
em literatura francesa e possam sanar di�culdades pontuais de leitura não contempladas nas aulas; ? Os
monitores aprofundem seus conhecimentos em língua e literatura francesa a partir do contato com as
dúvidas apresentadas pelos alunos; ? Os monitores possam, com a orientação dos professores, propor a
leitura de autores e obras não contemplados no programa; ? Os monitores e os alunos participantes
envolvam-se em um ambiente colaborativo de aprendizagem; ? Os monitores e os alunos participantes
desenvolvam autonomia na aprendizagem; ? Os monitores entrem em contato com a docência e
desenvolvam as habilidades necessárias para tal; ? Os monitores participem de atividades organizadas
pelos docentes ou organizadas conjuntamente com os docentes, tomando conhecimento das questões
que envolvem o planejamento de eventos variados que fazem parte da rotina dos docentes de Literatura
Francesa; ? Os monitores possam ter suas habilidades e formações especí�cas valorizadas em um
ambiente colaborativo de planejamento de atividades.



Página 1264Página 1264

MONITORIA DE MOVIMENTOS E INTERAÇÕES: APRENDENDO A FORMAR
PROFESSORES DE CIÊNCIAS EM UNIDADE CURRICULAR BÁSICA

JOSE ALVES DA SILVA - COORDENADOR(A)

RUI MANOEL DE BASTOS VIEIRA - COORDENADOR(A)

GABRIEL RODRIGUES MARIA - MONITOR

RANIELLI MORAIS DE ABREU - MONITOR

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

LUANA BEATRIZ LUCENA GOMES - MONITOR

JENIFER VIANA MACHADO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

No curso de Ciências-Licenciatura da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, além do
aprendizado que os graduandos adquirem sobre as áreas teóricas especí�cas nas quais, quando
professores, irão atuar, há projetos que propiciam experiências sobre o fazer docente ao licenciando,
como por exemplo, o Projeto Integrado de Monitoria: Unidades Curriculares Básicas Para a Formação de
Professores de Ciências. Durante o segundo semestre do ano de 2021 na modalidade de Atividades
Domiciliares Especiais (ADE), foi oferecida a unidade curricular (UC) de segundo termo intitulada
Movimentos e Interações, oferecida pela área de Física, sobre o qual versa este texto. Como a UC foi
oferecida em formato ADE, o trabalho de monitoria também se deu nessa modalidade. Para atuar junto
aos estudantes, os monitores se comunicavam por grupos de Whatsapp para auxílio assíncrono e com
plantões on-line semanais pelo Google Meet. Para o auxílio das listas de exercícios pedidas
semanalmente pelos professores e para outras atividades didáticas (como relatórios de experimentos
virtuais e elaboração de vídeos didáticos), os monitores elaboravam listas de apoio aos alunos, além
daquelas aplicadas pelos docentes. Na relação com o docente, tínhamos a tarefa de conferir a resolução
das listas e de estudá-las, de modo a nos prepararmos para atendermos aos estudantes. Destacamos,
também, como importante, a mediação da comunicação feita pela equipe de monitores entre docente e
os estudantes, em virtude de uma maior proximidade que tínhamos com eles. Ressaltamos, também,
como aprendizado as conversas que fazíamos com o docente acerca dos cuidados referentes ao fazer
pedagógico que deveríamos ter na interação com os alunos, sobretudo diante de eventuais problemas
naturais ao processo pedagógico (di�culdades de adaptação dos estudantes à cultura universitária e
desmotivação, por exemplo). Desse modo e com essas atividades, consideramos que a monitoria foi-nos
de grande aprendizado em relação à boa postura docente nas práticas pedagógicas com os estudantes,
acerca de como pode ser realizado o planejamento de aulas e de atividades, bem como sobre a
importância e meios de avaliação e das devolutivas feitas pelo docente após cada atividade entregue aos
estudantes. No que se refere aos estudantes em si, a monitoria contribuiu para o bom andamento e
funcionamento da UC à medida que os auxiliou nas atividades, criando um dinamismo, um acolhimento
e um amparo às angústias e dúvidas dos mesmos. Por �m, nota-se que o trabalho de monitoria é de
extrema importância para o andamento de uma UC, uma vez que traz benefícios para os monitores,
estudantes e docentes, sendo, então, necessário mais incentivo a esse trabalho como ampliação dos
processos de bolsas, possibilitando aos alunos se dedicarem ao estudo e na sua formação como futuros
docentes.
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MONITORIA DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL:APRENDIZAGEM

REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA - COORDENADOR(A)

LAYS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA - MONITOR

LUCAS FRAZAO FERREIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO: O modulo de Psicologia Experimental: Aprendizagem é composto por aulas teóricas e
práticas no Laboratório de Psicologia Experimental (LPE). A carga horária das aulas práticas perfazem um
total de 60% da carga horária total deste módulo. Trata-se, portanto, de um modulo eminentemente
prático. No contexto da pandemia, onde as aulas estão ocorrendo de forma remota, tornou-se um
grande desa�o ajustarmos as aulas práticas para este modelo. OBJETIVO: Proporcionar o conhecimento
necessário para a compreensão das teorias sobre aprendizagem na abordagem experimental, bem
como, os princípios básicos da Análise Experimental do Comportamento (AEC). MATERIAIS E MÉTODOS:
Aulas teóricas as segundas-feiras de 9 às 12 h, momento síncrono. As aulas práticas foram divididas em
dois blocos. Bloco I ?Identi�cação de Contingências?. Terças e quartas-feiras, momento assíncrono onde
os alunos identi�cavam as contingências comportamentais, seguindo os pressupostos da AEC, em
�lmes, séries ou mesmo observando os comportamentos de membros da família. Quinta-feira
discutíamos conjuntamente o material trazido. Sexta-feira um grupo de alunos apresentava a análise de
um �lme previamente selecionado, retirado do livro ?Skinner vai ao cinema? e debatíamos
conjuntamente as colocações levantadas. Assim, as quintas e sextas os encontros eram síncronos. Este
bloco durou 4 semanas. Bloco II, ?Análise do comportamento de ratos Wistar dentro da caixa de
Skinner?. Os alunos acompanhavam os vídeos com um rato Wistar, registrando o seu comportamento
em �chas previamente disponibilizadas, seguindo oito práticas descritas em nossa apostila de aulas
práticas. Neste Bloco todos os encontros foram síncronos de terça a sexta-feira durante 3 semanas.
RESULTADOS: Os monitores participaram de todas as etapas das aulas práticas, desenvolveram
atividades que permitiram relembrar e reaproveitar o conteúdo ministrado em aula e, por consequencia,
apreendê-lo de forma mais aprofundada. DISCUSSÃO: Segundo os monitores a experiência de realizar a
monitoria foi muito além de uma atividade que contribui para enriquecer os seus currículos acadêmicos.
Sendo essencial, para o seu crescimento, materializando conhecimentos que enriqueceram a sua
formação. Em um contexto de pandemia, onde os encontros foram virtuais, o feedback positivo dos
alunos foi um termômetro motivador para continuarem a compor idéias criativas, permitindo uma
melhor �xação do conteúdo por parte dos mesmos. CONCLUSÃO: Os objetivos do módulo foram
atingidos. Para isso tornou-se indispensável o apoio dos monitores e técnico de laboratório na condução
das aulas desenvolvidas.
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MONITORIA DE ZOOLOGIA II: O PROGRAMA COMO FERRAMENTA PARA O
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO.

CRISTIANO FELDENS SCHWERTNER - DOCENTE

FABIANA ELAINE CASARIN DOS SANTOS - COORDENADOR(A)

MARCELO JOSE STURARO - DOCENTE

TATIANA ESPINOLA - MONITOR

LUANA CAMARGO MATOS - MONITOR

FERNANDO DA CRUZ BIANCHI - MONITOR

MARIANA CAROLINA ALMEIDA SAIZ - MONITOR

WILLIAN SOUZA LIMA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: ECOLOGIA

O programa de monitoria em Zoologia II, ofertado no segundo semestre do ano letivo, possibilita aos
monitores o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que os preparam para a experiência
docente no ensino superior. Ao lado dos discentes matriculados, os monitores aprimoram suas
competências didáticas ao auxiliá-los durante o curso da unidade curricular (UC) Zoologia II, com
resolução de dúvidas, correção de atividades e orientações durante aulas práticas. Com a adoção do
sistema misto, as aulas práticas presenciais foram ministradas de forma condensada no �nal da UC,
como medida de segurança. E durante todo o semestre, requerendo uma adequação daquelas que,
normalmente, ocorrem semanalmente. Para tal, as atividades práticas foram adaptadas para o formato
de formulários eletrônicos com caráter avaliativo, através do Formulário Google, contendo o máximo de
detalhamento e questionamento necessário para que não houvesse defasagem no ensino dos discentes.
Juntamente a estes formulários, foram disponibilizados, no Google Classroom da UC, vídeos e artigos
cientí�cos para o auxílio no entendimento da matéria ministrada. No início do semestre, também foi
criado um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, para que a mediação do contato entre os
alunos com os monitores e docentes fosse feito de maneira mais ágil. Aos monitores, coube as tarefas
de: colaborar na elaboração dos formulários semanais; auxiliar o docente na correção das tarefas;
oferecer suporte durante as aulas síncronas; sanar dúvidas dos discentes e incentivá-los à participação
durante as aulas; auxiliar na organização do laboratório e orientar os alunos durante as aulas práticas
presenciais, inclusive para o cumprimento das regras de segurança impostas devido à pandemia de
Covid. No �nal da UC, foi disponibilizado um formulário de avaliação da monitoria buscando
compreender a percepção dos alunos em relação ao programa. Desse, 95,8% dos alunos que
responderam a�rmaram que buscaram auxílio dos monitores e 87,5% consideram que o desempenho
da monitoria foi ótimo ao longo da disciplina. Em relação ao desempenho pessoal dos alunos, 58,3%
avaliam que foi ótimo e 41,7% que foi bom e, aliado a isso, 83,3% responderam que seu rendimento não
teria sido o mesmo sem a ajuda dos monitores. Por meio destes resultados, nota-se que a monitoria
favorece o aproveitamento dos discentes ao longo da disciplina. O programa também contribui de
maneira positiva para os monitores, pois além do comprometimento com horários e prazos, promove a
comunicação didática e a prática docente que, di�cilmente, teriam sem essa experiência. Conclui-se,
portanto, que o programa de monitoria para a unidade curricular Zoologia II é um importante
instrumento para o enriquecimento da formação acadêmica para todos os envolvidos.
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MONITORIA DO DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

DAVID CARLOS SHIGUEOKA - COORDENADOR(A)

LUCAS DE ANDRADE - MONITOR

DÉBORA ALÍCIA ROSA REZENDE - MONITOR

LUCAS HIDEMITSU SHIGUENAGA - MONITOR

LUIZ GUSTAVO FERREIRA FRESSATTI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
EM SAÚDE

O Projeto de Monitoria do Departamento de Diagnóstico por Imagem (DDI), busca contribuir com um
melhor aprendizado para os alunos, bem como garantir uma melhor qualidade dos ensinamentos
ofertados ao longo do 4°ano, conduzindo plantões de dúvidas e acompanhamento nas Unidades
Curriculares (UC) envolvidas, funcionando como uma ferramenta que proporciona maior interação entre
docentes e discentes. O projeto de monitoria busca oferecer ao aluno que está cursando as unidades
curriculares que contém o DDI uma oportunidade para que ele esclareça suas dúvidas por meio de
plantões dados pelos monitores, além de ter seu desenvolvimento acompanhado durante o semestre.
Além disso, conta com o enriquecimento dos conhecimentos na UC do Aparelho Digestório, com
material de apoio ao conteúdo ministrado e atividades não tradicionais, como o emprego de �ashcards.
Em relação aos monitores, esses estão diante da possibilidade de retomarem os conhecimentos já
apreendidos, enriquecendo-o e o expandindo. Dessa maneira, a monitoria contribui para a formação
acadêmica de todos os discentes, e permite aos monitores testarem seus conhecimentos e exercerem
suas capacidades de liderar e instruir. O conteúdo ofertado aos alunos para complementação de sua
experiência com no módulo do Aparelho Digestório conta com um material didático que contempla a
aula ?Esofagoestomagoduodenogra�a (EED)?, exame de imagem utilizado para estudar a anatomia e
possíveis afecções do trato digestório, contemplando suas principais indicações, possíveis achados
patológicos e os padrões radiológicos desses, além da complementação do conteúdo expresso na aula
com a disponibilização e discussão do artigo Rubesin, S.E. et al 2008, e com a disponibilização de
�ashcards, referentes a aula ?Apresentação de casos clínicos por meio do EED?. Para avaliar o
aproveitamento dos alunos em relação ao material didático fornecido pelos monitores do DDI em 2022,
optou-se pela elaboração de um formulário online, por meio da plataforma Formulários Google. Esses
foram aplicados para a última turma que cursou o bloco do aparelho digestório em 2021, sendo obtidas
11 respostas em relação ao aproveitamento do conteúdo, e para as turmas que cursam o bloco,
referente ao ano de 2022, visando comparar o aprendizado na ausência do material de apoio e na
presença do mesmo. Os dados obtidos por meio dos questionários para a turma anterior a monitoria,
apontam uma evidente di�culdade com o conteúdo ministrado na aula, sendo heterogênea a
distribuição da aplicabilidade desse nos casos fornecidos em um momento seguinte. Em relação a
interação do conteúdo com as outras disciplinas que compõem a UC do aparelho digestório, observa-se
ótima concordância entre os alunos. Observou-se grande convergência de opiniões entre os alunos
avaliados em relação as dúvidas que os mesmos tiveram com o conteúdo, sendo que esses apontaram
que se bene�ciariam do auxílio dos monitores. Por �m, observou-se a necessidade de um material
complementar para um melhor aproveitamento do conteúdo. Diante dos dados preliminares, evidencia-
se a necessidade do material de apoio e dos plantões de dúvidas, a �m de garantir um aproveitamento
integral do conteúdo, objetivando uma melhor formação e consolidação do conteúdo tanto na UC do
Aparelho Digestivo, como nas demais UCs que incluem o DDI.
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MONITORIA E TUTORIA DAS UCS DE QUÍMICA DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
NO FORMATO ADE

HELIO ELAEL BONINI VIANA - COORDENADOR(A)

MARIA TEREZA DINIZ GONZALES BORGES - MONITOR

ANA PAULA AMORIM LOPES - MONITOR

EVELYSE NASSA LIMA - MONITOR

LARRISA YUMI MIRANDA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

O projeto de monitoria das Unidades Curriculares (UCs) de Química do curso de Ciências Ambientais
(campus Diadema) existe desde de 2020, enfrentando desde seu início momentos desa�adores em
razão do oferecimento das UCs por via remota. As atividades práticas foram substituídas por tutoriais de
laboratórios online e todas as aulas teóricas foram gravadas e acompanhadas de atividades não
presenciais semanais. Com essas mudanças os monitores foram fundamentais para apontar quais
estratégias eram mais e�cientes ? considerando suas próprias experiências como alunos ? e para auxiliar
os estudantes nas atividades didáticas. Nesse contexto, a pandemia da COVID-19 levou à implementação
abrupta da educação à distância nas universidades de todo o mundo, incluindo na UNIFESP. E em nossa
própria experiência, essa transição resultou em di�culdades de comunicação e uma acentuada
desconexão entre o aluno e o professor. No tocante à UC Fundamentos de Química Geral II (FQG II),
única UC oferecida no segundo semestre de 2021, foram realizados esforços para engajar os estudantes
nas plataformas de encontros síncronos e atividades não presenciais, a estratégia desenvolvida consistiu
em dividir a monitoria em dois blocos, o primeiro incluia plantões onlines e grupos de comunicação para
tirar as dúvidas das aulas, disponível para todos os alunos, e o segundo era especi�camente para alunos
com di�culdades pontuais, onde era oferecido tutoriais personalizadas (como objetivo dar apoio para
aos alunos que já tiveram reprovações ou que possuíam muita di�culdade nas resoluções das listas
propostas em aula, tentando adaptar os horários dos alunos que não tinha disponibilidade de ir aos
plantões), que revisavam todo o conteúdo, de acordo com a dúvida do aluno. Isso deixou claro a
necessidade de esforços que fossem e�cazes no ensino dos conteúdos desta UC, além de estimular a
participação ativa dos alunos em um ambiente familiar e confortável. Neste ambiente desfavorável, a
participação dos monitores e tutores na UC foi fundamental, não só para auxiliar na execução do plano
de ensino, visando melhor rendimento técnico, cientí�co e pedagógico das atividades acadêmicas, mas
para levantar os problemas e buscar alternativas.
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MONITORIA EM BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E EMBRIOLOGIA PARA O CURSO
DE MEDICINA ? EPM/ UNIFESP

SAMARA URBAN DE OLIVA - COORDENADOR(A)

ANA BEATRIZ RAMOS ANTIQUEIRA - MONITOR

RAFAEL MAIA - MONITOR

CARLOS FELIPE ROMERA LOPES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

DOCENTE

MONITORIA EM BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E EMBRIOLOGIA PARA O CURSO DE MEDICINA ? EPM/
UNIFESP RAFAEL MAIA ? Monitor rafael.maia@unifesp.br CARLOS FELIPE ROMERA LOPES ? Monitor
cfrlopes@unifesp.br ANA BEATRIZ RAMOS ANTIQUEIRA ? Monitor a.antiqueira@hotmail.com SAMARA
URBAN DE OLIVA ? Coordenador do projeto oliva.samara@unifesp.br A Disciplina de Biologia do
Desenvolvimento e Embriologia está inserida na UC Bases Morfológicas da Medicina, ministrada aos
acadêmicos matriculados no 1º ano do curso médico. O processo de transição do ensino presencial para
o ensino remoto emergencial (Atividades Domiciliares Especiais ? ADEs), no contexto da necessidade de
distanciamento social devido à pandemia causada pelo SARS-CoV-2, envolveu a reestruturação das
abordagens metodológicas de ensino e de avaliação, por meio do uso de tecnologias digitais de
informação e de comunicação. Assim, diante da limitação no uso do Laboratório de Microscopia, os
conteúdos foram adaptados a partir da inclusão de novas ferramentas e da confecção de materiais
complementares, com a �nalidade de direcionar o estudo teórico-prático. A busca por diferentes
estratégias de ensino para abranger e proporcionar a aprendizagem dos conteúdos propostos tornou-se
particularmente importante. Da mesma forma, as atividades de monitoria também foram readequadas e
incluíram: planejamento e reformulação do material didático e de roteiros de aulas práticas; assessoria
aos docentes nas atividades práticas da Disciplina, ministradas em ADEs; além de suporte aos discentes
na resolução de dúvidas. Tais atividades de monitoria foram acrescidas pelo desenvolvimento de jogos
virtuais didáticos, os quais podem ser utilizados tanto no cenário de ensino remoto, como na
complementação do estudo prático presencial. Convém ressaltar que o uso de jogos educativos pode
contribuir, de forma dinâmica e atrativa, para a assimilação de informações e estimular o raciocínio
lógico e o engajamento discente. Nessa perspectiva, foram elaborados e produzidos jogos didáticos, em
diferentes formatos, utilizando plataformas institucionais ou gratuitas (Moodle, Educaplay, Genially) e
fotomicrogra�as obtidas a partir de laminário especí�co, abordando os seguintes conteúdos:
gametogêneses feminina e masculina; formação do disco embrionário trilaminar; in�exão embrionária;
neurulação primária; e anexos embrionários. As fotomicrogra�as foram obtidas a partir das lâminas de
material embrionário que são utilizadas nas atividades práticas presenciais da Disciplina de Biologia do
Desenvolvimento - Departamento de Morfologia e Genética - EPM/ UNIFESP, por meio de microscópio
acoplado ao sistema de análise de imagem. Os jogos didáticos desenvolvidos serão testados e avaliados
pelos alunos ingressantes no 1º ano do curso médico, durante o primeiro semestre de 2022. Finalmente,
a atuação dos monitores possibilitou o contínuo aperfeiçoamento da Disciplina; a implementação de
recursos didáticos tecnológicos e de metodologias ativas de aprendizagem no ambiente virtual; além de
promover a cooperação acadêmica e a aproximação entre discentes e docentes. O programa de
monitoria também contribuiu ativamente no aprofundamento dos conhecimentos práticos e teóricos
em Biologia do Desenvolvimento e Embriologia, necessários para a proposição e a produção dos
materiais didáticos, proporcionou a vivência de experiências no processo de ensino, possibilitou o
desenvolvimento das relações interpessoais e da organização para a realização das diversas atividades
acadêmicas.
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MONITORIA EM BOTÂNICA UNIFICADA 2021

THALITA GUIMARÃES NOVAIS - MONITOR

ALINE ANDREIA CAVALARI CORETE - DOCENTE

CRISTINA SOUZA FREIRE NORDI - DOCENTE

CARLA POLESELLI BRUNIERA - COORDENADOR(A)

VICTORIA RODRIGUES DOS SANTOS MACIEL - MONITOR

MARIA BEATRIZ ROSSI CARUZO - DOCENTE

JULIANA NEVES JAIMES - MONITOR

SAMANTHA FAVERO MARCON - MONITOR

IGOR VIANA GUSMAO - MONITOR

CLAUDIA LUIZON DIAS LEME - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

O projeto de monitoria em Botânica Uni�cada envolve Unidades Curriculares (UCs) obrigatórias do curso
de Bacharelado de Ciências Biológicas (BCB) e do Curso de Licenciatura Plena em Ciências (LPC),
modalidade Biologia. Essas UCs possuem conteúdos relacionados a Botânica, em uma perspectiva
estrutural, funcional e sistemática. No formato presencial, essas UCs contém grande parte de sua carga
horária como prática, contando com uma participação fundamental dos monitores bolsistas e
voluntários. No primeiro semestre de 2021, contamos com a participação de monitores nas UCs
Botânica Estrutural e Funcional (Curso LPC) e Anatomia e Morfologia Vegetal (Curso BCB), e no segundo
semestre nas UCs Botânica Sistemática (Curso LPC), Botânica Sistemática (Curso CBC) e Fisiologia Vegetal
(Curso CBC). Em regime de Atividades Domiciliares Especiais (ADE), os estudos dirigidos possuíam fotos
ou vídeos, e também propostas de atividades mais ativas envolvendo plantas terrestres, estimulando os
alunos a vivenciarem a botânica mesmo nesse período de aprendizado remoto. Dessa forma, a
participação dos monitores continuou sendo essencial em regime ADE, pois eles tiveram um papel muito
importante ao esclarecer as dúvidas que surgiam continuamente no decorrer do semestre, além de
atuarem como um canal de comunicação efetivo entre alunos e docentes, e auxiliarem as docentes em
suas aulas síncronas. Além disso, houveram 16 horas de aulas práticas presenciais na Botânica
Sistemática (Curso CBC), e a participação ativa das duas monitoras na preparação e condução das aulas
foi imprescindível. Pelo relato dos monitores e pela avaliação dos discentes matriculados nas UCs, a
monitoria desempenha um papel fundamental na formação dos alunos da graduação, pois capacita os
monitores em atividades didáticas e auxilia os alunos em di�culdades especí�cas relacionadas aos
conteúdos das UCs envolvidas.
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MONITORIA EM ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS

VICTORIA LOPES DE OLIVEIRA - MONITOR

JULIANA SILVA LOYOLA - COORDENADOR(A)

YARA MARIA DA SILVA RIBEIRO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Projeto de Monitoria em Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e suas Literaturas O presente
trabalho consiste no relato das experiências vivenciadas no Projeto de Monitoria em Estágio
Supervisionado em Língua Portuguesa e suas Literaturas no decorrer do 2° (segundo) semestre de 2021
e 1° (primeiro) semestre de 2022. O Projeto abrange as Unidades Curriculares: ?Língua, Literatura e
Ensino: Fundamentos I e II? e seus respectivos Estágios do curso de Letras-Português da Universidade
Federal de São Paulo. Dentre as funções desempenhadas pela monitoria estão: o esclarecimento de
dúvidas tanto de ordem teórica dos conteúdos trabalhados em sala, quanto de ordem prática do
funcionamento das Unidades Curriculares; a mediação e facilitação da comunicação entre discentes e
docentes; a promoção de encontros para re�exão e discussão acerca do exercício da docência,
pensando a relação entre teoria e prática; a colaboração na construção de um ambiente de re�exão e
troca no que se refere à formação de professores. Em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19)
tais atribuições tiveram início em regime de ADE (Atividades Domiciliares Especiais), com implicações e
demandas especí�cas desse contexto. Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas e criação de
novos espaços (que deixam de ser físicos para se tornarem virtuais) impõem novas proposições para o
trabalho. Da mesma forma, o retorno às atividades presenciais demanda adaptações a uma nova
realidade na qual se estende o trabalho de monitoria neste início de ano letivo de 2022.
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MONITORIA EM FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR - 2021/2022

GRASIELE CRISTIANE JORGE - COORDENADOR(A)

CLAUDIA ALINE AZEVEDO DOS SANTOS MESQUITA - COORDENADOR(A)

PAULO ROBERTO COSTA PEDRO - MONITOR

GUILHERME AGUIAR CHRIST - MONITOR

SEVERIANO DEMETRIO DA SILVA NETO - MONITOR

LUÍS AUGUSTO AMÂNCIO PEREIRA - MONITOR

GUILHERME HENRIQUE ANTUNES DA LUZ - MONITOR

MARCOS JÚNIOR SOUZA GOMES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA E VETERINÁRIA

Neste trabalho apresentaremos o projeto de monitoria em Fundamentos de Matemática Elementar. Este
foi pensado para ajudar alunos e alunas com di�culdades em tópicos da matemática da Educação
Básica. A monitoria ajudou a preencher lacunas na formação dos alunos, principalmente daqueles que
cursaram parte do Ensino Médio por meio de aulas não presenciais por conta da pandemia. Este projeto
teve seu início em 2021 de forma totalmente remota e vem como um braço necessário de um projeto de
monitoria maior e mais antigo ?Monitorias nas UCs básicas da Matemática em São José dos Campos?.
Assim é possível atingir um público mais amplo dentro do ICT - Instituto de Ciência e Tecnologia - São
José dos Campos e contribuir para a minimização dos impactos no Ensino Superior causados pela
pandemia do COVID-19. O objetivo principal deste foi dar suporte à UC Laboratório de Matemática, que
foi concebida para ser um apoio para o Cálculo em Uma Variável. Embora a monitoria seja mais voltada
aos ingressantes, nada impede que veteranos frequentem a monitoria para tirar dúvidas sobre
conteúdos especí�cos do Ensino Básico. Por exemplo, em Análise de Sinais (UC �xa da Engenharia
Biomédica), os alunos usam muito Números Complexos e muitos deles não veem este conteúdo no
Ensino Básico. De forma especí�ca o projeto pode ainda: Auxiliar no aprendizado dos alunos
ingressantes na universidade, em especial aqueles com maior di�culdade em virtude de uma formação
básica defasada. Neste momento, acreditamos que haja inclusive diversas lacunas na formação dos
ingressantes por conta das aulas on-line em 2020; Ajudar na adaptação dos ingressantes na
universidade, principalmente neste momento em que a pandemia não permitirá uma interação
presencial entre alunos, que sabemos ser muito valiosa; Contribuir com a permanência de alunos nas
unidades curriculares e na UNIFESP. Iniciar os alunos/monitores na vida acadêmica, incentivando-os nas
práticas de pesquisa, atividades de ensino e de extensão, com aprofundamento teórico nos conteúdos
das unidades curriculares dos dois primeiros semestres. Estimular a postura pro�ssional e ética dos
monitores, pela valorização de atitudes de cooperação, responsabilidade, autonomia e empenho nas
atividades acadêmicas. Incentivar a interação entre alunos, professores e a comunidade acadêmica.



Página 1273Página 1273

MONITORIA EM HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

LUIS ANTONIO COELHO FERLA - DOCENTE

SANTIAGO SOARES DIAS - MONITOR

GABE NASCIMENTO - MONITOR

MARINA PEREIRA GOMES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

1. Unidades Curriculares envolvidas - História Contemporânea II (segundo semestre de 2021); - História
Contemporânea III (primeiro semestre de 2022). 2. Objetivos - estimular o aprendizado da docência e o
comprometimento com a qualidade da formação discente; - estimular o debate acerca dos temas e
textos tratados nos cursos; - auxiliar o docente no acompanhamento das necessidades dos(as)
alunos(as) e na interlocução com eles(as). 3. Metodologia A metodologia consiste em aulas expositivas,
atualmente de forma remota, grupos de discussão bibliográ�ca, e produção de textos relacionando a
bibliogra�a do curso com as temáticas do programa. Os cursos têm como suporte, além da bibliogra�a
atinente, documentações históricas a serem problematizadas pelos(as) alunos(as), tanto em sua
produção escrita, como durante as atividades síncronas, com o apoio dos(as) monitores(as) e do docente
responsável. Do escopo dessa base documental fazem parte não apenas fontes textuais, mas também
fílmicas, fotográ�cas, literárias e artísticas. Dessa forma, os cursos compreendidos nesse projeto buscam
um equilíbrio entre os momentos expositivos coordenados pelo docente responsável, a mobilização da
bibliogra�a do programa e a articulação desta com a documentação histórica selecionada.
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MONITORIA EM HISTÓRIA DA ÁSIA: ÁSIA E EUROPA, MUNDOS CONTEMPORÂNEOS

ANA LUCIA LANA NEMI - DOCENTE

SAMIRA ADEL OSMAN - COORDENADOR(A)

LARISSA PEREZ MARTINS - MONITOR

RAFAELA MENDES BASTOS OLIVEIRA - MONITOR

FABIANE SILVA PERUZZO - MONITOR

MARIA EDUARDA MOREIRA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS - MONITOR

VITORIA FERREIRA BARBOSA - MONITOR

LETÍCIA DIAS MUNIZ - MONITOR

CAMILA BARTELLI DE SOUZA - MONITOR

ARIELE DE OLIVEIRA MAÇANEIRO - MONITOR

MARIANA GOMES DE LIMA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Cada vez mais temas relacionados à história contemporânea têm sido campo de estudo, pesquisa e
re�exão do saber histórico e das re�exões historiográ�cas. Do ponto de vista espaço-temporal o mundo
asiático em sua rica e complexa diversidade vem, aos poucos, despertando interesse na academia e,
sobretudo, entre os alunos dos diferentes campos das ciências humanas. Os últimos acontecimentos
envolvendo o continente despertam cada vez mais o interesse acadêmico dos discentes da área de
História. Considera-se a importância do tratamento do mundo asiático em suas relações internas e em
suas interações econômicas, sociais, culturais e simbólicas com o ocidente, especi�camente com a
Europa, e veri�ca-se uma inter-relação de temáticas envolvidas nas UCs História da Ásia e História
Contemporânea, sobretudo a partir �nal do século XIX, com as questões ligadas aos Impérios,
Colonialismos, Nacionalismos, bem como dos processos de descolonização, revoluções e independência,
e a formação dos estados-nação na África e na Ásia ocorridos no século XX. A monitoria nas disciplinas
do projeto visam permitir ao aluno vivenciar a conexão entre ensino de história e ensino acadêmico.
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MONITORIA EM HISTÓRIA DE ANGOLA: PERSPECTIVAS DE PESQUISA DAS
MULHERES EM ANGOLA OITOCENTISTA

FABIANA SCHLEUMER - COORDENADOR(A)

MAURICIO DE SENA MONTEIRO - MONITOR

ISABELLA MONTEIRO DA ROCHA RAMOS - MONITOR

MATHEUS DE SENA MONTEIRO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Em consonância com o que foi trabalhado ao longo da monitoria referente à disciplina de História de
Angola: temas, fontes e trajetórias de pesquisa, é importante salientar que o curso se deteve na
trajetória histórica de Angola a partir do século XV até o século XIX, de modo que foi abordado as formas
econômicas, sociais e culturais anteriores ao advento do trá�co atlântico, além das transformações
sócio-políticas e religiosas ocorridas ao longo dos séculos XVI, XVII e principalmente no XVIII. O curso teve
por objetivo o estudo da História de Angola, isto é, a compreensão das relações entre Angola e Brasil por
meio dos conceitos de mundo atlântico e crioulização. Nele, foram analisadas as formações econômicas,
sociais e culturais anteriores e posteriores ao advento do trá�co atlântico. Além disso, propiciou a
re�exão do papel dos monitores enquanto agentes multiplicadores no ambiente escolar e espaços
alternativos de aprendizagem dos conteúdos estudados. Na monitoria como um todo fomos
responsáveis por tirar dúvidas em relação às bibliogra�as, sobre os horários de aulas e sobre as
atividades propostas. Em aula, �camos supervisionando e auxiliando a professora nas ferramentos do
meet e na organização de perguntas e respostas durante a dinâmica em sala de aula. Em detrimento ao
projeto de pesquisa em desenvolvimento, o objetivo principal é analisar a história de Catarina Juliana,
mulher preta, forra e considerada ?feiticeira? pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Este projeto possui
dois corpora documentais: a edição digital da Monumenta Missionária Africana (MMA) considerado ?o
mais completo acervo documental publicado em língua portuguesa sobre a África Ocidental entre os
séculos XIV e XVII?1 e os ?Cadernos do Promotor?, documentação de caráter inquisitorial, disponível ao
público pelo site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo - ANTT, Lisboa, Portugal. A metodologia de
análise adotará como �o condutor os princípios norteadores da Micro História. Por �m, este projeto
pretende ser uma contribuição ao processo de reescrita da História de Angola; sublinhando os aspectos
políticos e econômicos, bem como as questões culturais e cotidianas.
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MONITORIA EM HISTÓRIA DE ANGOLA: PERSPECTIVAS DE PESQUISA EM CULTURA
JURIDICA NAS RELAÇÕES LUSO-ANGOLANAS

FABIANA SCHLEUMER - COORDENADOR(A)

MAURICIO DE SENA MONTEIRO - MONITOR

ISABELLA MONTEIRO DA ROCHA RAMOS - MONITOR

MATHEUS DE SENA MONTEIRO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Em consonância com o que foi trabalhado ao longo da monitoria referente à disciplina de História de
Angola: temas, fontes e perspectiva de pesquisa, é importante salientar que o curso se deteve na
trajetória histórica de Angola a partir do século XV até o século XIX, além de abordar as transformações
sócio-políticas e religiosas ocorridas ao longo dos séculos XVI, XVII e principalmente no XVIII. O curso teve
por objetivo o estudo da História de Angola, isto é, a compreensão das relações entre Angola e Brasil por
meio dos conceitos de mundo atlântico e crioulização. Nele, foram analisadas as formações econômicas,
sociais e culturais anteriores e posteriores ao advento do trá�co atlântico. Além disso, propiciou a
re�exão do papel dos monitores enquanto agentes multiplicadores no ambiente escolar e espaços
alternativos de aprendizagem dos conteúdos estudados. Esta comunicação busca apresentar algumas
considerações sobre as relações jurídicas entre portugueses e angolanos nos séculos XVII e XVIII. O
corpus documental da pesquisa constitui-se de um conjunto de documentos diversi�cados relacionados
as relações europeias com os povos africanos disponíveis ao público pela Internet e depositados no
Arquivo da Torre do Tombo e no Arquivo Histórico Ultramarino, Portugal. Os resultados serão analisados
a partir da perspectiva da História Social. Por �m, durante o período de realização do projeto de
monitoria foram desenvolvidas as seguintes atividades: Atendimento aos alunos por e-mail e através de
grupos no Whatsapp, Organização dos grupos para auxiliar nos trabalhos e atendimento durante as
aulas, auxílio na organização e operacionalização das aulas.
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MONITORIA EM HISTÓRIA DE ANGOLA: RELAÇÕES RACIAIS NO IMPÉRIO
PORTUGUÊS

FABIANA SCHLEUMER - COORDENADOR(A)

MAURICIO DE SENA MONTEIRO - MONITOR

ISABELLA MONTEIRO DA ROCHA RAMOS - MONITOR

MATHEUS DE SENA MONTEIRO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 

Sub-Área: AMÉRICA LATINA

MONITORIA EM HISTÓRIA DE ANGOLA: RELAÇÕES RACIAIS NO IMPÉRIO PORTUGUÊS Na monitoria
referente à disciplina História de Angola: temas,fontes e perspectiva de pesquisa é importante salientar
que o curso se deteve na trajetória histórica de Angola a partir do século XV até o século XIX, abordando
também as transformações sócio-políticas e religiosas ocorridas ao longo dos séculos XVI, XVII e
principalmente no XVIII. O curso teve por objetivo o estudo da História de Angola, isto é, a compreensão
das relações entre Angola e Brasil por meio dos conceitos de mundo atlântico e crioulização. Nele, foram
analisadas as formações econômicas, sociais e culturais anteriores e posteriores ao advento do trá�co
atlântico. Além disso, propiciou a re�exão do papel dos monitores enquanto agentes multiplicadores no
ambiente escolar e espaços alternativos de aprendizagem dos conteúdos estudados. O corpus
documental da pesquisa constitui-se de um conjunto de documentos diversi�cados relacionados às
relações raciais entre europeus e africanos disponíveis ao público pela Internet e depositados no
Arquivo da Torre do Tombo e no Arquivo Histórico Ultramarino, Portugal. Os resultados serão analisados
a partir da perspectiva da História Social. A nossa ação também na monitoria, parte da intermediação
entre os alunos e a professora. Fizemos algumas atividades técnica, tais como: i)atendimento aos alunos
por e-mail e através de grupos no Whatsapp; ii)Organização dos grupos para auxiliar nos trabalhos e
atendimento durantes as aulas; iii) auxílio na organização e operacionalização das aulas.
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MONITORIA EM HISTÓRIA MODERNA

LUIS FILIPE SILVERIO LIMA - COORDENADOR(A)

MAXIMILIANO MAC MENZ - DOCENTE

GABRIEL ZAMBONINI CAÑA - MONITOR

GISELE REIS DA SILVA - MONITOR

FELIPE YUKIO HABU DOS SANTOS - MONITOR

GABRIELA RIZZARDO GOMES - MONITOR

KAREN CARLA LOPES DE ALMEIDA - MONITOR

RENAN OSTANELLI GUIMARÃES - MONITOR

MELISSA MARIA DOS SANTOS ALEJARRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Esta comunicação apresentará os resultados da monitoria nas UCs História Moderna I e II.
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MONITORIA EM LICENCIATURA EM PORTUGUÊS-ESPANHOL 2021-2022

ANDREIA DOS SANTOS MENEZES - COORDENADOR(A)

BEATRIZ FRAGOSO NERI - MONITOR

SHEILA GALVãO DA SILVA - MONITOR

BIANCA ROBERTA DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE LITERATURA E
LÍNGUA

Introdução: A monitoria de Licenciatura em Português-Espanhol 2021-2022 atende quatro UCs ?
Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola 2 e Estágio Curricular de Espanhol 2, �nalizadas em
fevereiro de 2022, assim como Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola 1 e Estágio Curricular de
Espanhol 1, em andamento ? que fazem parte do curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol. O
projeto, que conta com uma monitora bolsista e duas voluntárias, é coordenado pela professora Andreia
dos Santos Menezes. São atribuições das monitoras: conhecer os programas das UCs Fundamentos do
Ensino de Língua Espanhola II e I, bem como o conteúdo de suas respectivas bibliogra�as, para atender
às demandas apresentadas pelos/as discentes; colaborar no esclarecimento de dúvidas surgidas
durante os atendimentos a seus pares; administrar e fazer a manutenção dos canais de comunicação
existentes no âmbito das UCs; auxiliar na alimentação do espaço destinado às UCs nas plataformas
utilizadas por elas; colaborar na organização dos grupos de estagiários a partir de orientações das
escolas conveniadas; auxiliar na preparação de atividades e materiais para execução dos estágios com a
supervisão das docentes responsáveis; participar em reuniões periódicas com docentes responsáveis;
participar na elaboração, divulgação e execução dos cursos de extensão oferecidos como cumprimento
das horas de estágio de regência; participar na elaboração, divulgação e execução de eventos
relacionados às Licenciaturas em Letras, bem como daqueles organizados pela Área de Língua
Espanhola e suas Literaturas; participar na organização, divulgação e execução das ações de formação
de professores promovidos pela Comissão de Licenciatura; participar na comunicação entre os(as)
diversos(as) envolvidos(as) nas atividades de Estágio Supervisionado; selecionar informações e elaborar
textos para divulgação nas redes sociais. Objetivos: O presente trabalho pretende divulgar os resultados
do projeto de monitoria que tem como objetivos que os/as monitores/as possam: aumentar o seu
envolvimento nas atividades relacionadas à sua formação inicial a partir de uma maior interação com
seus pares, colaborando para que possam se aprofundar nos aspectos teóricos dos temas abordados;
envolver-se em um ambiente colaborativo; desenvolver maior autonomia na aprendizagem; planejar e
executar melhor as atividades relacionadas às UCs envolvidas e desenvolver capacidade de organização,
planejamento e execução das práticas relacionadas aos estágios. Materiais e métodos: Como
metodologia, analisamos as respostas sobre a atuação da monitoria dadas pelos discentes das UCs
envolvidas em um questionário avaliativo aplicado no meio do segundo semestre letivo de 2021 e outro
ao seu �nal. Também consideramos a percepção das próprias monitoras e das professoras supervisoras.
Resultados: As respostas a ambos os questionários foram muito positivas quanto à atuação das
monitoras, destacando especialmente a amabilidade, presteza em sanar dúvidas, atenção, organização e
e�ciência. Levando em consideração que o trabalho da monitoria se deu de forma assíncrona e por meio
de plataformas digitais, consideramos que a interação e a atuação foram e�cientes, embora o contato
presencial pudesse favorecer uma integração mais efetiva. No último questionário, foi sugerido que as
monitoras poderiam contribuir com ideias para a elaboração das aulas dos cursos de regência
ministrados pelos discentes, com a disposição de momentos para esse auxílio, o que nos leva a pensar
que o retorno às aulas presenciais pode favorecer esse campo de trabalho da monitoria. Por �m,
destacamos que o fato de uma das monitoras cursar as UCs atendidas pela monitoria possibilitou um
maior conhecimento a respeito das dúvidas mais práticas e imediatas dos/as discentes, além de
proporcionar um atendimento mais imediato, facilitando a solução de problemas de forma rápida e
e�caz.
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MONITORIA EM OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA TECNOLÓGICA: SAÚDE E EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL

PAULA YURI SACAI MUNHOZ - COORDENADOR(A)

NIVEA NUNES FERRAZ - DOCENTE

KELLEN ADRIANA CURCI DAROS - DOCENTE

FILIPE DE OLIVEIRA - DOCENTE

MARCOS PAULO DA SILVA ALVES - DOCENTE

RAFAEL DA SILVA LEMOS - DOCENTE

KENDY JUNIOR IVAMA - MONITOR

LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS - MONITOR

ANALICE CAVALCANTE LUNGUINHO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: COVID-19

Objetivo: A unidade curricular (UC) Observação da Prática Tecnológica é ministrada no ciclo básico da
Tecnologia Oftálmica e Tecnologia em Radiologia. Esta UC leva o graduando ao contato inicial com sua
futura pro�ssão, fazendo com que ele re�ita sobre seu papel na saúde observando diferentes cenários
de atuação da sua prática tecnológica. O objetivo principal desta monitoria foi propiciar o contato dos
monitores com a docência, favorecendo o conhecimento das estratégias utilizadas na Unidade
Curricular, ampliando a compreensão da concepção de equipes multidisciplinares e dos diferentes
papéis para o tecnólogo na saúde. Métodos: O programa de monitoria foi dividido em diferentes fases (I,
II e III), na fase inicial foi auxiliado a organização e planejamento da UC juntamente com os docentes em
reuniões semanais. A fase II consiste na comunicação, por meio do contato direto com os alunos através
de grupo no WhatsApp e encontros presenciais. A terceira fase corresponde aos métodos de avaliação
da UC, mediante questionário online que será elaborado com perguntas objetivas para os alunos em
relação a execução do projeto, visando melhorias no programa. Resultados: Durante a fase I, os
participantes do projeto ajudaram a elaborar estratégias, visando a solução e minimização de problemas
através de reuniões semanais com os docentes e reuniões entre os monitores. Por meio desses
encontros foi desenvolvido uma apresentação em PowerPoint que continha o cronograma e a
introdução da UC. Na fase II, iniciou-se o contato com os alunos mediante grupo de WhatsApp e
encontro presencial, com o esclarecimento de dúvidas e orientação para o aproveitamento e
desenvolvimento das atividades propostas. Na fase III, elaboraram um formulário online para ser
aplicado aos alunos na avaliação �nal da unidade curricular e do desempenho dos monitores com nove
questões, sendo uma pergunta aberta e oito fechadas acerca do acesso, percepção externa, integração
de equipe e aderência ao projeto. Conclusão: A monitoria contribuiu com a execução das estratégias
empregadas na UC, através da participação dos monitores junto aos docentes, no qual tiveram contato
com técnicas de planejamento e gestão, para contribuir na integração das equipes multipro�ssionais e
compreensão da importância da interdisciplinaridade na formação pro�ssional. Este processo permitiu
que os monitores desenvolvessem senso de responsabilidade e crítica, consequentemente, a interação
dos monitores com os professores e com o público-alvo, possibilitou a experiência de iniciação à
docência.
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MONITORIA EM PALEONTOLOGIA: APROXIMANDO OS FÓSSEIS DOS ALUNOS EM
ENSINO REMOTO

ISADORA PIZZI - MONITOR

FERNANDA QUAGLIO - COORDENADOR(A)

DANILO LOPES ROSA DE OLIVEIRA - MONITOR

VIVIANE DO NASCIMENTO LEITE - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

A Paleontologia é uma ciência que inclui atividades práticas em laboratório, campo e sala de aula. De
natureza interdisciplinar, permite relacionar as mudanças no ambiente com a evolução das formas de
vida no planeta, bem como a identi�cação dos agentes de�agradores dessas mudanças e fenômenos de
fossilização. Por isso, representa ferramenta valiosa para a discussão da dinâmica de biodiversidade em
escala de tempo geológico. Este projeto de monitoria buscou, com a participação de três estudantes
monitores, desenvolver atividades e promover a aproximação dos alunos aos conteúdos ministrados em
aula em contexto de ensino remoto (Atividades Domiciliares Especiais, ADE) em 2021, com o apoio de
plataformas de ensino à distância e redes sociais para a comunicação e aproximação dos alunos. O
corpo docente e os monitores das unidades curriculares da UNIFESP em Paleontologia usaram de
ferramentas do meio digital, como Whatsapp, Google Classroom, Meeting, e per�l do Laboratório
Unifesp de Paleontologia de Invertebrados (LUPI) na mídia social Instagram, para comunicação, edição
de documentos, vídeos e mensagens em geral, além da elaboração de apresentação de videoaulas e
materiais de divulgação. Os monitores também participaram das gravações e edição de um material em
vídeo sobre os fósseis do Permiano da Bacia do Paraná, a�orante no interior de São Paulo, fósseis
determinantes para a proposição da Teoria da Deriva Continental, de Alfred Wegener, para lidar com os
desa�os trazidos pelo sistema de estudo à distância na universidade. Parte dos materiais de aula foi
utilizada para postagem no per�l do instagram do LUPI. O contato com os alunos e as diferentes
ferramentas de ensino remoto testaram as habilidades dos estudantes monitores, e o estudo acerca dos
assuntos tratados nas Unidades Curriculares pertinentes incorporaram conhecimento como esperado.
Estando disponíveis na maior parte do tempo, os estudantes tiveram amplo apoio e atenção dos
monitores. Os esforços se encontram em estado de expansão, já que, no contexto de ensino a distância,
os monitores planejaram o per�l no Instagram do LUPI, iniciativa que alia a praticidade da rede social ao
contato com os outros estudantes e comunidade em geral na divulgação de publicações relevantes no
panorama das pesquisas em Paleontologia. Neste sentido, o projeto de monitoria em Paleontologia do
segundo semestre de 2021 na UNIFESP gerou resultados com grande valor de ensino, e que podem
continuar gerando resultados no futuro com a promoção de boas práticas em plantões e estudos, e com
a manutenção dos materiais novos e repostados nas redes sociais do LUPI.
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MONITORIA EM PARASITOLOGIA: UMA FERRAMENTA NA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

ANA CLAUDIA TROCOLI TORRECILHAS - DOCENTE

RENATA ROSITO TONELLI - COORDENADOR(A)

RAFAELA SILVA MAIA - MONITOR

LARISSA DE ANDRADE SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: PARASITOLOGIA

A Unidade Curricular de Parasitologia Básica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) campus
Diadema é ministrada para os cursos de Farmácia e Bioquímica (períodos integral e noturno) e para a
turma do curso de Ciências Biológicas (integral), contando com o apoio de duas monitoras para o auxílio
dos docentes e discentes. As atividades desenvolvidas pelas monitoras durante o semestre são as
seguintes: (a) Auxílio direto aos docentes nas aulas práticas, buscando torná-las mais didáticas e
atrativas; (b) Estar presente nos ambientes virtuais de aprendizagem e de comunicação (Google
Classroom, Moodle, Telegram e Whatsapp) para sanar dúvidas, divulgar materiais, lançamento de
notas/conceitos e realizar a ponte entre docente-discente, em alguns casos. Em conclusão, a monitoria
possibilita aos monitores desenvolver novas habilidades pessoais e pro�ssionais, além de aprimorar a
comunicação devido à possibilidade de se relacionar com docentes e discentes.
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MONITORIA EM QUÍMICA ANALÍTICA

MAURO AQUILES LA SCALEA - DOCENTE

LUCIA CODOGNOTO DE OLIVEIRA - DOCENTE

ALINE SORIANO LOPES - DOCENTE

TIAGO LUIZ FERREIRA - COORDENADOR(A)

JULIANA NAOZUKA - DOCENTE

ALINE KLASSEN - DOCENTE

JULIANA FERREIRA AMADOR - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

QUÍMICA ANALÍTICA

O presente projeto tem como objetivo propiciar aos estudantes dos cursos de graduação em Química,
Química Industrial, Farmácia e Engenharia Química, que já tenham cursado as duas primeiras unidades
curriculares em Química Analítica, o desenvolvimento de atividades voltadas para o processo ensino-
aprendizagem na função de monitor, promovendo apoio pedagógico de forma colaborativa e sistemática
junto a seus colegas discentes como forma de esclarecer dúvidas, fortalecer habilidades téorico-práticas
em atividades extra-classe que possam consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos em sala
de aula envolvendo os conceitos abordados nas unidades curriculares de Química Analítica. A atividade
de monitor na modalidade ADE teve de ser rediscutida, pois no lugar das aulas práticas de Química
Analítica realizadas em laboratório, os alunos tiveram contato com simulações de experimentos
utilizando ferramentas virtuais disponíveis de forma gratuita na internet, ou contato com vídeos de
experimentos de natureza qualitativa para evidenciar reações diversas (precipitação, complexação, etc.)
entre outros recursos. Neste contexto, o monitor teve que se apropriar destas ferramentas pedagógicas
para trabalhar com seus colegas os conceitos envolvidos nas aulas e esclarecer as dúvidas dos alunos no
decorrer do semestre letivo. O procedimento empregado para o atendimento do monitor aos alunos em
ADE foi por plantões semanais síncronos (diurno e noturno) via Google Meet, uma página no ambiente
Google Classroom institucional para contato assíncrono com o monitor e um canal direto para dúvidas
via aplicativo de comunicação textual. Apesar da procura relativamente baixa dos alunos pela monitoria
frente ao número total de matriculados, a atividade do monitor em relação ao atendimento das dúvidas
foi muito bem avaliada pelos alunos que procuraram a monitoria.
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MONITORIA EM QUÍMICA ORGÂNICA E BIOQUÍMICA PARA OS CURSOS DE
TECNOLOGIAS E BIOMEDICINA

PATRICIA ALESSANDRA BERSANETTI - COORDENADOR(A)

ALEXANDRE KEIJI TASHIMA - DOCENTE

APARECIDA SADAE TANAKA - DOCENTE

ALIOSCKA AUGUSTO SOUSA - DOCENTE

MATHEUS OLIVEIRA DA ROCHA COÊLHO - MONITOR

KAREN RODRIGUES FERREIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA
MOLECULAR

O projeto ?Monitoria em Química Orgânica e Bioquímica para os Cursos de Tecnologias e Biomedicina?
tem como objetivo principal apoiar os discentes no processo de ensino aprendizagem nas Unidades
Curriculares de Bioquímica e Química Orgânica, tendo em vista que muitos apresentam di�culdades na
compreensão de conceitos na área de Química, incluindo aqueles ministrados no Ensino Médio. A
monitoria para a UC de Bioquímica para o curso de Biomedicina foi realizada no segundo semestre de
2021, através de plantão de dúvidas no formato online. As atividades de monitoria na UC de Química
Orgânica para a Biomedicina e na UC de Química Geral e Orgânica para cursos de Tecnologias
(Tecnologia em Informática em Saúde, Tecnologia Oftálmica e Tecnologia em Radiologia) serão
realizadas no primeiro semestre de 2022. As atividades do projeto de monitoria compreenderam além
do apoio na resolução de exercícios, a busca pelo aprendizado para um adequado aproveitamento da
UC. Os monitores participaram de reuniões com os docentes envolvidos na UC para discussões sobre
dúvidas e sobre o conteúdo, além de reuniões com a coordenadora sobre o andamento do projeto. Para
avaliação do impacto das atividades, no �nal do semestre, os discentes responderam a um questionário,
contendo perguntas sobre a monitoria e sobre o impacto da mesma no aprendizado. As respostas foram
analisadas e os resultados mostraram que os alunos conseguiram sanar suas principais dúvidas nos
plantões de monitoria, o que proporcionou um resultado favorável através de um melhor entendimento
e aproveitamento da UC. Os principais motivos apontados para procura pela monitoria foram: a
resolução de dúvidas gerais sobre o conteúdo da UC, bem como o auxílio no entendimento de exercícios
especí�cos. Os alunos que não frequentaram a monitoria justi�caram a realização de outra atividade no
horário ou o fato de discutirem suas dúvidas com outros colegas de turma, apesar do horário dos
plantões de dúvidas ter sido bastante �exível. Outro ponto relevante é que todos os alunos que
responderam ao questionário consideram essencial que a monitoria continue para turmas futuras e que
as dúvidas foram esclarecidas pela monitora de maneira objetiva e clara, o que auxiliou no melhor
aproveitamento das aulas. Dentro desse contexto, o papel do monitor é de grande importância para o
estímulo e orientação dos discentes, fortalecendo o processo de ensino aprendizagem. Assim, a
monitoria pode ser encarada como uma ferramenta educacional importante, favorecendo o
aprendizado e proporcionando um melhor rendimento dos alunos.
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MONITORIA EM ZOOLOGIA III: A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA NA FORMAÇÃO
ACADÊMICA

MARCELO JOSE STURARO - DOCENTE

LUANA CAMARGO MATOS - MONITOR

RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS - MONITOR

GIOVANNA BARBOSA CHANES - MONITOR

DANIELA CRISTINA SANTIN APAHAZA - MONITOR

GABRIELLE FERRAZ DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

A monitoria na Unidade Curricular Zoologia III permite aos monitores o desenvolvimento de habilidades
didáticas, através do auxílio ao docente nas atividades da disciplina. Assim, o programa de monitoria
atua como um importante recurso para formação acadêmica, tendo como principal função
complementar o processo de ensino e aprendizagem a partir das primeiras experiências das monitoras
com a docência no ensino superior. Ainda no cenário sem atividades presenciais, o docente
disponibilizou Estudos Dirigidos semanais, que continham perguntas relacionadas ao conteúdo
abordado nas aulas teóricas e questões adaptadas para substituir o material que seria apresentado nas
aulas práticas em laboratório. Nesse sentido, as monitoras tiveram como funções dar suporte ao
docente durante as aulas síncronas, desenvolver o gabarito, auxiliar na correção das atividades
avaliativas semanais e ajudar os discentes com a resolução de dúvidas a �m de contribuir para seu
melhor desempenho na disciplina. Para facilitar o contato com os alunos, além dos recursos
disponibilizados na plataforma Google Classroom, a monitoria criou um grupo de Whatsapp e ofereceu
plantões online. No �nal foi realizada uma avaliação da monitoria, a qual visou buscar a percepção dos
discentes sobre o programa e a in�uência do mesmo no desempenho dos alunos. Segundo os alunos,
69,4% a�rmaram ter recorrido às monitoras para tirar dúvidas e a maioria considerou que elas estavam
presentes e preparadas para auxiliá-los. Embora 77,8% disseram não ter participado dos plantões da
monitoria, a mesma porcentagem a�rma ter tirado dúvidas online através do Whatsapp. Ainda, 86,1%
considerou que a monitoria contribuiu para a compreensão do conteúdo e 80,6% classi�cou o programa
como muito importante para o desenvolvimento da UC. Já para adequação das atividades remotas,
88,9% dos respondentes a�rmaram que os Estudos Dirigidos semanais ajudaram a entender a matéria e
94,4% consideraram que os vídeos apresentados foram importantes para a compreensão do conteúdo e
que devem ser mantidos na modalidade presencial. A partir desses resultados, percebe-se que a
monitoria é uma importante ferramenta para auxiliar o aprendizado dos alunos e que as atividades
remotas foram adequadas e e�cientes para a formação acadêmica dos mesmos. Para as monitoras, a
experiência foi bastante positiva, pois buscaram compreender melhor o conteúdo, mantendo o
conhecimento atualizado e atentas às dúvidas gerais para ajudar os alunos da melhor forma possível.
Também concordam que foi uma experiência que contribuiu no planejamento e responsabilidade com
prazos. Por �m, alegam que o contato próximo com o docente foi fundamental para solucionar
problemas, tirar dúvidas pessoais e compreender as demandas das atividades solicitadas com maior
facilidade. Dado isso, o programa de monitoria na UC Zoologia III atua como uma ferramenta
fundamental que possibilita o desenvolvimento de habilidades importantes para a formação acadêmica
e aprimoramento do aprendizado tanto dos monitores quanto dos alunos.
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MONITORIA FÍSICA AVANÇADA 2021/2022

JUAN CARLOS RAMIREZ MITTANI - COORDENADOR(A)

LAÍS HELENA DE SOUSA PINTO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

O projeto de monitoria intitulado ?Monitoria Física Avançada - 2021/2022? foi implantado no eixo
pedagógico ?Ambiente Marinho? - Departamento de Ciências do Mar (DCMar) - Instituto do Mar (IMar) no
campus Baixada Santista, para ser desenvolvido junto aos módulos/disciplinas da área de Física
avançada (teoria e laboratório), com fundamentos em Termodinâmica e Eletromagnetismo para atender
discentes do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICTMar) e discentes dos
cursos de Engenharias (Petróleo e Ambiental). O projeto de monitoria vem sendo solicitado todo ano
devido a que estas UCs (Fenômenos Térmicos e Fenômenos Eletromagnéticos) apresentam um grau de
complexidade alto quando comparadas com outras UCs de Física. Nestes módulos/disciplinas de física
avançada, o discente precisa do conhecimento adquirido previamente das UCs de cálculo e física
realizados durante os 4 primeiros termos do BICTMar. Desta maneira a monitoria torna se importante
para fornecer ajuda extra aos discentes de maneira de suprir as carências e di�culdades encontradas no
decorrer das aulas principalmente na resolução de listas de exercícios. Como se sabe a resolução de
exercícios é o complemento importante no processo de aprendizagem das UCs da área de exatas (Física
e Matemática). Além da monitoria nas disciplinas (teóricas) mencionadas, também é realizado a
monitoria da UC de Laboratório de Fenômenos Térmicos. Nesta UC as principais leis da termodinâmica
são comprovadas no laboratório através de experimentos. Neste período de pandemia devido ao Covid-
19, a UC de Laboratório foi realizada de maneira online utilizando Laboratórios Virtuais.
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MONITORIA FÍSICA BÁSICA 2021/2022

NILO FRANCISCO CANO MAMANI - COORDENADOR(A)

RICARDO FERREIRA SANTOS DINIZ - MONITOR

STEPHANIE DE JARDIN - MONITOR

GIOVANNI GATTI FIORINI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

O presente projeto de monitoria busca proporcionar aos discentes uma alternativa adicional de estudo,
com o intuito de aprofundar e reforçar o conteúdo que é desenvolvido em sala de aula das disciplinas de
Física do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, como também atender
aos dois cursos de Engenharia do Departamento de Ciências do Mar. Além disso, na área das ciências
exatas, os programas de monitoria são fundamentais já que essa é uma área responsável por grandes
índices de repetência e evasão. Este projeto contempla a monitoria das disciplinas de física básica:
Fenômenos Mecânicos I, Fenômenos Mecânicos II e Fenômenos do Contínuo, desenvolvidos por um
professor orientador, um discente bolsista remunerado, e dois discentes voluntários que obtiveram
aprovação nas disciplinas em questão. O objetivo deste projeto é possibilitar uma melhor formação
acadêmica melhorando o aproveitamento dos alunos, diminuindo os índices de evasão, de reprovação,
além de proporcionar aos monitores o contato com as atividades docentes, aprimorar os conhecimentos
e apropriar-se de habilidades em atividades didáticas. O monitor atende aos alunos em horários pré-
determinados, buscando sanar as duvidas em relação aos conteúdos, além de auxiliar na resolução de
listas de exercícios. Os resultados obtidos foram de fundamental importância para o monitor que
aprofundou seus conhecimentos e, para os alunos que tiveram a oportunidade de usufruir de um
método adicional de estudo, complementando o aprendizado em sala de aula com o docente
responsável pela disciplina, sanando dúvidas e resolvendo exercícios.
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MONITORIA IMUNOLOGIA BÁSICA - 2021/2022

PATRICIA XANDER BATISTA - COORDENADOR(A)

KARINA RAMALHO BORTOLUCI - DOCENTE

BRUNA BARROS DE SOUZA - MONITOR

AMANDA VERDICCHIO CANIATO - MONITOR

SAMANTHA MENDES DE FREITAS - MONITOR

RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA - MONITOR

CAROLINA MARTINS FINASSI - MONITOR

ELEONORA PATTOLI FEGHALI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: IMUNOLOGIA

A monitoria é essencial para o desenvolvimento da Unidade Curricular no meio universitário, ela
colabora para o ensino e aprendizagem dos alunos. O papel dos monitores consiste em contribuir no
desenvolvimento programático da UC, auxiliando os alunos e docentes, enriquecendo as aulas e
garantindo suporte durante o semestre. A UC de Imunologia Básica é ministrada na UNIFESP campus
Diadema, para os cursos de Farmácia (Integral e Noturno) e Ciências Biológicas (Integral) e tem como
objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos básicos sobre o funcionamento do sistema
imunológico em mamíferos. No formato ADE (atividades domiciliares especiais), aplicada nos últimos
semestres devido à pandemia de COVID-19, a UC foi elaborada com aulas teóricas gravadas e encontros
síncronos para discussão do conteúdo ministrado, assim como para resolução de dúvidas. Com relação
ao programa de monitoria da UC de Imunologia Básica 2021/2022, os monitores contribuíram com a
monitoria virtual, oferecendo auxílio aos alunos com relação à dúvidas da matéria, correção de
exercícios e disponibilização de materiais complementares. Também houve participação dos monitores
durante os encontros síncronos e na organização das apresentações do projeto �nal de extensão,
elaborado pelos alunos. Para avaliar a atividade, qualidade e importância da monitoria, ao �nal da UC foi
aplicado um formulário de avaliação enviado aos estudantes via GoogleForms. Dos resultados obtidos
foram computados os seguintes dados: 35% dos estudantes de Farmácia Noturno consideraram
imprescindível o atendimento da monitoria para a realização da UC e 60% opinaram como necessário.
Para Farmácia Integral, 33,3% dos alunos consideraram imprescindível e 66,7%, necessário. Para
Ciências Biológicas, 66,7% dos alunos consideraram imprescindível e 33,3%, necessário. Com base nas
porcentagens aqui apresentadas, pode-se concluir que a monitoria é uma grande ferramenta de auxílio
no aprendizado dos alunos da Unidade Curricular de Imunologia Básica.



Página 1289Página 1289

MONITORIA INTEGRADA EM UNIDADES CURRICULARES DO DEPARTAMENTO DE
BIOFÍSICA

OMAR MERTINS - DOCENTE

MARCELO MARIANO DA SILVA - DOCENTE

EDUARDO REBELATO LOPES DE OLIVEIRA - DOCENTE

EMERSON RODRIGO DA SILVA - DOCENTE

JULIO HENRIQUE KRAVCUKS ROZENFELD - DOCENTE

RAQUEL SANTOS MARQUES DE CARVALHO - COORDENADOR(A)

MARCELO FERREIRA MARCONDES MACHADO - DOCENTE

LUCAS LONGO FERREIRA - MONITOR

JORGE MARCELO NAPOLEON MEDINA CABELLOS - MONITOR

MARCELO MEIRELES MARTINS - MONITOR

RILLARY FIALHO DE FREITAS - MONITOR

ISABELLA BEATRIZ DATRINO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIOFÍSICA

MONITORIA INTEGRADA EM UNIDADES CURRICULARES DO DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA ISABELLA
BEATRIZ DATRINO - MONITORA - datrino@unifesp.br JORGE MARCELO NAPOLEON MEDINA CABELLOS -
MONITOR - jorge.medina@unifesp.br LUCAS LONGO FERREIRA - MONITOR - lucas.longo@unifesp.br
MARCELO MEIRELES MARTINS - MONITOR - marcelo.meireles@unifesp.br RILLARY FIALHO DE FREITAS -
MONITORA - rillary.freitas@unifesp.br EDUARDO REBELATO LOPES DE OLIVEIRA - DOCENTE -
eduardo.rebelato@unifesp.br EMERSON RODRIGO DA SILVA - DOCENTE - er.silva@unifesp.br JULIO
HENRIQUE KRAVCUKS ROZENFELD - DOCENTE - julio.rozenfeld@unifesp.br MARCELO FERREIRA
MARCONDES MACHADO - DOCENTE - marcelo.marcondes@unifesp.br OMAR MERTINS - DOCENTE -
mertins@unifesp.br MARCELO MARIANO DA SILVA - TAE - marcelo.mariano@unifesp.br RAQUEL SANTOS
MARQUES DE CARVALHO - DOCENTE (COORDENADORA) - marques.carvalho@unifesp.br Palavras-chave:
Graduação, Monitoria, Campus São Paulo, Biofísica, Matemática INTRODUÇÃO: Este trabalho mostra os
resultados do Projeto de Monitoria Integrada em Unidades Curriculares do Departamento de Biofísica
para os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Medicina, Tecnologia Oftálmica, Tecnologia em Radiologia
e Tecnologia em Informática em Saúde do Campus SP da UNIFESP. No segundo semestre de 2021 e no
primeiro semestre de 2022 a monitoria acontece em Biofísica para os cursos de Medicina e Enfermagem
e em Matemática para o curso de Biomedicina (esta, em parceria com os Cursos Tecnológicos).
OBJETIVO: A Monitoria do Departamento de Biofísica visa contribuir para a melhoria da qualidade dos
cursos de graduação do Campus São Paulo, conduzindo plantões de dúvidas e acompanhamento nas
UCs envolvidas. A monitoria contribui para a formação acadêmica dos alunos que cursam as UCs,
enquanto permite que os monitores tenham o contato com responsabilidades do mundo acadêmico.
METODOLOGIA: Na UC de Matemática, foi realizado o planejamento das atividades entre o professor
responsável e os monitores através da discussão de exercícios a partir de conteúdos da UC, a monitoria
acontecerá em parceria com a UC Fundamentos de Matemática e Cálculo dos Cursos Tecnológicos da
EPM. Em Biofísica para a Medicina, foi realizado o planejamento das atividades entre os professores e o
monitor através do esclarecimento de dúvidas de teoria, exercícios de seminários e aulas sobre temas
especí�cos. O atendimento aos alunos tem sido feito de maneira remota, via WhatsApp e Google Meet.
Na monitoria de Biofísica para a Enfermagem a monitora participou das discussões de conteúdo e
atividades com o professor e o monitor da Medicina. O primeiro semestre de 2022 também está sendo
contemplado com monitoria nas mesmas UCs. RESULTADOS: Questionários eletrônicos de avaliação
foram preenchidos pelos alunos ao �nal de cada monitoria buscando os motivos de procura da
monitoria, bem como o interesse dos alunos pela UC. Os dados dos questionários, assim como a
avaliação semana a semana da monitoria, foram utilizados para quanti�car o avanço dos alunos na UC e
discutir os resultados alcançados pelos monitores. Os resultados quantitativos foram coletados apenas
para o período de Outubro de 2021 a Fevereiro de 2022. Sendo a monitoria integrada, ocorreu
comunicação entre os monitores a �m de analisar dúvidas similares nas UCs ou auxiliar com a visão da
matéria em outro curso. Entre a Enfermagem e a Medicina foi utilizado o whatsapp como via de
comunicação e troca de experiências entre os alunos monitores, para mútuo apoio e realização
planejamento estratégico das atividades. CONCLUSÃO: Como um todo, podemos a�rmar que monitoria



consiste em um auxílio fornecido por alguém que já passou pela mesma situação, assistiu às mesmas
aulas, usou o mesmo material e, por isso, compreende o contexto em que o estudante está inserido, o
que otimiza o ensino. É uma ferramenta de suporte e promoção de maior con�ança aos alunos, visto
que demonstraram melhor desempenho em sala de aula e nas próprias avaliações, de acordo com
informações fornecidas pelos próprios alunos. Dessa forma, o projeto cumpriu de maneira satisfatória
seus objetivos. FINANCIAMENTO: Pró-reitoria de Graduação - Unifesp.
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MONITORIA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS EXATAS, FÍSICA E MATEMÁTICA NO
BICT

RENATA DE FARIA BARBOSA - COORDENADOR(A)

ADRIANA BARIONI - DOCENTE

AGNES FREDERICO BARBOSA - MONITOR

ANA LUIZA LIMA BERNARDES - MONITOR

MARCOS OLIVEIRA FELICIO FILHO - MONITOR

RODRIGO MERCANTE - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE

MATEMÁTICA

Introdução Um desa�o que persiste na sociedade é o da Educação de qualidade e igualitária. A
Matemática tem destaque nesse aspecto, é disciplina que sempre foi vista com temor, caracterizando
um estereótipo na sociedade. Um dos objetivos da monitoria é fazer com que este estereótipo seja
rompido tanto para o monitor quanto para o aluno, pois ao mesmo tempo que o aluno aprende a
matéria com uma entidade diferente da de um professor, o próprio monitor aprende a gerir e organizar
sua metodologia (práticas e estratégias) no processo de ensino e aprendizagem. Objetivo Assim, o
principal objetivo desta tutoria foi auxiliar os alunos, não somente nos aspectos teóricos, mas,
especialmente no ensino remoto, foi orientá-los nas temáticas de organização dos estudos (prazos e
tarefas propostas), à luz da experiência do aluno/monitor. Metodologia Desde a retomada das atividades
acadêmicas, na modalidade de ensino remoto, a forma de comunicação e de realização da monitoria
vêm sendo através de recursos e ferramentas que dão suporte a este cenário. Assim, utilizou-se o
WhatsApp, por conta da facilidade de comunicação e da praticidade, sendo criado grupos especí�cos por
UC e turno. Além desse recurso, criou-se também uma sala de monitoria no Classroom, vinculando o link
de acesso para as monitorias síncronas, e utilizando-se do mural como meio de comunicação, para
organização dos grupos de trabalho para atendimento das atividades de aprendizagem baseada em
projetos e também para elucidação de dúvidas. Outro meio utilizado foi a ferramenta ?fórum? disponível
no Ambiente Virtual de Aprendizagem, apoiando-se na aprendizagem colaborativa, com o intuito de criar
uma rede de estudo. Resultados A monitoria também tem um papel de avaliação diagnóstica, assim, foi
observado que a maioria das dúvidas reportadas nas UCs, associava-se às questões de matemática
básica, sendo imprescindível o monitor na elucidação das mesmas. Observamos que, apesar da
disponibilização de diversas formas de comunicação, o WhatsApp foi preponderante e decisivo para que
o diálogo com o aluno fosse realizado de maneira satisfatória e praticamente instantânea, sendo
também um meio mais acessível para os estudantes que tinham horários extracurriculares (intervalo de
almoço no trabalho, por exemplo e �nais de semana e feriados), fator não tão presente na modalidade
presencial. O uso dos aparelhos eletrônicos colaborou com a comunicação mais concreta e direta sobre
todos os possíveis andamentos da matéria. Cabe ressaltar, que durante o período digital, as interações
com os professores em sala de aula não eram numerosas, porém a partir da monitoria, muitos dados
sobre o desenvolvimento da turma puderam ser coletados e melhor administrados pelos professores
devido a comunicação indireta promovida pela monitoria. Conclusão Diferentemente da monitoria
presencial em que o contato didático é bem mais expressivo, no período digital muitos dos diálogos e
tutorias não alcançaram o mesmo efeito pedagógico, entretanto a utilização de outros meios como
softwares e aplicativos, permitiu uma vivência educacional, aluno/monitor/docente, apoiada em novas
ferramentas, recursos e estratégias pedagógicas focadas em metodologias ativas, evidenciando uma
possibilidade bastante atrativa de utilizar esse aprendizado na retomada do ensino presencial.
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MONITORIA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

JI IL KIM - COORDENADOR(A)

ALEX DE SOUSA FLORES - MONITOR

JOÃO ROBERTO PIZZI HECK - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

Este projeto de monitoria visa atender às unidades curriculares de ?Fundamentos de Álgebra Linear e
Geometria Analítica (FALGA)?, ministrada aos cursos de Engenharia Química, Química e Química
Industrial no primeiro semestre do ano, e de ?Matemática para Ciências Biológicas I (MCB-I)?, ministrada
ao curso de Ciências Biológicas no segundo semestre do ano, todos do Campus de Diadema. Neste
trabalho apresentamos majoritariamente os resultados referentes ao 1o semestre de 2021 (quando
atendemos nosso maior público-alvo, os alunos de FALGA). Listamos os tópicos que mais levantaram
dúvidas, a frequência de atendimentos pelos monitores, os recursos didáticos dos quais se originavam
as dúvidas, alguns números de desempenho acadêmico dos alunos e algumas discussões sobre a
dinâmica da monitoria, em particular em virtude do regime de atividades domiciliares especiais (ADE).
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MONITORIA NA UNIDADE CURRICULAR DE EVOLUÇÃO E FUNDAMENTOS DE
EVOLUÇÃO E SISTEMÁTICA BIOLÓGICA

KATIA CRISTINA MACHADO PELLEGRINO - COORDENADOR(A)

CRISTIANO FELDENS SCHWERTNER - DOCENTE

CARLA POLESELLI BRUNIERA - DOCENTE

GABRIEL MARTINS DA SILVA - MONITOR

SAMANTHA MENDES DE FREITAS - MONITOR

MARCELO JOSE STURARO - DOCENTE

ITALO ALVARENGA GONCALVES - MONITOR

NICHOLAS DOUGAL VICENTE HUNDLEBY - MONITOR

LUCAS DOS SANTOS FAZZIO RACHID - MONITOR

ISABEL APARECIDA DA SILVA BONATELLI - DOCENTE

FERNANDO DA CRUZ BIANCHI - MONITOR

GIOVANNA LIZ SILVA BISSOTO VIEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

As atividades de monitoria realizadas nas Unidades Curriculares (UCs) de Evolução e Fundamentos de
Evolução e Sistemática Biológica (FESB), no primeiro semestre de 2021, atenderam 41 (5º. Termo) e 50
alunos (1º. Termo), respectivamente, do curso de Ciências Biológicas, da UNIFESP, campus Diadema.
Além disso, são consideradas UCs eletivas para todos os cursos do campus, podendo ser cursadas pelos
alunos que se interessarem pelos conteúdos abordados. No antigo Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
de Ciências Biológicas, a UC Evolução era dividida em Evolução I e Evolução II. A uni�cação dessas duas
UCs para a atual UC de Evolução, buscou concatenar os conteúdos ministrados, mantendo a função de
demonstrar aos discentes, a importância da Unidade Curricular em sua formação. Já a UC FESB,
denominava-se Fundamentos de Biologia Comparada, porém no ano de 2021 apenas o nome foi
alterado, mantendo-se o conteúdo programático da UC. Ambas as UCs, necessitam de dedicação
considerável dos monitores, pois contam com atividades semanais como: plantões de dúvidas
quinzenais via Google Meet, dos quais os alunos podem tirar dúvidas sobre os estudos dirigidos e
exercícios, conteúdos da UC e confecção dos seminários; participação nas aulas síncronas, na qual
monitores dão suporte aos alunos e docentes; disponibilidade virtual por meio do aplicativo WhatsApp,
onde os alunos podem sanar dúvidas, fora do período do plantão de dúvidas; correção de atividades
extraclasse quinzenais; controle da frequência dos alunos; e compilação de dados da avaliação da
monitoria. Foram organizados três grupos no WhatsApp: um com os docentes para uma comunicação
mais rápida, visando a resolução de problemas ou avisos que eles gostariam de passar aos discentes;
outro apenas com os alunos, buscando um contato mais fácil para que eles pudessem tirar suas dúvidas
e receber as informações dos professores; e um apenas com os monitores para nossa organização e
comunicação a respeito da monitoria. O projeto de monitoria, tem como objetivo o auxílio no
cumprimento do projeto pedagógico das UCs, além da revisitação, pelos monitores, dos temas
abordados durante as UCs de Evolução e FESB. Dessa forma, habilidades pedagógicas são desenvolvidas
pelos alunos monitores favorecendo a comunicação dos conteúdos aos discentes, de forma clara e
compreensível, sendo, portanto, uma oportunidade de iniciação à docência que tem tido impacto
positivo no desempenho acadêmico dos discentes ao longo dos anos.
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MONITORIA NA UNIDADE CURRICULAR GENÉTICA

KATIA CRISTINA MACHADO PELLEGRINO - COORDENADOR(A)

MARCELO AFONSO VALLIM - DOCENTE

ILEANA G. SÁNCHEZ DE RUBIÓ - DOCENTE

NICHOLAS DOUGAL VICENTE HUNDLEBY - MONITOR

ALINE CARLOS MARINHO - MONITOR

GIOVANNA BARBOSA CHANES - MONITOR

ISABEL APARECIDA DA SILVA BONATELLI - DOCENTE

MIRIAN GALLIOTE MORALE - DOCENTE

VERÔNICA LIRA ALVES - MONITOR

LAURA MARIA PINTO DIAS - MONITOR

MARIA EDUARDA PALMA SAVINI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: GENÉTICA

As atividades de monitoria realizadas na Unidade Curricular (UC) Genética, atendem cerca de 220 alunos
anualmente na UNIFESP, campus Diadema. Atualmente é ministrada para os cursos de Graduação em
Ciências Biológicas, Farmácia (Integral) e Farmácia (Noturno), no 2º período. Além disso, é uma UC eletiva
para alunos de outros cursos do campus, como Licenciatura em Ciências e Ciências Ambientais. Essa UC
tem uma demanda substancial de atividades semanais que envolve o engajamento dos monitores,
principalmente nesse momento de pandemia. Os monitores realizaram as seguintes atividades: plantões
de dúvidas semanais via Google Meet para orientação na resolução de estudos dirigidos e exercícios
extraclasse, além do auxílio por meio do aplicativo WhatsApp; correção dos estudos dirigidos; controle
da frequência dos alunos e preparo de aulas de revisão. Ademais, além da contribuição dos monitores
para o cumprimento das atividades planejadas para a UC, o projeto de monitoria também proporciona
aos alunos monitores a possibilidade de revisão de conteúdos previamente estudados, treinamento em
atividades didáticas e desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal. A atividade de
monitoria tem impactado de forma positiva o desempenho dos estudantes ao longo do tempo, além de
auxiliar sobremaneira os docentes envolvidos na Unidade Curricular.
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MONITORIA NO EIXO DE FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL

PRISCILA FERNANDA GONCALVES CARDOSO - COORDENADOR(A)

AMANDA CARDOSO PINHEIRO - MONITOR

MARIA ALICE DE FREITAS BARTHOLOMEI - MONITOR

ESTER SOUZA CANOVAS BOTTAZZO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: DESIGUALDADES,

DIFERENÇAS E DIVERSIDADES

Introdução: A monitoria do eixo de Fundamentos do Serviço Social tem início em 2021/2 (de Outubro de
2021 à Fevereiro de 2022) com a unidade curricular intitulada ?Trabalho e questão social?, ofertada pelo
curso de graduação do Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista,
sendo conduzida pela Professora Doutora Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso e tendo como monitoras
as estudantes Amanda, Ester e Maria Alice. Teve ainda, uma importante interlocução com a pós-
graduação, num processo concomitante entre monitoria e estágio docência do Programa de Apoio
Didático (PAD), contando com as estagiárias mestrandas do Programa de Pós Graduação em Serviço
Social e Políticas Sociais da UNIFESP (PPGSSPS) Ana Paula Lourenço e Sandra Santos. Importante
destacar, que essa unidade curricular é fundamental para a formação pro�ssional dos/as estudantes de
Serviço Social, tendo em vista que ela aborda fundamentos teóricos essenciais para o entendimento do
trabalho como fundador do ser social e da questão social como objeto de estudo e intervenção da nossa
pro�ssão, a partir da compreensão do processo de acumulação capitalista na constituição das
desigualdades e antagonismos de classe, raça e gênero. Objetivo: O projeto apresentado contou com
vários objetivos que estão centralmente reunidos em dois grandes eixos: a vivência da experiência
docente para as monitoras e o apoio e facilitação no processo de ensino-aprendizagem com as/os
estudantes das turmas. A constituição da monitoria abrange um conjunto de propósitos, tendo em vista
que a universidade pública se difere das demais pelo tripé ensino-pesquisa-extensão. Dessa maneira, a
presença de monitores nas salas de aula garante que o pilar do ensino seja cumprido de maneira mais
e�ciente, a �m de que os conhecimentos sobre a unidade curricular sejam trocados e o desejo de se
aproximar da docência instigado. Materiais e métodos: Como parte do método da realização do trabalho
da monitoria, o auxílio do PAD na �gura das duas mestrandas foi essencial, bem como a presença da
professora. O contato entre as envolvidas se deu por conversas frequentes via grupos de WhatsApp
quase que cotidianamente, além de reuniões, tendo a possibilidade de usar esse espaço para re�exões
acerca da metodologia das aulas, dos conteúdos e do processo pedagógico, buscando compreender e
participar de tudo o que envolve o cotidiano da docência, entender as demandas e especi�cidades da
turma em relação as Atividades Domiciliares Especiais (ADEs) e acolher as/os estudantes da melhor
forma possível. Para isso, as monitoras participaram ativamente das aulas síncronas e assíncronas,
conduziram rodas de conversas, estiveram em contato com os estudantes via grupos de WhatsApp e
Classroom, além de atendimentos pontuais utilizando recursos pedagógicos para melhor compreensão
e adaptação ao modelo de unidade curricular em que estivemos inseridos. Também foi oferecida para a
turma uma aula extremamente enriquecedora com o Prof. Ricardo Antunes que ocorreu na mesma UC
no período noturno. Quanto aos métodos utilizados durante a unidade, esses se deram por meio do
debate das teorias escolhidas pela Professora Priscila e pelas monitoras, pela apresentação em slide
sobre a importância da �gura de Marx e dos seus conceitos teóricos para o Serviço Social, pela
realização de uma síntese �nal sobre os conteúdos ofertados tanto para as aulas quanto para as
atividades em casa, e pela divisão de grupos para a apresentação de seminários sobre os seguintes
temas: ?Taylorismo-fordismo?, ?A reestruturação produtiva e o toyotismo?, ?As novas formas de ser do
trabalho - Uberização, Pejotização?, e ?Frentes de resistência e formas de organização da classe
trabalhadora?. Resultados e conclusões: Embora a aplicação das Atividades Domiciliares Essenciais
(ADEs) tenha sido fundamental para a continuação da graduação dos estudantes da Unifesp, é evidente
que esse modelo trouxe um enorme desgaste mental para os discentes, e foi o que observamos ao
decorrer da unidade: uma turma desanimada. Não obstante, a monitoria juntamente com as estudantes
da pós-graduação e a professora Priscila, fez o possível para que a dinâmica das aulas fosse mais
instigantes e menos cansativas. Além disso, estivemos presentes por meio de um grupo de WhatsApp
para apoiar os estudantes com as di�culdades do modelo remoto. Sendo assim, concluímos que embora
a docência tenha se tornado um espaço ainda mais desa�ador com as ADEs, não deixou de ser também
um lugar extremamente necessário e grati�cante de se ocupar.
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MONITORIA PARA A UNIDADE CURRICULAR ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO
COMPUTACIONAL/ENGENHARIA QUÍMICA

WILSON HIDEKI HIROTA - DOCENTE

ANTONIO OLIVEIRA SANTANA JUNIOR - MONITOR

GUSTAVO WAN - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

1. Introdução Nos cursos de Engenharia Química a programação computacional é uma das unidades
curriculares obrigatórias do ciclo básico, e o primeiro contato de muitos discentes com o universo da
programação. Ao �nal da disciplina, o aluno deverá ser capaz de utilizar técnicas elementares de
programação na solução de problemas numéricos e não numéricos, elaborar algoritmos computacionais
não ambíguos e e�cientes, dentre outras competências. Apesar da familiaridade com o cálculo e da
a�nidade com a área das exatas, grande parte dos alunos sente di�culdades em compreender e aplicar
conceitos básicos de programação, o que acaba contribuindo para a elevação dos índices de desistências
e reprovações. Há uma gama de possibilidades que pode explicar as enormes taxas de insucesso nas
disciplinas computacionais. A experiência tem demonstrado que a capacidade de abstração e o
concatenamento lógico de ideias abstratas são os maiores obstáculos enfrentados pelos alunos, uma
vez que essas habilidades são pouco trabalhadas nas séries precedentes. Nesses casos, as horas letivas
e as listas de exercícios geralmente se mostram insu�cientes para a �xação adequada do conteúdo. 2.
Objetivos 2.1 Objetivos Gerais Melhorar a �xação dos conceitos, minimizar as di�culdades no processo
de aprendizagem e aprimorar os conteúdos abordados em aula. 2.2. Objetivos Especí�cos a) Diminuir os
índices de reprovação e aumentar o rendimento acadêmico dos estudantes b) Estimular no aluno o
interesse pela atividade docente, oferecendo-lhe a oportunidade de entrar em contato com as atividades
relacionadas ao ensino. c) Intensi�car a cooperação entre o corpo docente e discente nas atividades
relacionadas ao ensino 3. Metodologia Para atingir os objetivos propostos do presente projeto é
necessário fazer com que o monitor atue junto aos alunos, auxiliando-os no esclarecimento de suas
dúvidas; e junto aos docentes, auxiliando-os no acompanhamento da aprendizagem. Portanto, o
presente projeto implantou as seguintes atividades: a) Plantão de dúvidas (virtual) b) Elaboração de
questionários quinzenais de acompanhamento de aprendizagem. Os questionários foram elaborados no
Google Forms pelos monitores e sob supervisão do docente. Os questionários foram utilizados apenas
para a auto-avaliação dos estudantes, ou seja, a nota do questionário não foi contabilizada no cálculo da
média. 4. Resultados Em fevereiro de 2022, com o término do 2º semestre de 2021, foi aplicado um
questionário online para os alunos avaliarem o projeto de monitoria. Infelizmente, apenas 9 alunos
colaboraram preenchendo o formulário, e dos 9, apenas 1 a�rma que frequentou os plantões. Portanto,
não foi possível avaliar os impactos da monitoria sobre o rendimento acadêmico dos estudantes.
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MONITORIA PARA A UNIDADE CURRICULAR REATORES QUÍMICOS II PARA O CURSO
DE ENGENHARIA QUÍMICA

SANIA MARIA DE LIMA - COORDENADOR(A)

LUIS MATHEUS DA SILVA ZEFERINO - MONITOR

BEATRIZ LEA DE BARROS CORREA MACEDO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

Reatores Químicos II é uma disciplina que complementa a formação básica dos alunos do curso de
Engenharia Química em um dos pilares do núcleo básico pro�ssional do curso, a Engenharia de Reações
Químicas. Nesta disciplina é apresentado ao aluno como desenvolver projetos de reatores químicos
heterogêneos. Envolvem conceitos de catálise e reações catalíticas heterogêneas, mecanismo e cinética
das reações catalíticas, cinética de desativação de catalisadores, efeitos da difusão externa sobre
reações heterogêneas, difusão e reação em catalisadores porosos, tipos de reatores catalíticos,
distribuição de tempos de residência para reatores químicos e modelos para reatores químicos não
ideais. Devido ao fato de apresentar muitos conceitos complexos e o seu conteúdo ser extenso, é
considerada uma disciplina de difícil compreensão pelos alunos. Então, o projeto de monitoria teve
como objetivo fornecer um importante apoio aos alunos, incentivando os alunos ao estudo constante da
UC no decorrer do semestre e melhorando a compreensão dos tópicos abordados em sala de aula. A
monitoria foi oferecida no 2° semestre de 2021 para o curso de Engenharia Química Noturno,
atendendo um total de 34 alunos e no primeiro semestre de 2022 atendendo 15 alunos no período
integral e 34 alunos no noturno. O monitor no segundo semestre de 2021 �cou responsável por atender
os alunos em plantões de dúvidas semanais e por orientá-los na resolução de atividades avaliativas e
sanar dúvidas relacionadas ao conteúdo dado em aula. Já a monitória do primeiro semestre de 2022
está iniciando agora e portanto não tem nenhum resultado sobre avaliação. Foi passado aos alunos ao
�nal do semestre, um questionário (Google Forms), de preenchimento não obrigatório e anônimo, para
que eles avaliassem o programa de monitoria e o desempenho do monitor. Dos alunos que
responderam ao questionário no 2° semestre de 2021, 100 % dos alunos disseram ter participado da
monitoria, 100 % responderam que a monitoria ajudou na �xação do conteúdo e 100 % dos alunos
recomendam a continuação do programa de monitoria para a UC Reatores Químicos II. Estes resultados
mostram que o presente programa de monitoria está atendendo satisfatoriamente o seu objetivo.
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MONITORIA PARA A UNIDADE CURRICULAR TERMODINÂMICA II PARA O CURSO DE
ENGENHARIA QUÍMICA

LUCIANA YUMI AKISAWA SILVA - COORDENADOR(A)

RICHARD DA SILVA CUNHA - MONITOR

CLEBER GOMES DE JESUS - MONITOR

GIOVANNI BISCARDI DE SIMONE - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

A UC Termodinâmica II do curso de Engenharia Química envolve o estudo do equilíbrio de fases e
químico e possui muitos conceitos abstratos como ?potencial químico?, ?fugacidade?, que di�cultam a
sua compreensão. Os conceitos aprendidos nesta UC serão importantes para a compreensão de outras
unidades curriculares que serão posteriormente estudadas pelos alunos, como Operações Unitárias III e
Simulação de Processos. Este projeto de monitoria teve como objetivo dar um apoio adicional aos
alunos, para que eles possam discutir e tirar as dúvidas relacionadas a esta disciplina tão importante do
curso de engenharia química. Para o edital 2021-2022, o presente programa de monitoria contou com
dois monitores. A monitoria da UC Termodinâmica II foi oferecida no 2º semestre de 2021 para os alunos
do curso de Engenharia Química ? Noturno atendendo a um total de 60 alunos. Para 1º semestre de
2022, a monitoria está sendo oferecida para curso de Engenharia Química ? Integral, que tem
atualmente 55 alunos matriculados. Os monitores �caram responsáveis pelos plantões de dúvidas
semanais que foram realizados remotamente com o auxílio do Google Meet, onde eles auxiliaram os
alunos na resolução dos trabalhos computacionais e dos exercícios avaliativos, e tiraram dúvidas
relacionados ao conteúdo da UC. No �m do 2º semestre de 2021, foi disponibilizado um Google Forms
aos alunos para que eles avaliassem anonimamente o programa de monitoria. Dos 60 matriculados, 18
responderam ao questionário. Os resultados do questionário mostraram que entre os alunos que o
responderam, 55,6 % frequentaram a monitoria, 90 % dos alunos que participaram da monitoria
disseram que a monitoria ajudou na �xação do conteúdo e 100 % dos alunos recomendam a
continuação do programa de monitoria para esta UC. Estes resultados mostram que o presente
programa de monitoria está atendendo satisfatoriamente o seu objetivo.
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MONITORIA PARA AS UNIDADES CURRICULARES DE CONTROLE DE QUALIDADE
FÍSICO-QUÍMICO(2021-2), E CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO E

MICROBIOLÓGICO(2022-1) DO CURSO DE FARMÁCIA DO CAMPUS DIADEMA

PATRICIA SANTOS LOPES - DOCENTE

LEANDRO AUGUSTO CALIXTO - DOCENTE

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

YVNA MARTINS DE OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE COLETIVA,

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O programa de monitoria auxiliando nas Unidades Curriculares (UCs) de Controle de Qualidade (Físico
Químico e biológico/microbiológico), tem sido desenvolvido diretamente com os alunos regularmente
matriculados no curso de Farmácia, períodos integral e noturno do campus Diadema. A monitoria em
formato ADE (atividades domiciliares especiais) realizada no período compreendido entre 2021-2 e 2022-
1 teve o enfoque em auxiliar os discentes na sedimentação de seus conhecimentos obtidos através das
aulas teóricas online, auxiliar na correção das atividades por eles feitas, e orientar quanto a realização
das mesmas. Através de aplicativo de mensagens, foi possível estabelecer contato frequente com os
alunos, possibilitando assim uma comunicação direta e acessível, tendo esse contato sido escolhido por
ser mais efetivo junto aos discentes no período de pandemia de Covid-19. Iniciadas em outubro de 2021,
seguindo o calendário estabelecido pelo EDITAL Nº 130/2021/PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD
PROGRAMA DE MONITORIA ? 2021/2022, as atividades realizadas pela monitoria contaram diretamente
com a organização, apoio e auxílio dos professores alinhados com a monitora, desenvolvendo em
conjunto os trabalhos de: delineamento da distribuição de atividades online ao longo das UCs;
planejamento de atividades a serem ofertadas aos alunos para atender as demandas de conhecimento
relacionadas ao conteúdo; acompanhamento individual do desenvolvimento dos discentes em suas
atividades. Adicionalmente, as UCs estimularam os alunos a usarem a criatividade em seu aprendizado,
através de postagens de conteúdos técnicos do âmbito cosmético/farmacêutico nos trabalhos por eles
realizados em grupo via rede social Instagram. Essas postagens foram desenvolvidas com o uso de
artigos cientí�cos e outras fontes, possibilitando a criação de posts com linguagem acessível e contendo
imagens criativas que sintetizassem os temas propostos. Os resultados obtidos junto aos discentes, por
meio de aplicativo de formulários online, demonstraram que: 95,5% dos alunos responderam que em
uma visão geral a monitoria e seu apoio aos alunos foi bom, 84% dos alunos responderam que a
contribuição da UC para sua formação acadêmica geral foi signi�cativa, e 96% dos alunos indicaram ter
sido grande o comprometimento dos docentes com as aulas (assiduidade, atenção às dúvidas dos
alunos etc). Ademais, foram escolhidos itens pontuais da monitoria a serem avaliados pelos discentes,
tais como, as atividades gerais realizadas, suporte às possíveis dúvidas fora do horário da aula, utilização
do Whatsapp como via rápida de comunicação entre monitor e aluno e também a disponibilidade da
monitoria a qualquer momento em que o aluno precisasse de auxílio. Assim, em todos os itens
supracitados, 80% dos alunos avaliaram como excelente a atuação da monitoria. Por �m, a monitoria
participou ativamente na evolução das UCs em formato ADE ao longo dos semestres, dando suporte às
demandas dos discentes e dos docentes. Para a monitora, a experiência vivenciada no programa de
monitoria junto aos docentes proporcionou um ambiente de responsabilidade, aprendizagem e re�exão,
contribuindo com seu progresso acadêmico e sua formação pessoal.
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MONITORIA PRÁTICAS COM ALIMENTOS NA PANDEMIA ? APRIMORANDO A
EXPERIÊNCIA REMOTA

VANESSA DIAS CAPRILES - DOCENTE

SEMIRAMIS MARTINS ALVARES DOMENE - DOCENTE

VERIDIANA VERA DE ROSSO - COORDENADOR(A)

DANIEL HENRIQUE BANDONI - DOCENTE

ANA MARIA DE SOUZA PINTO - DOCENTE

AMANDA BERNARDO PADOVAN DE OLIVEIRA - MONITOR

LIVIA CRISTINE HORACIO - MONITOR

JOSIANE STELUTI - DOCENTE

BARBARA ARAUJO DA CUNHA - MONITOR

AMANDA SILVA CAMPOS - MONITOR

NICOLE MARIA CAVALCANTE CANTO - MONITOR

KAROLINE GAMA LEMES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: NUTRIÇÃO

Introdução: A Monitoria Práticas com Alimentos é um projeto do curso de graduação de Nutrição da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que engloba os módulos de Ciências de Alimentos, Gestão
de Alimentação Coletiva e Nutrição e Preparo de Alimentos. Objetivos: O projeto da monitoria teve início
no ano de 2010, com o intuito de estimular a iniciação à docência por parte dos estudantes desde a
graduação e contribuir com a melhoria da qualidade do ensino e a aprendizagem durante o curso de
Nutrição, além da comunicação e cooperação mais ampla entre os docentes e os discentes. Materiais e
Métodos: Com a continuação dos desa�os impostos pela pandemia da Covid-19 no ano de 2021 e
visando aperfeiçoar os resultados alcançados pelo projeto no ano de 2020, foram desenvolvidas novas
estratégias, alinhadas semanalmente por meio de reuniões entre os membros do grupo e mensalmente
junto aos professores responsáveis, durante o segundo semestre do ano letivo de 2021. Sendo assim, se
manteve a criação de conteúdo didático para o Instagram, mas com aumento de 2 para 4 postagens
semanais no "feed" para contemplar todos os assuntos abordados nas aulas. Foram desenvolvidas
atividades como Quiz nos "stories" do Instagram para aumentar a interação com os alunos e
disponibilizou-se resumos das matérias nos destaques do per�l da monitoria. Essas atividades foram
estratégias pedagógicas escolhidas pelas monitoras para que os alunos tivessem contato com o mesmo
conteúdo em diferentes formatos e momentos, proporcionando estratégia adicional para aprendizagem.
Além disso, com o retorno gradual de aulas presenciais, contemplou-se também vídeos das aulas
práticas nas redes sociais. Resultados: No período de Setembro de 2021 a Março de 2022, foram feitas
54 postagens; destas, 46 foram referentes aos conteúdos dos módulos e 8 com conteúdos de
apresentação e aproximação dos alunos. A frequência de postagens era de 4 vezes por semana,
distribuídas da seguinte forma: a segunda-feira reservada para o módulo de Ciências de Alimentos II, a
terça-feira para o módulo de Gestão em Alimentação Coletiva I, a quarta-feira para o módulo de Nutrição
e Preparo de Alimentos I e a quinta-feira para o módulo de Gestão Alimentação Coletiva III. Até o
momento, a publicação com maior alcance atingiu um total de 302 contas, 472 impressões e 79
interações, enquanto que o vídeo postado com maior alcance atingiu um total de 349 contas, 700
impressões e 16 salvamentos. Além disso, as atividades implementadas nos "stories" da rede social
como os quizzes e resumos foram iniciativas importantes para abranger de forma completa os
conteúdos apresentados e servir de material de consulta sempre que os estudantes necessitarem.
Conclusão: Mesmo diante da continuação dos desa�os iniciados em 2020, a manutenção das estratégias
desenvolvidas no projeto anterior da monitoria, assim como a implementação de novas ações pela
equipe atual, permitiram ultrapassar obstáculos do ensino via ADE, promovendo a revisão e �xação de
assuntos abordados nas aulas teóricas e práticas dos módulos que fazem parte do projeto, assim como
o aperfeiçoamento de um formato que se adequa ao cenário atual.
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MONITORIA UC BIOLOGIA MOLECULAR

JULIO CEZAR FRANCO DE OLIVEIRA - DOCENTE

MARCELO AFONSO VALLIM - DOCENTE

ILEANA G. SÁNCHEZ DE RUBIÓ - COORDENADOR(A)

GUILHERME RAMOS SALES DE MENDONÇA - MONITOR

RODRIGO ESAKI TAMURA - DOCENTE

BIANCA MACHADO IZUMI - MONITOR

ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA - MONITOR

FERNANDO DAROS CARVALHO AMANCIO - MONITOR

GIOVANNA DANTAS DE LIMA - MONITOR

LORRAINE CHRISTINE DE OLIVEIRA - MONITOR

FERNANDA DE SOUZA SANTOS - MONITOR

SOFIA OLIVEIRA MIGUEL - MONITOR

MIRIAN GALLIOTE MORALE - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA
MOLECULAR

MONITORIA NA UNIDADE CURRICULAR BIOLOGIA MOLECULAR - ADE SOFIA OLIVEIRA MIGUEL (Monitora
Bolsista), Ana Paula de Oliveira Ferreira, Bianca Machado Izumi, Fernanda de Souza Santos, Fernando
Daros Carvalho Amancio, Giovanna Dantas de Lima, Guilherme Ramos Sales de Mendonça, Lorraine
Christine de Oliveira, Prof. Dr. Julio Cezar Franco De Oliveira, Prof. Dr. Marcelo Afonso Vallim, Profa. Dra.
Mirian Galliote Morale, Prof. Dr. Rodrigo Esaki Tamura e Profa. Dra. Ileana G. Sánchez De Rubió
(Coordenadora da Monitoria). Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas.
Departamento de Ciências Biológicas, UNIFESP - Campus Diadema. A monitoria da Unidade Curricular
Biologia Molecular do segundo semestre de 2021, foi realizada em regime de Atividades Domiciliares
Especiais (ADE) para as turmas de Ciências Biológicas, Farmácia Integral e Farmácia Noturno, totalizando
303 matriculados nas três turmas. Em um formato adaptado para as aulas remotas em ADE, a monitoria
foi fundamental para o desenvolvimento da Unidade Curricular e acolhimento dos alunos, tendo por
foco esclarecer dúvidas da matéria e das dinâmicas realizadas na disciplina, em especial devido à
situação atípica em que se encontravam devido à pandemia; auxiliar nas aulas síncronas e no
tratamento de dados dos formulários google semanais disponibilizados para os alunos ao longo do
semestre; elaborando uma dinâmica de esclarecimento anônimo de dúvidas (REENSINA), além de
dialogar constantemente com o professor coordenador da UC quanto a aspectos didático-pedagógicos
empregados ao longo do semestre. A monitora bolsista teve um papel fundamental auxiliando na
organização do Google Classroom para cada uma das turmas, formatando e disponibilizando os
formulários de questões elaboradas pela coordenação e intermediando diálogos entre coordenação e
monitoria e coordenação e alunos. Apesar das di�culdades do ensino remoto, os dados obtidos através
de um formulário para avaliação da monitoria revelam que os objetivos propostos no projeto foram
alcançados, tendo sido essencial para o bom atendimento da UC, auxiliando na construção de
conhecimentos em biologia molecular por parte dos alunos, e acolhimento dos estudantes no ensino
remoto.
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MONITORIA, QUÍMICA E ENSINO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO

ANA VALERIA SANTOS DE LOURENCO - DOCENTE

ELISANGELA VINHATO - COORDENADOR(A)

HUGO CARDOSO LIMA - MONITOR

ANGELINE CARVALHO PEREIRA - MONITOR

LEONARDO MENDES OLIVEIRA - MONITOR

LUAN DA SILVA LIMA - MONITOR

ARNALDO DOMINGOS DOS SANTOS LARANJO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

Este resumo apresenta as impressões dos monitores da unidade curricular Misturas, Soluções e
Reações, oferecida no segundo semestre de 2021 para o curso de Licenciatura em Ciências da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O objetivo deste documento é demonstrar a importância e
e�ciência do trabalho de monitoria e como este pôde atender alunos e professores durante o período
pandêmico. O projeto de monitoria visa promover a aproximação dos alunos monitores com a vivência
do professorado e fornecer suporte assessorial aos discentes e docentes durante o semestre. Para
fornecer este suporte, a monitoria foi realizada exclusivamente por intermédio de recursos virtuais
como whatsapp e google meet. O processo avaliativo da UC consistiu na entrega de exercícios relativos
aos conteúdos abordados nas vídeo-aulas das docentes, em �uxo semanal. Com base em dados
coletados na plataforma Moodle, do total de atividades entregues, por exemplo, conteúdos como
estruturas de Lewis, rendimento e preparo de soluções, foi constatada uma taxa de retorno para
correções de 61%, 54%, e 66%, respectivamente. Esses dados sugerem uma di�culdade no uso
interdisciplinar da matemática e na utilização da representação química, como também di�culdades
para a adaptação de novos conceitos e interpretação de texto. Além disso, a monitoria atuou no auxílio
aos discentes na adequação à escrita acadêmica e no uso da linguagem cientí�ca durante a produção de
relatórios. Para contribuir no processo de ensino aprendizagem, os monitores buscaram focar no auxílio
à resolução conjunta dos exercícios nos encontros virtuais que ocorreram de segunda à sexta-feira das
18h às 19h e também realizaram vista prévia individual de alguns relatórios, além de disponibilizar e-
mail e whatsapp para esclarecimento de dúvidas durante a semana e, circunstancialmente, nos �nais de
semana. Após o fechamento da unidade curricular, dos 152 alunos matriculados, 35% abandonaram a
unidade ao longo do termo, 62,5% obtiveram conceito ?cumprido?. Vale ressaltar que, neste contexto,
dentro das maiores adversidades para execução das funções de monitoria, a di�culdade em estabelecer
comunicação concisa com os discentes em regime ADE se destaca entre as demais, haja vista que
ocorreu baixa participação dos alunos nos encontros síncronos com as docentes, o que comprometeu a
�uidez do trabalho dos monitores. Apesar dos impasses enfrentados nesse modelo de ensino, julga-se
que o uso das ferramentas e metodologias escolhidas para a dinâmica de ação da monitoria foi e�ciente,
auxiliando na aprovação de 97,5% de estudantes ativos, e os ganhos formativos e pessoais dos
graduandos monitores promoveram a aproximação da experiência prática do professor em termos de
criticidade, formas de abordagem e função.
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MONITORIAS DAS DISCIPLINAS DE MÉTODOS QUANTITATIVOS DO EIXO COMUM

ROSANGELA TOLEDO KULCSAR - COORDENADOR(A)

ELISA THOME SENA - DOCENTE

FRANCIELLE SANTO PEDRO SIMOES - DOCENTE

LUIS CLAUDIO YAMAOKA - DOCENTE

ANA CLARA MAGALHÃES - MONITOR

EMILLY VICTORIA FERNANDES SILVA - MONITOR

ANA BEATRIZ GUIDO BARBOZA - MONITOR

GIOVANNA CRUZ RODRIGUES GONCALVES - MONITOR

FELIPE CASO QUEIROZ - MONITOR

NATHAN FONTES COELHO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

MONITORIAS DAS DISCIPLINAS DE MÉTODOS QUANTITATIVOS DO EIXO COMUM Introdução As
monitorias das disciplinas de Matemática I e Estatística I, ocorrem na Escola Paulista de Política,
Economia e Negócios-EPPEN do campus Osasco da UNIFESP, desde o período de 2014-2015. Essas
monitorias atendem aos alunos dos cursos de Administração, Ciências Atuárias, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis e Relações Internacionais, nos turnos Integral e Noturno. Em 2020, as matrizes
curriculares dos cursos foram modi�cadas, a disciplina de Matemática I foi substituída por Cálculo I e a
nova disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados a Políticas Públicas e Sociais oferecida no curso de
Relações Internacionais foi incluída no projeto. Dessa maneira, mudamos o nome do projeto de ?
Monitorias de Matemática I e Estatística I? para ?Monitorias das disciplinas de Métodos Quantitativos do
Eixo Comum?, pois essas monitorias são orientadas pelos docentes da subárea de Métodos
Quantitativos da área de Formação Cientí�ca do Eixo Comum do Departamento Multidisciplinar,
departamento que orienta-se por um projeto político-pedagógico próprio, apresentando conteúdos
comuns a todos os cursos do campus, de forma a contribuir para a concretização do Projeto Político-
Pedagógico de caráter interdisciplinar concebido para a EPPEN. Objetivos Basicamente, a monitoria tem
dois objetivos: iniciar o aluno monitor nas atividades de ensino e esclarecer dúvidas dos alunos
bene�ciados quanto à resolução de exercícios e uso dos programas grá�cos ou estatísticos utilizados na
unidade curricular na qual o aluno é monitor. Materiais e Método Sob a orientação do professor
responsável, o monitor acompanha o andamento das aulas da respectiva unidade curricular, faz os
mesmos exercícios e trabalhos apresentados aos alunos e realiza plantão de dúvidas. Na quarentena, o
monitor realiza os plantões através das plataformas de vídeo conferência e tira dúvidas por meio de
aplicativos como o ?WhatsApp?. O monitor também trabalha como um facilitador na comunicação entre
o docente e os alunos pois muitos alunos se sentem mais à vontade ao falar com o monitor do que com
o docente. Resultados Para a avaliação do projeto pelo público-alvo, 33 alunos bene�ciados que
frequentaram pelo menos 1 plantão, responderam a um questionário Google. Sobre a relevância da
monitoria na respectiva a unidade curricular, 33 alunos (100%) responderam que a monitoria é
relevante; quanto a presença do aluno nos plantões de monitoria, obtivemos 9 (27%) às vezes, 9 (27%)
frequentemente e 15 (45%) sempre; por último, foi perguntado se você considera que a monitoria da
unidade curricular contribuiu para a melhora do seu desempenho na disciplina e 33 (100%) respondeu
que sim. Além disso, foram registrados muitos elogios e agradecimentos ao trabalho desenvolvido pelos
monitores. Conclusão Os alunos bene�ciados reconhecem a importância da monitoria em seu
aprendizado e os monitores ampliaram seus conhecimentos sobre a disciplina em processo, tiveram
experiência didática e o maior contato com os professores responsáveis. Vale ainda ressaltar a
importância, cada vez maior, das novas experiências com a realidade da monitoria não presencial e do
uso de meios digitais de comunicação tais como ?WhatsApp?, ?Google Meet? e ?Zoom?.
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MONITORIAS NAS UCS BÁSICAS DE MATEMÁTICA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

GRASIELE CRISTIANE JORGE - COORDENADOR(A)

CLAUDIA ALINE AZEVEDO DOS SANTOS MESQUITA - COORDENADOR(A)

PAULO ROBERTO COSTA PEDRO - MONITOR

DANIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - MONITOR

JULIANA DUARTE LACERDA - MONITOR

MARIANA BELEZI BARBOSA - MONITOR

JOANA SOUZA E SILVA - MONITOR

SEVERIANO DEMETRIO DA SILVA NETO - MONITOR

LUÍS AUGUSTO AMÂNCIO PEREIRA - MONITOR

BIANCA MARÇAL PAGAN - MONITOR

RAFAEL PEREIRA MARTINEZ - MONITOR

GUILHERME HENRIQUE ANTUNES DA LUZ - MONITOR

LUCAS MOURA DA SILVA - MONITOR

BETâNIA CAROLINE SILVA DE ALBUQUERQUE - MONITOR

MAURO GUERRA TREXLER MOURAO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

Este projeto de monitoria vem sendo conduzido há alguns anos e tem contribuído signi�cativamente
com as unidades curriculares (UCs) que o integram: Cálculo em Uma Variável, Cálculo em Várias
Variáveis, Geometria Analítica, Matemática Discreta e Séries e Equações Diferenciais Ordinárias. Por
estar diretamente relacionado a UCs �xas comuns a diversos cursos de formação especí�ca do Instituto
de Ciência e Tecnologia e, em especial, ao Cálculo em Uma Variável (UC �xa para todos os estudantes),
ele atinge um grande número de estudantes no campus São José dos Campos (SJC) e tem um papel
importante no bom desempenho deles desde a sua entrada na universidade. É importante ressaltar que
a monitoria oferece ganhos tanto para os estudantes como também para os monitores, que
desenvolvem várias habilidades importantes, como a experiência didática, a capacidade de expressar-se
em público e também a capacidade de compreensão de diferentes pontos de vista e raciocínios para
resolução de problemas. A monitoria contribuiu muito para facilitar as relações pessoais e propiciar
maior interação entre alunos, professores e comunidade acadêmica durante a suspensão de atividades
presenciais e tem contribuído bastante agora com o retorno ao presencial. Neste projeto os monitores
são estimulados a contribuir de maneira pró-ativa e moldar o projeto de acordo com ações que julgam
importantes para ajudar e atrair mais alunos. No segundo semestre de 2021, os monitores utilizaram o
servidor Discord para os atendimentos e o deixaram preparado para a linguagem LaTeX, que permite
que expressões matemáticas mais complexas sejam digitadas durante trocas de mensagens escritas. No
primeiro semestre de 2022, a monitoria está sendo realizada apenas no ICT-UNIFESP, pois entendemos
que neste momento de retorno era importante contribuirmos com o fortalecimento das interações
presenciais. É possível que em semestres futuros atuemos de forma online e presencial. Este projeto foi
contemplado com 4 bolsas. Seria excelente se conseguíssemos mais bolsas dado o alcance do projeto no
instituto.
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MORFOMETRIA DO RELEVO E A SUSCETIBILIDADE AOS MOVIMENTOS DE MASSA

TIAGO DAMAS MARTINS - ORIENTADOR(A)

LAIS MARIA FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Os movimentos de massa são processos modeladores do relevo e podem causar cenários de desastre
quando atingem áreas habitadas. A escolha da área de estudo foi motivada após um evento ocorrido em
2014 nos municípios de Itaoca e Apiaí, localizados no Vale do Rio Ribeira de Iguape (SP), que foram
atingidos por movimentos de massa associados a uma precipitação que alcançou 200mm em duas
horas. Em particular as bacias dos rios Palmital, Guarda-Mão e Gurutuba registraram inúmeros
deslizamentos, �uxos de detritos e inundações bruscas, causando perdas humanas e danos à
infraestrutura. O objetivo da presente pesquisa foi analisar a suscetibilidade natural do relevo a partir de
quatro parâmetros morfológicos/morfométricos como fatores condicionantes predominantes no
desenvolvimento de processo de escorregamentos rasos: (i) morfologia das vertentes, (ii) declividade, (iii)
Índice Topográ�co de Umidade e (iv) Densidade de Drenagem. Para a obtenção dos parâmetros foi
utilizado um Modelo Digital de Elevação com 12 metros de resolução espacial e cada resultado foi
confrontado com um mapa de cicatrizes da bacia elaborado a partir da interpretação de imagem para a
obtenção de um índice de Concentração de Cicatrizes. Dentre os resultados obtidos, veri�ca-se uma
predominância de cicatrizes em vertentes com ângulo superior a 24º e um predomínio de curvaturas
côncavas e retilíneas nas áreas de ruptura, mostrando uma concordância com a literatura. Deve-se
destacar que o mapeamento das cicatrizes pode ser aprimorado com etapas de validação no de campo,
a �m reduzir possíveis inconsistências na delimitação da área das cicatrizes. Conclui-se que a pesquisa
pode contribuir com projetos futuros para a elaboração de mapeamento preventivo à ocorrência de
movimentos de massa destinados a ações de planejamento de uso e ocupação da terra e zoneamento
de áreas de risco.
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MORTALIDADE HOSPITALAR E SOBREVIDA DE PACIENTES CRÍTICOS COM CÂNCER
COLONIZADOS POR BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES

GIULIA MEDOLA DEL MISSIER - DISCENTE

PEDRO CARUSO - ORIENTADOR(A)

ANA PAULA AGNOLON PRAÇA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 87 - Oncologia Data: 29/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
ONCOLOGIA

Introdução: Pacientes com câncer frequentemente têm imunossupressão pelo próprio câncer ou seu
tratamento, especialmente tratamentos mielotóxicos. Também durante o tratamento, os pacientes com
câncer necessitam de frequentes visitas ambulatoriais, e eventuais visitas ao departamento de
emergência e internações hospitalares. A imunossupressão e a frequente convivência com o ambiente
hospitalar predispõem o paciente oncológico à colonização por bactérias multirresistentes. Objetivos:
Quanti�car a colonização por bactérias multirresistentes de pacientes críticos com câncer e seus fatores
de risco. Também comparar a mortalidade hospitalar e sobrevida em 1 ano entre pacientes críticos com
e sem colonização por bactérias multirresistentes. Método: Estudo retrospectivo. Serão incluídos
pacientes com câncer em atividade e que tenham o diagnóstico de colonização por bactérias
multirresistentes (enterococcus resistentes à vancomicina e bacilos gram negativos resistentes a
carbapenêmicos) durante a internação na UTI. Serão excluídos pacientes sem câncer e pacientes com
câncer que internaram na UTI com infecções por essas bactérias multirresistentes ou com colonização
prévia por bactérias multirresistentes. Será quanti�cado o percentual de pacientes que apresentaram
colonização por bactérias multirresistentes em relação ao total de pacientes que �zeram a pesquisa de
bactérias multirresistentes durante a internação na UTI. Posteriormente será comparada a mortalidade
hospitalar e a sobrevida em 1 ano entre pacientes com colonização por bactéria multirresistentes e
pacientes sem colonização pareados por idade, tipo de câncer e gravidade clínica na admissão na UTI.
Resultados: Entre janeiro de 2018 e maio de 2019, a UTI do A.C.Camargo Cancer Center admitiu 3737
pacientes, num total de 5288 admissões. Entre os pacientes admitidos, 727 possuíam os critérios
desejados e foram incluídos no estudo. Destes, 585 (80,5%) não eram colonizados por bactérias
multirresistentes (grupo controle) e 142 (19,5%) eram colonizados por bactérias multirresistente (grupo
caso). Aproximadamente 1/5 dos pacientes colonizados apresentaram infecção por bactérias
multirresistentes. ?A mediana de idade e o sexo foram similares entre os dois grupos. Também não
houve diferença signi�cativa na porcentagem de pacientes com câncer metastático entre os colonizados
e os não-colonizados. Entretanto, a maioria dos pacientes com tumor hematológico [27(19%) x 65(11%)],
pior performance status (ECOG 3-4) (33,8% x 17%) e maior escore de gravidade clínica (SAPS3) [68 (56-
79,2) x 62 (52-72)] estava no grupo colonizado. Em relação aos aspectos admissionais na UTI, pacientes
colonizados e não colonizados estavam distribuídos de maneira uniforme entre as unidades com
múltiplos leitos ou as unidades com leitos privativos. Cerca de ¾ das admissões foram por razões clínicas
ou decorrente de cirurgia de urgência, com maior concentração no grupo de pacientes colonizados
[123(87%) x 402(68%)], o que explica o maior número de admissões provenientes da enfermaria entre
eles. Pacientes colonizados tiveram internações mais longas tanto na UTI [8(5-11,2) x 6(4-9), p=0,01]
quanto no hospital [19(11-31,2) x 16(9-27), p=0,01), quando comparado à duração das internações dos
pacientes não-colonizados. A mortalidade na UTI (24% x 16%) e no hospital (43,7% x 33,7%) também foi
maior no grupo de pacientes colonizados comparado aos não colonizados. Entretanto, após ajuste para
idade, tipo de câncer, ECOG, SAPS3 e tipo de admissão, a presença de colonização não foi
independentemente associada à mortalidade hospitalar [OR 0,99 (066-1,49), p=0,97]. A sobrevida em 1
ano foi menor no grupo de pacientes colonizados (34,5%) que dos não colonizados (48%). Entretanto,
quando ajustada para idade, tipo de câncer e ECOG, não houve associação entre menor sobrevida e
colonização sem presença de infecção [OR 0,92 (0,75-1,23), p=0,43]. A ocorrência de infecção por
bactérias multirresistentes em pacientes colonizados foi independentemente associada à menor
sobrevida em 1 ano [OR1,68 (1,16-2,42), p<0,01]. Conclusão: Pacientes críticos com câncer colonizados
por bactérias MR tem mortalidade hospitalar maior que pacientes não colonizados. No entanto, quando
ajustado para confundidores, a colonização por bactérias MR não está associada à mortalidade
hospitalar. Ajustada para confundidores, a sobrevida em 1 ano é similar entre pacientes colonizados que
não desenvolveram infecção e pacientes não colonizados. Além disso, a sobrevida em 1 ano é menor em
pacientes colonizados que desenvolveram infecção por bactérias MR.



Página 1306Página 1306

MORTALIDADE POR SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CARLA GIANNA LUPPI - ORIENTADOR(A)

ROBERTA DE ALMEIDA SOARES - DISCENTE CO-AUTOR

MARIZA VONO TANCREDI - CO-AUTOR(A)

GISELLE GARCIA ORIGO OKADA - CO-AUTOR(A)

AMANDA JESUINO - CO-AUTOR(A)

ANGELA TAYRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: EPIDEMIOLOGIA

Introdução: A sí�lis é uma doença sexualmente transmissível cujo agente etiológico é o Treponema
pallidum. A maioria dos infectados é assintomático, e a doença pode ser dividida em sí�lis recente:
primária, secundária e latente recente, e sí�lis tardia: latente tardia (com mais de um ano da infecção) e
terciária. O tratamento da sí�lis é realizado com penicilina, medicação efetiva, sem resistência pelo
agente etiológico. A sí�lis congênita (SC) é doença evitável, mediante detecção precoce, tratamento
adequado e oportunamente instituído. A garantia de acompanhamento adequado no pré-natal (PN),
parto e puerpério é a melhor prevenção contra a transmissão vertical da doença. A taxa de incidência de
SC recomendada pela OMS para a eliminação da SC é de menos de 0,5 caso em 1.000 nascidos vivos
(NV), e foi de 4,73 casos em 1.000 NV no mundo em 2016, e em 2018, foi 9,0 em 1.000 NV no Brasil, 6,5
em 1.000 NV no estado de São Paulo (ESP), e 7,1 casos em 1.000 NV no município de São Paulo (MSP).
Objetivo: descrever a distribuição dos casos de SC no MSP, as taxas de mortalidade infantil com SC;
mortalidade perinatal com SC e os desfechos desfavoráveis por SC de 2016 a 2018. Materiais e Método:
estudo quantitativo, transversal, observacional, analítico com dados secundários do Projeto Mortalidade
por sí�lis congênita no ESP, com análise descritiva d o universo de dados do MSP pelo programa
estatístico JASP®, segundo características maternas e infantis, cálculo das Taxas de mortalidade: Infantil
com SC (TMISC), neonatal precoce com SC (TMNNPSC), neonatal tardia com SC (TMNNTSC), pós-neonatal
com SC (TMPNNSC), por Óbitos totais com SC (fetais e não fetais) (TMOTSC), por Óbito perinatal com SC
(TMOPSC) e por Desfecho desfavorável (TMDDSC). Resultados: No período analisado não houve óbitos
pós-neonatais, a TMISC por 1.000 NV foi de 1,174 com incremento percentual (IP) de 19,6%, a TMNNPSC
por 1.000 NV foi de 0,062 com IP de -8,0%, a TMNNTSC foi de 0,010 sem IP, a TMOTSC por 1.000
nascimentos totais (vivos óbitos fetais) (NT) foi de 0,452 com IP de 38,4%, a TMOPSC por 1.000 NT foi de
0,441 com IP de 33,9% e a TMDDSC por 1.000 NT foi de 1,065 com IP de 52,8. Os casos de SC, segundo
características maternas tiveram 24,4% de mães adolescentes, 44,3% pardas, 36,7% com 8 anos e mais
de estudo, 37,2% solteiras, 34,5% residentes da CRS Norte, 75,3% realizaram PN, com diagnóstico de
sí�lis no PN em 55,1%, 47,9% com tratamento inadequado e 34,9% não realizado e 68,8% de parceiros
não tratados. As crianças evoluíram a óbito por SC em 1,1% dos casos, 9% abortos e 5,6% natimortos, a
maioria dos óbitos ocorreu até 6 dias de vida, 39,6% das crianças eram pardas, 83,1% com teste não
treponêmico reagente e 63,1% com títulos de até 1/8, 10,7% com alteração liquórica. Conclusão: Houve
aumento de casos de SC, mortalidade infantil e desfechos desfavoráveis no período analisado,
reforçando a importância da detecção e tratamento precoces da sí�lis gestacional e do atendimento PN
de qualidade.
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MOTIVAÇÃO Á PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NO BRASIL: PODEMOS MELHORAR?

BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - COLABORADOR(A)

GABRIELA ARANTES WAGNER - COLABORADOR(A)

GABRIEL MAISONNAVE ARISI - COLABORADOR(A)

MARIA JÚLIA DA SILVEIRA ALVES MOREIRA - DISCENTE

IZABELLY OLIVEIRA CORSI NOGUEIRA - DISCENTE

EMILLE MARIANNE BERNAL CAVALHEIRO - DISCENTE

JULIANA GRANERO ZEDNIK - DISCENTE

RICARDO MARIO ARIDA - COLABORADOR(A)

JULIA FERREIRA ROCHA - DISCENTE

THAIS NERI ANDRADE DE ALMEIDA GARCIA - DISCENTE

KIMBERLY SOUZA ROCHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

INTRODUÇÃO ? A De�ciência Intelectual (DI) e/ou mental ocorre em 1,4% da população brasileira.
Algumas morbidades associadas à DI são: maiores valores de massa corporal e obesidade, redução da
frequência cardíaca ao exercício máximo e potência muscular, além da maior propensão em desenvolver
doença cardíaca congênita, redução do condicionamento cardiovascular e atrasos no desenvolvimento
neurocognitivo e motor. Tais fatores podem ser determinantes para a baixa participação de pessoas
com DI na prática de atividades físicas recreacionais, podendo resultar em aumento da morbidade nessa
população. Tendo em vista esta problemática, o presente estudo tem como objetivo realizar um
levantamento sobre os elementos motivacionais na adesão da atividade física e avaliar condições criadas
pelas instituições frequentadas por essas pessoas que promova a motivação e favoreça a prática de
atividade física. METODOLOGIA ? O estudo consistirá em entrevistas estruturadas de assistidos pelo
Instituto Jô Clemente (IJC) e outras instituições parceiras tendo aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CAAE:49020821.7.3001.8647). Participarão do questionário pessoas com o laudo médico CID
F70, F71, F72 ou Q90 com idade entre 7-12 anos; 13-20 anos; 21-29 anos e acima de 30 anos. O
instrumento de pesquisa utilizado será a Escala de Motivação à Pesquisa de Atividades Físicas Revisada
(MPAM-R) (Gonçalves and Alchieri 2010), validada no Brasil. As atividades físicas serão classi�cadas como
exercícios físicos (musculação, ginástica, caminhada, hidroginástica e dança) e esportes (futebol, vôlei,
basquete, ciclismo, natação, artes marciais e tênis). RESULTADOS ? Não há resultados até o momento,
pois os questionários começaram a ser aplicados no mês corrente. Foi iniciado com um grupo de 15
pessoas acompanhadas pelo IJC, na área de inclusão pro�ssional. Esse grupo consiste de 300 pessoas.
Ao término dessa, o mesmo grupo será novamente entrevistado aos 6 e 12 meses de intervalo, com a
proposta de um levantamento da prática da atividade física inicial bem como da aderência a esta prática
ao longo do estudo. CONCLUSÃO ? Através da aplicação do questionário da MPAM-R e análise descritiva
dos dados é esperado a realização de um mapeamento em âmbito nacional das atividades físicas
realizadas e as motivações para a sua realização entre as pessoas com de�ciência intelectual.
Objetivando assim a troca de informações por meio da criação de uma rede interinstitucional e ações
motivadoras que visam a promoção da saúde.
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MOVIMENTOS CORPORAIS DURANTE A FORMACAO DE SENTENCAS VIA
CARTOES/IMAGENS POR CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - ORIENTADOR(A)

VICTORIA DAYANE DE PAULA MELO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Esta pesquisa de Iniciação Cientí�ca situada na área dos Estudos da Linguagem tem como incumbência
realizar a descrição e classi�cação de movimentos corporais durante a formação de sentenças via
cartões/imagens por crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Seu objetivo decorre de um
quadro de um projeto de pesquisa em andamento intitulado Estudo dos recursos multimodais (aspectos
verbais, gestos, corpo e mundo material) em interações envolvendo crianças com Transtorno do
Espectro Autista, coordenado pela profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz (Comitê de Ética em Pesquisas
C.A.A.E 59128416.3.0000.5505). Os levantamentos desta pesquisa estão sendo realizados com base em
um estudo exploratório prévio realizado por Cruz; Tamanaha; Perissinoto; Bassani; Minussi; e Silva,
intitulado ?Mapeamento e descrição de movimentos em sentenças de uma criança com TEA via sistema
de comunicação alternativo?, estudo piloto realizado entre abril de 2020 a fevereiro de 2021. Para a
realização desta pesquisa, foram selecionados vídeos de interações de três crianças de 7 anos de idade
TEA não-verbais. O corpus foi gerado pelo Núcleo de Investigação Fonoaudiológica de Linguagem da
Criança e Adolescente com Transtorno de Espectro do Autismo - NIFLINC-TEA do Departamento de
Fonoaudiologia, Campus São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, e a pesquisa
desenvolvida no Laboratório de Linguagem e Cognição - LabLinC, Departamento de Letras, Campus
Guarulhos, da UNIFESP. A visualização dos vídeos se dará por meio do software ELAN (Wittenburg et al.,
2006), que possui recursos para sincronização e coordenação temporal e espacial de modalidades de
natureza distintas (verbal e não-verbal). Seguida da fase de mapeamento, classi�cação e descrição dos
movimentos corporais (mãos e olhar) das crianças com TEA não-verbal na formação de sentenças via
sistema de comunicação por imagens Picture Exchange Communication System (PECS). Esta pesquisa
visa contribuir para a ampliação de uma agenda de estudos no campo linguístico na área de linguagem e
cognição envolvendo crianças TEA não-verbais. Os resultados parciais obtidos correspondem a uma
expectativa evidente no estudo exploratório em relação aos processos linguísticos e suas etapas na
formação de sentenças, tendo como base a hipótese do planejamento de sentenças via cartões PECS em
contraste com processos cognitivos de construções sintáticas na linguagem oral. Diante disto, é possível
traçar uma nuance de movimentos gestuais em turnos silenciosos que se inicia desde quando as
crianças selecionam um dos cartões até a entrega da �ta de sentenças para a terapeuta.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RECORDES DE ENCALHES DE BALEIAS JUBARTE NO
LITORAL DO BRASIL

GISLENE TORRENTE VILARA - COORDENADOR(A)

LARA BENNATI MADUREIRA - DISCENTE

ANDRE LUIS DA SILVA CASAS - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

OCEANOGRAFIA

Introdução: O declínio na abundância e modi�cações na distribuição geográ�ca de animais selvagens é
uma das características mais marcantes da mudança ambiental induzida pelas atividades do
Antropoceno. A mudança climática, em particular, pode resultar na modi�cação dos espaços climáticos
mais favoráveis para as espécies exigindo adaptação das populações. Em 2021, foi um ano de record de
registros de encalhes de baleia jubarte no litoral do Brasil (230), com carcaças concentradas nas praias
das regiões Sudeste e Sul. É possível que, com os adventos climáticos, os estoques de krill Antártico, o
principal alimento desta espécie, tenha deslocado sua mancha de abundância. O krill se alimenta de
algas diatomáceas que, por sua vez, respondem às variações de temperatura do oceano buscando águas
mais frias em latitudes mais altas. Por dedução, poderíamos inferir que, ao deslocar o ótimo ambiental
das diatomáceas, o krill também deslocaria suas abundâncias o que resultaria em baleias aumentarem
seu percurso de migração e, portanto, sendo necessário maior quantidade de reservas energéticas para
terminar o percurso migratório de todos os anos. Objetivo: Analisar se �utuações temporais da
temperatura oceânica em faixas das rotas de migração das jubartes poderiam explicar, mesmo que
indiretamente, aumento de encalhes de baleias jubartes. Material e métodos: Dados de temperatura
foram obtidos na plataforma Copernicus, com pontos de amostragem baseados em faixas
representativas da rota aproximada de migração das jubartes. As temperaturas foram extraídas da
plataforma e processadas com o Microsoft Excel e o RStudio, obtendo-se médias ( -DP) mensais. Para
dados de encalhes consultou-se a plataforma SIMBA. no intervalo entre 2016 a 2021, onde estão
contidos os dados de encalhes disponíveis, entre os meses de junho a dezembro, quando os animais se
encontram na costa brasileira. Os estados considerados na análise foram Espírito-Santo, Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tendo em vista a disponibilidade de dados na plataforma SIMBA. As
análises consideraram grá�cos de tendências e uma regressão linear entre abundância de encalhes e
médias de temperatura. Resultados: Os dados sugerem um aumento do número de encalhes com o
aumento da temperatura, mas incorporar mais dados para obter padrões mais claros será fundamental
em 2022, tanto na região Sudeste e Sul. Conclusão: A temperatura média do mar nas faixas
representativas das regiões Sudeste e Sul do Brasil demonstra uma leve tendência de redução nos
últimos anos, enquanto o número de encalhes de baleias jubarte tem aumentado signi�cativamente. A
variação da temperatura pode não estar diretamente relacionada à morte dos indivíduos, mas sugere
possíveis efeitos indiretos. Não se sabe ao certo se o padrão observado está associado a um aumento da
distância de migração, à procura por novas fontes de alimento, busca de pontos de descanso mais
próximos à área de alimentação, faixas de temperatura mais frias ou até mesmo por uma combinação
de fatores. Portanto, destacamos a relevância de manter o monitoramento de encalhes de jubartes para
detectar possíveis mudanças nos padrões de migração para alimentação e reprodução na costa
brasileira.
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MUDANÇAS DO PADRÃO MENSTRUAL E USO DE ANTICONCEPCIONAIS EM
MULHERES ADULTAS JOVENS DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19

ZSUZSANNA ILONA KATALIN DE JARMY-DI BELLA - ORIENTADOR(A)

JÚLIA FUJII - DISCENTE

ANA BEATRIZ UEHBE LAGO - CO-AUTOR(A)

ANA MARIA HOMEM DE MELLO BIANCHI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: A pandemia do COVID-19 foi motivo de muitas mudanças psíquicas e físicas na população
mundial, e assim, especialmente nas mulheres, questionou-se a possibilidade de in�uências no padrão
de sangramento menstrual. Sabe-se que problemas e distúrbios emocionais estão associados e podem
repercutir em alterações menstruais, trazendo o questionamento de quais foram os impactos da
pandemia no padrão menstrual de mulheres adultas jovens no menacme, usuárias ou não de
contraceptivos hormonais. Objetivos: avaliar possíveis mudanças no padrão menstrual em universitárias
adultas jovens durante a pandemia de COVID-19 usuárias ou não de métodos contraceptivos. Materiais
e métodos: Estudo de coorte transversal, com mulheres no menacme por envio de questionário pela
plataforma Google Forms para resposta por convite, divulgados em redes sociais. Foram coletados
antecedentes pessoais, ginecológicos, menstruais e obstétricos comparando dados dos períodos de
antes da pandemia (janeiro e fevereiro de 2020) e o momento da pesquisa durante a pandemia
(novembro a dezembro de 2020). Os critérios de exclusão foram: idade <18 ou > 30 anos; não-
universitárias; grávidas e/ou com antecedentes de gestação; uso de pílula do dia seguinte nos últimos 3
meses; portadoras de doenças endometriais; uso de anticoagulantes, aspirina e ácido tranexâmico. Foi
estimado, com base nos padrões epidemiológicos brasileiros referentes à alterações menstruais, um
número mínimo necessário de 380 mulheres para a participação no estudo. Resultados: 695 mulheres
responderam o questionário, sendo que dessas 440 atenderam os critérios de inclusão e exclusão e
foram analisadas. 217 (49.3%) estavam em uso de métodos contraceptivos hormonais e 223 (50.7%) não
usavam métodos hormonais. Observaram-se alterações no ciclo menstrual, nos dois grupos
respectivamente, quanto a duração (17% e 11,2% p-0.82), intervalo (16,6% e 26,4% p-0,08), presença de
irregularidade (19,3% e 27,3%p-0,09), intensidade do �uxo (38,7% e 41,2%p-0,54), piora da dismenorreia
(33,2% e 38,1%) e piora da TPM (60,4% e 69% p-0,78). Conclusões: Houve alteração no padrão menstrual
de mulheres jovens com a pandemia principalmente nos aspectos associados a dismenorreia,
intensidade de �uxo e TPM em mulheres usuárias ou não de métodos contraceptivos hormonais.
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MUDANÇAS NA DINÂMICA DELTAICA DO RIO PARNAÍBA, PI/MA.

EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA - ORIENTADOR(A)

VITORIA GUARESMIN DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA

E ESTATÍSTICA Sub-Área: ANÁLISE

A ação antrópica, está alterando o �uxo natural de muitos processos essenciais para o funcionamento
de grandes ecossistemas a pequenas populações. Em virtude de fatores socioeconômicos, a utilização
de recursos naturais, alguns rios no Brasil são explorados e utilizados como fonte de água, abastecendo
as grandes metrópoles e geração de energia através de hidrelétricas. Ao analisar essas regiões,
observamos alguns processos responsáveis pelas mudanças morfológicas, tais como a erosão e a
sedimentação, resultando na formação de um delta. O trabalho identi�ca e entende, através de
parâmetros geológicos, imagens de satélites e dados de vazão e pluviosidade, as mudanças no
funcionamento deltaico do Rio Parnaíba e a modi�cação das suas linhas de costa, ao longo dos últimos
35 anos. Dada a maneira como rios são recursos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e
o modo como participam de atividades econômicas essenciais, é correto a�rmar que o rio Parnaíba é um
dos recursos naturais mais importantes do estado do Piauí. Não obstante, os dados de satélite mostram
alteração ao longo do tempo e o modo como ocorre na face da ilha deltaica que se encontra associada à
dinâmica marinha. Em particular, destaca-se o ano de 2010, que a taxa de sedimentação e erosão
entram em desequilíbrio a ponto de diminuir a área da ilha. Analogamente, a costa sofre dos processos
erosivos no mesmo período e mostra também regressão de seu per�l de margem. O rio Parnaíba possui
atualmente uma barragem ao longo de seu percurso. Graças ao histórico das imagens de satélite é
possível também observar a mudança que os barramentos provocam na planície de alagamento do
canal do rio que o precede. A análise dos dados coletados pela Agência Nacional de Águas mostra
algumas alterações, tanto acima como abaixo da barragem, indicando além da interferência da
barragem, outras formas de modi�cação da vazão do rio podem estar ocorrendo. Conclusivamente,
pode-se dizer que a aparente situação de preservação completa das condições da dinâmica deltaica do
rio Parnaíba poderá ser modi�cada em pouco tempo, uma vez que os primeiros indícios de alterações
na dinâmica �uvial já se mostram presentes.
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MULHERES EM BUSCA DA CIDADANIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS JORNAIS

MARIA FERNANDA LOMBARDI FERNANDES - ORIENTADOR(A)

PAULA DA SILVA SOMENSARI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

MULHERES EM BUSCA DA CIDADANIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS JORNAIS O SEXO FEMININO E O
QUINZE DE NOVEMBRO DO SEXO FEMININO (1873-1890). Paula da S. Somensari (Departamento de
Ciências Sociais, Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas, UNIFESP) Introdução O presente
trabalho é fruto da continuação do Trabalho de Conclusão de Curso, realizado durante a Graduação em
Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, nos anos de 2020 e 2021. A monogra�a
constituiu uma pesquisa que abrangeu as primeiras manifestações feministas no Brasil de cunho liberal
? período em que algumas mulheres buscavam, no sufrágio feminino, a sua emancipação. O período
analisado corresponde principalmente aos anos �nais do século XIX, sobretudo o início da Primeira
República. Como recorte foi apresentado o jornal de Francisca Senhorinha da Motta Diniz, primeiro
jornal de temática feminista que circulou em Minas Gerais. Tendo por título O Sexo Feminino ?
posteriormente com a Proclamação da República, transformou-se em O Quinze de Novembro do Sexo
Feminino ? o periódico tratava, de maneira geral, de duas grandes reivindicações de mulheres, a saber:
(I) acesso à educação e (II) exercício dos direitos políticos. O trabalho aqui exposto que vem sendo
realizado no mestrado aprofunda as questões apresentadas na monogra�a para além da apresentação,
buscando analisar com maior a�nco o periódico, principalmente os textos de autoria de Senhorinha
Motta Diniz. Objetivo O objetivo do trabalho aqui apresentado é empreender uma discussão acerca dos
primórdios do movimento feminista brasileiro, sobretudo a luta das mulheres em busca do direito pelo
sufrágio feminino. Para tanto, utilizamos como fonte de pesquisa os jornais de Francisca Senhorinha da
Motta Diniz. Temos como intuito colocar em evidência o pensamento da autora e os ideários de
emancipação feminina presentes no período, propondo discutir a ação das mulheres em seu tempo,
ressaltando a importância da imprensa enquanto forma de expressão de uma opinião pública letrada e
no liberalismo como uma in�uência relevante para trazer em voga a luta pelos direitos políticos das
mulheres. Materiais e Método A pesquisa será conduzida principalmente a partir da análise de fontes
primárias e de bibliogra�a secundária, portanto será de natureza estritamente bibliográ�ca. A análise do
material é precedida por um entendimento minucioso do veículo de comunicação em si, seguindo um
roteiro de leitura e sistematização dos dados, levando em consideração sua propriedade, o alcance da
publicação, a edição, a autora, colaboradoras e o contexto em que se inseriam essas mulheres. Nesse
sentido, será necessário recorrer à bibliogra�a secundária que possa fornecer essa contextualização. O
manuseio dos jornais em questão demanda a realização de um pequeno levantamento dos assuntos
principais trazidos pela autora, sobretudo os textos editoriais, elencando tudo em um pequeno banco de
dados. Feita a pesquisa e contemplados todos os seus elementos como o contexto, o texto e a autora,
buscaremos analisar os discursos, os interesses e demais dinâmicas próprias daquele período. Com isso,
será possível compreender o pensamento e ação política de Francisca Senhorinha dentro do contexto
histórico e intelectual da época.
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: CARTOGRAFIAS, NARRATIVAS, RESISTÊNCIA

FLAVIA LIBERMAN CALDAS - ORIENTADOR(A)

FERNANDA CARLA DE MORAES AUGUSTO - DISCENTE CO-AUTOR

LUCIANA VIEIRA CALIMAN - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-
RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Esta pesquisa com mulheres em situação de rua propõe um movimento de pensamento com suas
narrativas de vida, com seus modos de viver, com sua inventividade na instauração de modos de
resistência, com suas fabulações de mundos. Um processo que está em andamento e pretende trazer
outras histórias, que possam desviar dos perigos de uma história única, de discursos de pretensas
verdades. Narrativas que potencialmente tensionem o instituído, o hegemônico, a ordem violenta
colonial, capitalista, sexista, racista, produtora de misérias e assujeitamentos. O Capitalismo Mundial
Integrado se sustenta em certos regimes semióticos econômicos, jurídicos, técnico-cientí�cos e de
subjetivação. O neoliberalismo, a globalização dos mercados, a privatização do mundo, vêm relegar uma
multidão à indiferença, sem utilidade ao funcionamento do capital. Na composição desse cenário, o sexo
é utilizado como tecnologia biopolítica, produzindo uma relação assimétrica de poder entre os gêneros,
e o sistema heterossexual emerge como um dispositivo social de produção de feminilidade e
masculinidade, de regulações de papéis e práticas sociais que asseguram explorações, se conectando
ainda a dimensões de relações raciais e étnicas. São inúmeras as políticas públicas que precisam estar
articuladas intersetorialmente na busca por a�rmação da vida e de direitos. A Atenção Psicossocial no
SUS implica em uma contínua criação conjunta de estratégias, em rede, a partir das singularidades dos
territórios, especialmente em meio à pandemia de Covid-19. A população em situação de rua cria seus
modos de tecer suas redes, seus cuidados, suas movimentações nômades, de construir refúgios, de
fazer parentes - humanos e não humanos. Experimentamos pensar a potência da vida em resistência ao
poder sobre a vida. A política da narratividade e sua implicação na produção de conhecimentos. A
produção de saberes localizados, situados, de perspectiva parcial, interseccional, em redes de conexão,
com responsabilização por práticas de visualização. Uma bússola ética como guia. Devir-minoritário. Um
convite a encontros com as mulheres participantes, ao cultivo de palavras, à reativação do
encantamento como transgressão, invenção, como potência ética-estética-política de existência. Nesses
percursos, propomos problematizar os atravessamentos de políticas públicas, com olhares atentos à
saúde mental, atenção psicossocial, proteção social e aos efeitos da pandemia. Sondar pistas para o
reencantamento de discursos, práticas, saberes, pesquisas, na produção de outras histórias, de rupturas
em relações de poder e na potencialização da vida. A cartogra�a compõe um método de coemergência
de teoria e prática, em um plano da experiência, de rede�nição de fronteiras entre subjetividade e
objetividade, entre sujeito e objeto. Cartogra�as de territórios existenciais, de encontros com a
diferença. A intervenção promovida pela pesquisa traz a emergência de realidades, sendo o
conhecimento um ato criador, que produz efeitos. A análise em cartogra�a se orienta por
problematizações, a análise de implicações é desestabilizadora e desnaturalizadora, traz visibilidade a
forças que atravessam, percepção de devires, a�rma processualidades e singularidades. Uma aposta de
que as narrativas podem ser potenciais produtoras de processos de subjetivação e de analisadores de
políticas públicas e de cuidados em saúde, em aberturas de questões, na perspectiva de dimensões
macro e micropolíticas.
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MULHERES NO TERRITÓRIO PAULISTANO: SUAS DESIGUALDADES, TRABALHOS,
VIOLÊNCIAS, INVISIBILIDADES E ACESSOS AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

PATRICIA LACZYNSKI DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

MARIANA CINTRA TOBIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: CIDADES

MULHERES NO TERRITÓRIO PAULISTANO: SUAS DESIGUALDADES, TRABALHOS, VIOLÊNCIAS,
INVISIBILIDADES E ACESSOS AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. TOBIAS, Mariana Cintra. (Instituto das
Cidades, Campus Zona leste ? UNIFESP) As mulheres paulistanas compõem importante garantia do
acúmulo de riqueza da cidade, a partir do trabalho, dispondo de ampla ocupação do território, mas
também de grande restrição quanto aos acessos a equipamentos públicos, de garantias quanto às
demandas que compõem suas trajetórias familiares, de mobilidade, de acesso à saúde e as suas
especi�cidades femininas. Tais fatores são ainda mais viscerais, pois são inerentes a experiências de
violência e invisibilidades. Assim, este trabalho questiona como as mulheres ainda continuam
invisibilizadas por nossa sociedade, uma vez que elas representam um papel fundamental na ocupação
territorial e intervenção nos grandes centros urbanos, em especial a cidade de São Paulo, essenciais
para o desenvolvimento socioeconômico. E para tanto, remeterei a um levantamento da história de vida
da minha avó (mulher negra e empregada doméstica), que dialogou com contribuições teóricas sobre os
fatores abordados.
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MULTIPLICADORES FISCAIS PARA O BRASIL: UMA AVALIAÇÃO DE
MULTIPLICADORES FISCAIS ESTIMADOS ATRAVÉS DOS MÉTODOS DE PROJEÇÕES

LOCAIS E PROJEÇÕES LOCAIS SUAVES. DEIVID JORGE. (DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA - UNIFESP - PPED)

DIOGO DE PRINCE MENDONCA - ORIENTADOR(A)

DEIVID JORGE DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Na última década, a discussão a respeito dos impactos dos instrumentos �scais sobre variáveis
econômicas têm tido cada vez mais espaço na literatura acadêmica, o que fez com que o conceito de
multiplicador �scal, isto é, o potencial da política �scal em estimular o produto interno bruto, ganhasse
centralidade. Este projeto de pesquisa tem por objetivo estimar multiplicadores �scais para o Brasil
utilizando as metodologias Local Projections (LP) de Jordà (2005) e Smoothed Local Projections (SLP) de
Barnichon & Brownlees (2019) e comparar os seus resultados. Destaca- se que a última metodologia não
foi utilizada para estimar multiplicadores �scais, tanto a nível nacional quanto internacional, o que
fortalece o grau de contribuição do presente trabalho.
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MUSEU DE ANATOMIA HUMANA PROFESSOR RENATO LOCCHI - A EXPERIÊNCIA DE
UMA VIAGEM PELO CORPO HUMANO

SERGIO RICARDO MARQUES - COLABORADOR(A)

LUIS OTAVIO CARVALHO DE MORAES - COORDENADOR(A)

MARCELO CAVENAGHI PEREIRA DA SILVA - COLABORADOR(A)

DIOGO CORREA MALDONADO - COLABORADOR(A)

ALEXANDRE AUGUSTO PINTO CARDOSO - COLABORADOR(A)

ELIANE FLORENCIO GAMA - COLABORADOR(A)

MAGNO CESAR VIEIRA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: A busca pelo conhecimento do corpo humano e o seu funcionamento tem sido objeto de
estudo desde os primórdios da humanidade; hoje, com a globalização e a internet, o conhecimento da
anatomia do corpo humano e sua �siologia estão ao alcance de qualquer cidadão; o interesse por ver
peças anatômicas dissecadas e preparadas deixou de ser exclusivo daqueles que buscam cursos na área
da saúde como pro�ssão, e passou a ser importante para aqueles que desejam conhecer o próprio
corpo e entender o seu funcionamento. Pelo exposto, o Museu de Anatomia Humana Professor Renato
Locchi da EPM/UNIFESP ao longo dos anos vem sendo solicitado por escolas da rede pública e/ou
privada, cursinhos pré-vestibulares e alunos de pós-graduação da própria Instituição, para visitas em
busca deste conhecimento. Objetivo: o objetivo do programa é realizar o atendimento às escolas de
ensino fundamental, médio e superior, cursinhos pré-vestibulares, munícipes e todos demais
interessados em visitar o Museu. Material e Métodos: Desde a década de 70, o Museu é visitado,
entretanto em 2019 faz parte do Programa de Extensão da UNIFESP, possuindo as atividades
extensionistas mais ativas, principalmente envolvendo os discentes da graduação. Resultados e
Conclusão: Assim foram realizadas algumas ações: 1. Catalogação do acervo já existente; 2. limpeza e
melhoria na infraestrutura do museu; 3. Aumento do número de peças anatômicas do acervo do museu
pelas dissecações realizadas pelos discentes do curso de medicina; 4. visitas guiadas pelos discentes do
curso biomédico. O principal legado das visitas é o conhecimento do Corpo Humano tradicionalmente
ministrado em cursos da área de saúde, atravessem essas fronteiras e venham a agregar na formação
dos pro�ssionais de outras áreas, além de atravessar os muros da Universidade e alcançar a população.
As perspectivas futuras para o museu pós-pandemia são: aumentar o número de visitantes, inserir
novas tecnologias, colaborando para visitas interativas e publicar um trabalho cientí�co em periódico de
impacto.
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MUSEUS DE PENÁPOLIS

GABRIELA TONCHIS RIBEIRO SILVA - DISCENTE

JENS MICHAEL BAUMGARTEN - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

A presente apresentação parte da pesquisa desenvolvida no Programa de pós-graduação em História da
Arte e concluída em 2022 onde foram objetos de estudo quatro museus localizados na cidade de
Penápolis-SP que são: o Museu do Sol, o Museu do Folclore e os dois museus dedicados a São Francisco.
Visto os problemas impostos pela pandemia a pesquisa centrou-se em analisar a relação entre a
disciplina história da arte e os museus, tendo como principal �o condutor a seguinte indagação: Em que
medida esta relação entre estes dois eixos pode contribuir para a compreensão dos museus
penapolenses e quais os limites que ela apresenta? E partir da identi�cação das limitações pensar em
quais outros caminhos de análise podem contribuir para melhor compreensão dos objetos de estudos. A
metodologia utilizada consistiu na análise histórica dos museus e na revisão bibliográ�ca sobre
museologia e da abordagem da História da Arte sobre os museus para a constituição da própria
disciplina. A conclusão foi que os museus de Penápolis e a sua relação com a história da arte apresenta
limites acerca da produção bibliográ�ca, pois em sua maioria está centrada na análise dos grandes
museus. Deste modo novas indagações surgiram permitindo que se abra um leque de possibilidades
para pensar outras dinâmicas das realidades museológicas brasileiras e como a História da Arte pode ou
não as incluir.
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NADANDO NAS REDES: DESAFIOS DO CURSINHO POPULAR CARDUME NO ENSINO
REMOTO

MARCELO DOMINGUES ROMAN - COORDENADOR(A)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - COORDENADOR(A)

LUIZA WOLF - DISCENTE

LEONARDO DE SOUZA CRUZ - COORDENADOR(A)

GRAZIELA MASSI - DISCENTE

LARA ROSSI ADHMANN DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: A desigualdade social no Brasil intensi�cou-se a partir de março de 2020 em decorrência da
pandemia de COVID-19. Entre os vários direitos negligenciados pela produção dessa desigualdade, o
educacional se mostra muito presente, re�etido no sucateamento da educação pública. Nessa esfera,
acentuaram-se os problemas impostos pela nova realidade: à precariedade das condições de trabalho
nas escolas públicas, somaram-se a ausência de formação docente para o trabalho remoto e a
insu�ciência de conectividade nas comunidades mais empobrecidas. Portanto, no interior das classes
populares, os segmentos que historicamente sofrem com mais intensidade os efeitos da desigualdade
educacional ? não brancos, pessoas com de�ciência e em sofrimento psíquico, mulheres chefes de
famílias monoparentais etc. ? são empurrados para os limites da sobrevivência, e assim se afastam ainda
mais da formação escolar e universitária. Objetivo: O Cursinho Popular Cardume tem como objetivo
proporcionar atividades educacionais gratuitas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e de ampla formação política e cultural para jovens e adultos socialmente vulneráveis da região
da Baixada Santista e, atualmente, devido ao cenário de pandemia, para todo o Brasil. Método: As
atividades são inspiradas na educação popular freireana, buscando estabelecer relações horizontais com
os educandos, baseadas no diálogo, no questionamento, na busca de ligações entre os conhecimentos
abordados e a vida cotidiana, na promoção de um espaço de construção coletiva, com a produção de
novos saberes e a apropriação daqueles produzidos pela universidade. As aulas são ministradas por
educadores voluntários, em equipes formadas, em sua maioria, por estudantes da UNIFESP de
diferentes cursos. São estruturadas de acordo com as áreas do conhecimento exigidas para a realização
do ENEM. Em decorrência do distanciamento social, nossos educadores tiveram que se adaptar a
plataformas digitais (Google Meet e Google Classroom) e redes sociais (Facebook, Instagram e
WhatsApp) para executar as aulas e para a organização do trabalho coletivo. Também foram
desenvolvidas o�cinas na ?Disciplina de Apoio Pedagógico? (DAP), bem como foi criado um sistema de
tutoria como estratégia de aproximação em relação aos educandos e diminuição da evasão. No ano de
2021, grande parte das atividades foram desenvolvidas em parceria com o Cursinho Pré-Vestibular
AtuaMente (CPVAM), com a junção de algumas matérias, de modo que os educadores puderam oferecer
aulas em conjunto para ambos os cursinhos. Conclusão: Apesar do planejamento de aulas 100%
remotas em 2021, novos desa�os surgiram. Com a �exibilização do distanciamento social e o �m de
diversos auxílios, muitos estudantes tiveram que retornar ao trabalho presencial. Isso ocasionou a
desistência de muitos, que relataram não ter mais tempo ou disposição para se comprometerem a
assistir aulas. Por outro lado, a organização dos educadores aumentou, com maiores participações em
reuniões de gestão e na proposição de atividades interdisciplinares. Um exemplo de ações positivas
proporcionadas pelo ensino remoto foi a possibilidade de colocar nossos educandos em contato com
diversas pessoas, desde líderes quilombolas e indígenas, até pesquisadores de universidades, nacionais
e internacionais. Essas experiências foram relatadas por educandos como enriquecedoras, re�etindo-se
em diversas aprovações em universidades públicas (UNIFESP, UNESP, USP, UNICAMP).
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NANOPARTÍCULAS HÍBRIDAS DE OURO E FERRO MAGNÉTO-PLASMÔNICAS PARA
APLICAÇÕES TERANÓSTICAS

LILIA CORONATO COURROL - ORIENTADOR(A)

ISABELA SANTOS LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA INORGÂNICA

Introdução: O metabolismo anormal da protopor�rina IX (PpIX) eritrocitária é observado em doenças
como câncer, aterosclerose e a Covid-19. No caso da Covid-19 a glicoproteína super�cial Spike do SARS-
CoV-2, se liga à por�rina, que está em alta concentração em pacientes na fase aguda da doença. O ácido
aminolevulínico (ALA) e seu derivado hexaminolevulinato (HAL) quando administrados exogenamente se
acumulam em torno de células tumorais, de bactérias ou de vírus. Essas pró-drogas podem ser
direcionadas aos tumores ou locais infectados por meio de nanomateriais inteligentes. Nanopartículas
metálicas de ouro e ferro (AuFeNPMs) quando combinadas tornam-se heterodímeras e se destacam pelo
aprimoramento de suas propriedades, possibilitando uma ampla aplicação biomédica no diagnóstico e
no tratamento de doenças através das terapias fototérmica (PTT), fotodinâmica (PDT) e sonodinâmica
(SDT). Objetivo: O presente trabalho reporta a síntese de nanopartículas híbridas de ouro-ferro
revestidas com ALA e o HAL como os agentes estabilizantes e capeantes e a avaliação do seu potencial
teranóstico. Materiais e métodos: As AuFeNPMs foram sintetizadas por fotorredução e caracterizadas
por espectroscopia de absorção no UV-Visível e espectroscopia de emissão, medidas de potencial Zeta,
microscopia eletrônica de transmissão (MET) e espectroscopia no infravermelho (FTIR). Resultados e
conclusão: Os resultados obtidos revelaram uma absorção óptica do ouro devido ao efeito de
Ressonância de Plasmon de Superfície (SPR), resultando em uma banda em 532 nm. Na presença das
nanopartículas de ferro observou-se uma diminuição da intensidade da banda em 532 nm e um
alargamento da banda no visível. O espectro no FTIR destaca que as AuFeNPMs apresentam bandas na
região entre 570 e 630 cm-1 devidas a presença de ferro-oxigênio (FeO). O MET revela a presença de
nanopartículas esféricas de ouro e de ferro com dimensões diferentes. Ainda, medidas de potencial Zeta
indicam que as nanopartículas são estáveis e tem carga super�cial negativa no caso do ALA. Destacamos
ainda que as AuFeNPMs preparadas com ALA e HAL apresentam potencial para serem utilizados no
diagnóstico e no tratamento de doenças como o câncer e a Covid-19.
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NARRATIVAS DA VIVÊNCIA DO CÂNCER, HERMENÊUTICA E COMPROMISSO ÉTICO-
POLÍTICO: UMA REVISÃO NARRATIVA

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA - ORIENTADOR(A)

NADIA VITORINO VIEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE - DISCENTE CO-AUTOR

GREICE HERÉDIA DOS SANTOS MOURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Introdução: A narrativa implica um processo que parte da dimensão subjetiva de uma consciência
intencional e relevante para a esfera de ação. A experiência se completa no sentido que lhe é dado
re�exivamente, envolvendo as dimensões da sensibilidade, da consciência e da dimensão social a partir
das relações intersubjetivas construídas em uma realidade dinâmica e sobredeterminada. De acordo
com Habermas a construção linguística carrega consigo valores e competências discursivas que
apontam para as assimetrias de poder e movimentos históricos de interdição dos sujeitos e dominação
do discurso. Assim, em pesquisas qualitativas sobre o câncer a metodologia narrativa permite a
aproximação hermenêutica dos sentidos e signi�cados que envolvem esta vivência e oportunizam
interpretações que implicam o individual e o coletivo em seu contexto sócio-histórico. A proposta deste
trabalho surge de um convite à re�exão crítica pela disciplina eletiva Humanidades e Saúde,
desenvolvida e ministrada no Centro de História e Filoso�a das Ciências de Saúde (CeHFi) da Escola
Paulista de Medicina (EPM) da UNIFESP, a partir da temática do projeto de pesquisa dos discentes,
portanto, aqui pensado a partir da pesquisa sobre a vivência do câncer no contexto da saúde, em
consonância com os aprofundamentos nos temas da vulnerabilidade social pelo Laboratório de Estudos
sobre a Desigualdade Social Martin-Baró (LEDS) da UNIFESP, dos quais são membros os autores.
Objetivo: Discutir a contribuição da narrativa do câncer no contexto da saúde como forma de
agenciamento social voltado para os ideais da humanização e reconhecimento de seus aspectos ético-
políticos. Método: O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura. O processo de
coleta do material bibliográ�co foi realizado de forma não sistemática no período de maio a dezembro
de 2021, selecionando estudos que utilizaram a narrativa como principal instrumento metodológico da
pesquisa sobre o câncer. A partir dos descritores: Narrativas, Câncer e Brasil, foram pesquisadas bases
de dados cientí�cas das áreas de saúde e multidisciplinares: BVS, PubMed, EMBASE, Scielo, Scopus e
Web of Science. O banco de dados foi complementado com materiais indicados por especialistas na
temática. Estes foram categorizados, lidos e analisados criticamente. Resultados: Foram incluídos
dezenove estudos nesta análise e a partir dos resultados, pautamos nossas discussões sobre narrativas
do câncer a partir de três categorias após leitura crítica dos estudos: narrativas na trajetória de
adoecimento por câncer; sentidos e signi�cados na vivência do câncer; e a aproximação hermenêutica
como um retorno ao compromisso ético-político. Tratamos o fenômeno deste estudo com base na
perspectiva sócio-histórica para o fomento de um olhar que valorize as experiências singulares em sua
forma contextualizada e a validação intersubjetiva da construção narrativa. Conclusão: A partir da
categorização e análise crítica dos materiais compreendemos que as narrativas convocam caminhos de
legitimação social através de processos de validação intersubjetiva entre pesquisador e colaborador
para a superação dos aspectos sociais e políticos que permeiam e di�cultam o processo saúde-doença.
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NARRATIVAS DE EXÍLIO: A REPRESENTAÇÃO DOS REFUGIADOS SÍRIOS NOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO

JOSE LINDOMAR COELHO ALBUQUERQUE - ORIENTADOR(A)

GUILHERME HENRIQUE VASCONCELLOS LEONEL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E DIVERSIDADES

O objetivo desta pesquisa é analisar como o discurso midiático constrói a narrativa do refúgio,
particularmente qual é a construção midiática sobre os ?refugiados sírios? no contexto da Guerra Civil
Síria e como ela é produzida por dois veículos de comunicação situados em contextos civilizacionais
distintos: o New York Times (Estados Unidos), como um jornal de viés ocidental; e a rede de
comunicação Al Jazeera (Catar), mais centrada em uma perspectiva a partir do Oriente Médio. Como
recorte temporal da pesquisa foram analisadas as reportagens do período de 2011 a 2015 a partir dos
arquivos digitais em inglês destas publicações. O intervalo é marcado pelo ano considerado o início do
con�ito e pelo ano do reconhecimento, por parte do Alto Comissário das Nações Unidas, de que a
situação da população síria era ?a mais dramática crise humanitária enfrentada em um longo tempo?.
Para fazer essa análise foram utilizadas principalmente as obras O Orientalismo (1978), de Edward Said,
o Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais (2004), de Lupicínio Iñiguez, e o artigo Mídia e
Refúgio. - Algumas re�exões contemporâneas (2020), de Vitor Hugo Martins Kebbe da Silva.
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NARRATIVAS DE MULHERES NEGRAS NA CONQUISTA DE ESPAÇOS DE
REPRESENTATIVIDADE E LUTA DURANTE A GRADUAÇÃO

MARIA INES BADARO MOREIRA - ORIENTADOR(A)

GABRIELA DA SILVA BISPO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

O racismo estrutural está re�etido institucionalmente nas universidades, assim como questões de classe
e gênero. O objetivo deste artigo é re�etir sobre a formação de psicólogas negras, abordando seus
recursos de enfrentamento às desigualdades na graduação. A pesquisa qualitativa contou com
participação de cinco psicólogas autodeclaradas pretas, formadas na mesma universidade através de
entrevistas individuais livres, gravadas e transcritas. A análise temática agrupou temas convergentes
entre desa�os e estratégias de mulheres negras discentes em Psicologia de uma instituição pública
federal. As estratégias de enfrentamento apresentadas foram os laços com outros alunos negros no
ambiente universitário; se dedicar exaustivamente para diminuir a sensação de inferioridade; fortalecer
a própria identidade racial; utilizar auxílios �nanceiros estudantis e programas de bolsas institucionais;
assumir posições na academia contra a falta de representatividade; buscar espaços de fortalecimento
pessoal e coletivo. Conclui-se que estratégias de enfrentamento às questões raciais e suas
interseccionalidades atravessam a formação de psicólogas negras e interferem na permanência
estudantil, re�etindo na perspectiva futura de atuação pro�ssional. As experiências individuais
informam sobre a dimensão coletiva acerca da vivência universitária negra e indicam a necessidade de
ações institucionais em combate às desigualdades de raça, gênero e classe no ambiente acadêmico.
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NARRATIVAS MAMBEMBES: REGISTRO E MEMÓRIAS DE VIDAS CIRCENSES

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - COORDENADOR(A)

LARA APARECIDA MACHADO DE ALMEIDA - COLABORADOR(A)

ADRIANA RODRIGUES DOMINGUES - COORDENADOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - DISCENTE

RAQUEL BAPTISTA SPAZIANI - COLABORADOR(A)

ANA CAROLINA FERREIRA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

Introdução: A pandemia do novo coronavírus afetou muitas pro�ssões e trouxe consequências
especí�cas a classe artística, mais ainda, para os artistas que ocupam lugares informais no mercado de
trabalho, uma vez que o seu trabalho é fortemente ancorado no encontro com o público e na ocupação
de espaços públicos e privados. Este projeto de extensão visa fortalecer artistas e suas atividades
artísticas que são cada vez mais desvalorizadas em um mundo em crise climática e humanitária. Os
artistas que estão aqui em foco são aqueles denominados artistas circenses, artistas de rua,
malabaristas que ocupam o espaço público das cidades, transformando o cenário e a ambiência de
alguns locais inóspitos. Ou seja, são artistas que produzem uma arte dos bastidores, da coxia, para além
da arte do espetáculo, aquela que se embrenha na vida, que ocupa a rua. Objetivos: Oferecer escuta
sensível à classe trabalhadora de artistas circenses, produzir narrativas de vida artísticas e registrar as
histórias do Circo, com ênfase na pluralidade de modos de viver e fazer criativos. Método: Adotamos a
narrativa de histórias de vida como opção metodológica, considerando-a uma forma de produzir relatos
de acontecimentos recentes ou passados e de eventos lógicos e cronológicos, carregados por uma força
que denota a intensidade das experiências vividas. O projeto tem duração de 1 ano, com a realização
das seguintes atividades: sensibilização dos auscultadores por meio de encontros prévios onde serão
abordadas temáticas sobre as especi�cidades do público atendido, a história do circo no Brasil e
América Latina e a narrativa como ferramenta de coleta e registro de dados. Em seguida, haverá o
processo de escolha de um narrador para cada dupla de auscultadores e a realização de, no mínimo, 3
encontros para escuta, coleta de histórias e devolutiva ao narrador. Ao �nal, estão previstos encontros
de partilha de processo entre narradores, extensionistas e coordenadoras do projeto e a análise da
produção dos registros escritos. Resultados esperados: Espera-se que este projeto fortaleça a parceria
entre a universidade e os artistas circenses, de forma que a comunidade acadêmica possa participar
ativamente da rede de cuidado, em um momento tão avassalador como este atravessado pela pandemia
de COVID-19. Espera-se que a coleta de narrativas se con�gure como uma importante ferramenta de
compilação das memórias pessoais e pro�ssionais de artistas, que possa circular em diferentes espaços
produzindo novas sensibilidades para os modos de viver circenses. No processo formativo, há
expectativa que os estudantes ampliem a escuta para além dos diagnósticos relacionados a sinais e
sintomas e produzam re�exões sobre as histórias de vida coletadas, materializadas sob a forma de
devolutiva escrita da narrativa.
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NAS TRAMAS DA VIRTUALIDADE PANDÊMICA: A ESCUTA HUMANIZADA
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRATIVO DA UNIFESP

CAROLINA CLAUDIO BISI - DISCENTE

FERNANDO DE ALMEIDA SILVEIRA - COORDENADOR(A)

ACARY SOUZA BULLE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

MARCIO GOMES VIEIRA JUNIOR - DISCENTE

JULIANA COSTA CUQUI - DISCENTE

ELISABETTA GALLO FERRARI - COLABORADOR(A)

BRUNA DA SILVA BARBOSA - DISCENTE

ALZIRA DE SOUZA FREIRE - COLABORADOR(A)

SANDRA ARIANO CHIOSSI - COLABORADOR(A)

SISSY VELOSO FONTES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: em virtude da pandemia do coronavírus, desde março de 2020, uma equipe de
psicólogos(as) se reuniu para o atendimento dos pro�ssionais de saúde e administrativos do Hospital
São Paulo que se encontram na linha de frente dos cuidados do Covid-19, por meio do projeto de
extensão: ?Escuta Humanizada-Cuidados Integrativos para Pro�ssionais da Saúde, da Educação e do
Administrativo em tempos de pandemia? (Proec - 19208). Objetivo: este projeto - desenvolvido por
iniciativa da Associação Brasileira de Cuidados Integrativos (ABRACI) como prática desenvolvida pelo
Laboratório de Neurociência e Neuromuscular da UNIFESP, em conjunto com docente do Laboratório de
Estudos e Pesquisas em Formação e Trabalho em Saúde - Lepets - UNIFESP - BS e equipe de monitoria
de estudantes da Psicologia - teve seu projeto o�cial realizado de março a dezembro de 2021,
oferecendo atendimento psicológico online (preferencialmente em grupo), denominado de ?Escuta
Humanizada? para os referidos pro�ssionais. Materiais e Método: foram desenvolvidas as seguintes
abordagens: 1 - Abordagem Centrada na Pessoa ? ACP em virtude de seu caráter instrumental de
acolhimento e empatia, aplicável em emergências; 2 - Psicoterapia Breve, focalizando os sofrimentos
psíquicos advindos da pandemia, dentre eles: depressão; ansiedade ou fobia e desequilíbrio
psicossomático. Foram desenvolvidos encontros online - preferencialmente em grupo - para
acolhimento e escuta dos referidos pro�ssionais, denominados bene�ciários. Resultados: os
pro�ssionais do Hospital São Paulo elencaram di�culdades decorrentes de suas atividades no
atendimento ao Covid-19, dentre elas: impotência; situações de fadiga e ?stress?; medo de
autocontaminação e contaminação de familiares e pessoas do seu círculo social; re�exão sobre as
condições de trabalho. Ao mesmo tempo em que situações existenciais de convivência familiar,
relacionamentos e amizades serviam como temas e vivências de resistência diante da situação crítica
social, imposta pelas contingências da pandemia. Conclusão: Veri�cou-se que a Escuta Humanizada
psicológica é atividade importante para: o acompanhamento e apoio às condições emocionais objetivas
e subjetivas dos participantes; o desenvolvimento das habilidades e potencialidades psicossociais para
enfrentar as di�culdades decorrentes do exercício de suas funções neste momento crítico da saúde
pública; a vitalização dos vínculos psicoafetivos entre os próprios pro�ssionais e no desenvolvimento de
estratégias de autocuidado, tendo sido incorporada, em dezembro de 2021, como atividade o�cial da
UNIFESP por meio de vinculação à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas.
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NÃO EXISTE ASSASSINO EM SÉRIE NO BRASIL: UM OLHAR ÀS REPRESENTAÇÕES
MIDIÁTICAS DESSES INDIVÍDUOS

MARIANA CASSIANO CASTRO - AUTOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - CO-AUTOR(A)

KARINA PICCIN ZANNI - ORIENTADOR(A)

IAN PABLO DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

GABRIELLA PEREIRA PILON - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/

PSICOBIOLOGIA

Introdução: Desde os tempos primórdios, a oralidade se constituiu como a forma de conhecer e
transmitir histórias. Com o surgimento de tecnologias escritas e online, a eternização delas passou a ser,
de fato, realidade. A procura pela temática true crime parte da curiosidade das pessoas pela mente
humana e por sua exigência crescente de ter acesso a análises que fogem do senso comum. No mesmo
sentido, podemos pensar nos criminosos violentos, atualmente, objetos de estudo, para além do Direito,
também da Medicina, num movimento de patologização do crime que colabora para reforçar e difundir
a ideia de que todo criminoso violento é louco e, ao mesmo tempo, todo louco é um criminoso violento
em potencial. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é o de veri�car, de que forma, no Brasil, os sujeitos
chamados de ?assassinos em série? são retratados através dos veículos de comunicação jornalísticos e,
através deste movimento, identi�car a in�uência midiática na criação e/ou no reforçamento de um
estereótipo estigmatizante dos assassinos em série brasileiros. Materiais e Método: Para isso elaborou-
se uma linha do tempo com os casos brasileiros, denominados pela mídia nacional de serial
killers/assassinos em série. A partir dessa base, foi feito um levantamento das notícias de cada caso a
serem analisadas por esta pesquisa e, em seguida, foi realizado o tratamento dos dados, com posterior
sistematização e fundamentação dos termos encontrados. Resultados: Através desta pesquisa, foram
encontradas 259 notícias a serem analisadas, dentre as tais 64,9% continham, pelo menos, um termo da
categoria Psicopatologia encontrado ao se referir aos sujeitos retratados. Em seguida, os termos
Criminológicos, foram encontrados em 62,2% das notícias e 20,1% alocados dentro de Fantasia.
Observando-se o ano de publicação das notícias, agrupando-as por intervalo cronológico de 20 anos,
encontramos 68,3% delas entre os anos 2000 e 2021, tal como o menor deles entre 1940 e 1960, com
incidência muito próxima no vintênio seguinte; achados para os quais podemos formular hipóteses que
incluem desde a censura da Ditadura Militar Brasileira até o constante desenvolvimento tecnológico dos
tempos atuais. Conclusão: Diante disso, o primeiro ponto em que se toca é a necessidade de se de�nir,
em nossas legislações, esta tipologia especí�ca de crimes, pois a falta de consenso sobre uma de�nição
de assassino em série, principalmente dentro da realidade brasileira, apresenta consequências no modo
de julgá-los, seja social ou judicialmente, assim como é impeditivo à criação de políticas públicas
especí�cas. Ainda, e não distante dessa lógica, a manutenção deste sistema contribui à perpetuação da
estigmatização já atribuída às pessoas com doenças mentais, de que estas são e serão, a todo tempo,
criminosos em potencial. Isto posto, frente a tantas variáveis que contornam e retratam esses sujeitos,
indagou-se, então, se a forma de retratar estes casos através das mídias cria ou impacta a imagem que
os brasileiros têm de pessoas que cometem homicídios seriais. Por isso, esta pesquisa dá o pontapé
inicial à busca da resposta à pergunta: A�nal, os brasileiros acreditam que existem assassinos em série
no Brasil?
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA MATERNA E SUA INFLUÊNCIA NA SENSAÇÃO DE
FADIGA DURANTE O TRABALHO DE PARTO

TANIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SCUDELLER - ORIENTADOR(A)

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - CO-AUTOR(A)

MARIA TERESA PACE DO AMARAL - CO-AUTOR(A)

GABRIELLA MARINHEIRO MENDES BRAVO - DISCENTE

ANDRESSA DA ROCHA MORGADO ESTÓGIO - DISCENTE

NATHALIA ANTAL MENDES - DISCENTE

JULIA ADELUNGUE GASPAROTTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: Anualmente, no Brasil, ocorrem mais de três milhões de partos e ao referir-se aos
parâmetros maternos e neonatais negativos do processo de nascimento, a fadiga da parturiente pode
ser fator de in�uência direta nestes desfechos. Parece haver relação protetiva da prática de atividade
física durante a gravidez contra os efeitos desfavoráveis da fadiga durante o trabalho de parto, mas
ainda não há consenso na literatura. Objetivo: Avaliar e correlacionar o nível de atividade física da última
semana gestacional com os parâmetros de fadiga materna durante o trabalho de parto (TP). Métodos:
Trata-se de estudo transversal observacional em andamento com amostra de 16 mulheres, avaliadas em
uma maternidade de São Paulo. Estas responderam, no início do trabalho de parto, o Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ). Na fase ativa 1 (de 5 a 7 cm de dilação do colo uterino) e na fase
ativa 2 (de 8 a 10 cm) do TP foi aplicado o Questionário de Percepção Materna de Fadiga no TP (QMFP),
validado especialmente para parturientes brasileiras. As análises estatísticas foram desenvolvidas com o
auxílio do Software R, versão 4.1.2. Para realização da correlação entre índice de fadiga materna e nível
de atividade física foi utilizado o teste estatístico de Spearman e foi considerado um nível de signi�cância
de 5%. Resultados Parciais:. A média de idade das parturientes foi de 22,5 anos e houve predominância
de etnia parda (50%), de formação escolar em ensino médio (75%) e situação civil solteira (50%). Com
relação ao nível de atividade física, identi�camos três grupos a) Fisicamente Ativas (37,5%); b)
Irregularmente Ativas (56,25%) e, c) Sedentárias (6,25%). Não houve diferença signi�cativa na correlação
do nível de aptidão física e sensação de fadiga materna na fase ativa 1 do TP entre os três grupos (p =
0,849). O mesmo ocorreu na correlação das mesmas variáveis no segundo momento da fase ativa do TP
(p = 0,357). Conclusão: A despeito dos resultados parciais desse estudo é possível constatar que o nível
de aptidão física da gestante não afeta a sensação de fadiga materna durante o trabalho de parto.
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NÍVEL SÉRICO DE FAS SOLÚVEL É CAPAZ DE PREDIZER DESFECHOS DE SEGUIMENTO
DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

MIGUEL ANGELO DE GOES JUNIOR - ORIENTADOR(A)

ISABELLA FERREIRA RIBEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
NEFROLOGIA

Introdução: doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública. Anemia é frequente na DRC
ocorre principalmente por de�ciência de eritropoietina (Epo). Nosso grupo já havia demonstrado que
sFas está associado a anemia na DRC. Alguns pacientes com DRC, necessitarão de transfusão de
hemácias. Objetivo: avaliar se níveis séricos de sFas estão associados com nível de eritropoietina sérica,
e com a necessidade de transfusão de hemácias em 12 anos de seguimento Métodos: Estudo de coorte
histórico aonde acompanhamos 100 pacientes com DRC não dialítico. Analisamos dados demográ�cos,
taxa de �ltração glomerular estimada (TFGe), per�l de ferro, concentração de hemoglobina (Hb), níveis
séricos de creatinina, ureia, Fas solúvel (sFas) e Epo; índice de resistência a ação de Epo (Epo sérica/Hb)
no baseline. Realizamos correlações das variáveis. Avaliamos necessidade de transfusão de hemácias
entre 2008 a 2020. Dividimos por 1000 os valores de sFas sérico para análise estatística. Comparamos
dois grupos conforme a necessidade de transfusão sanguínea (Transf e Não-Transf) e na regressão
logística binária, a necessidade de transfusão sanguínea foi variável resposta. Avaliamos também os
desfechos óbito e a progressão DRC para diálise (DRCdd). Aprovado pelo comitê de ética da UNIFESP, SP,
Brasil (nos. 0108/2010 e 0175/2019) Resultados: as principais causas de DRC foram diabetes e
hipertensão. Observamos na admissão do estudo correlação positiva entre sFas e Epo/Hb (r=0,49;
p<0,001), Hb e TFGe (r=0,42; p<0.001), sFas e Epo (r=0,40; p<0.001). Houve correlação negativa entre sFas
e TFGe (r=-0,59; p<0,001), sFas e Hb (r=-0,46; p<0,001), TFGe e Epo/Hb (r=-0,49; p<0,001) entre todos os
pacientes (n=100). Dezesseis pacientes (16%) necessitaram transfusão de hemácias durante o período de
seguimento. O grupo Transf sg teve maiores valores de sFas sérico, ureia e Epo/Hb. Mas, apresentaram
menor concentração de Hb, saturação de transferrina e TFGe. Observamos ainda, associação
independente entre necessidade de transfusão de hemácias com sFas (OR 8,364; IC95% 2012-34.764;
p=0,003) e com sexo feminino (OR 0,071; IC95% 0,006-0,926; p=0,003) Conclusão: os níveis de sFas sérico
estão correlacionados com Epo sérica, índice de resistência a Epo, e estão associados
independentemente e atua como preditor da necessidade de transfusão de hemácias em pacientes com
DRC.
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NÓIS É O CORRE!: POSSIBILIDADES DE DIÁLOGOS COM AS JUVENTUDES POR MEIO
DO FUNK

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

RAQUEL BAPTISTA SPAZIANI - COORIENTADOR(A)

MARIA LUIZA CAMARA DE CAMARGO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

INTRODUÇÃO: A hierarquização entre a ?arte aceitável? e a ?arte ruim? está presente no convívio escolar
e, de algum modo, atravessa as práticas docentes. O Funk Brasil e demais manifestações culturais do Hip
Hop (RAP, TRAP, gra�te, pixo, passos de break e beatbox) retratam uma realidade intrínseca da
sociedade brasileira, bem como possibilitam pensar sobre questões sociais de classe, raça, gênero e
sexualidade, por meio das letras, ritmos e diferentes performances artísticas. No entanto, ainda hoje,
músicas de Funk, Rap e Trap são marginalizadas sob a alcunha de ?música ruim?, não sendo utilizadas
como práticas pedagógicas por serem resumidas a ?violentas? e ?sexualizadas? - ainda que muitas letras
teçam críticas às desigualdades sociais vivenciadas pelas/os jovens. OBJETIVO: Busca-se entender, então,
se e como as letras de músicas de Funk Brasil, parte do repertório das juventudes, podem ser utilizadas
como práticas pedagógicas de diálogo e conscientização sobre os marcadores sociais da diferença no
cotidiano escolar. MÉTODO: Esta é uma pesquisa qualitativa, exploratória-analítica, na qual serão
realizadas rodas de conversa sobre questões de classe, raça, gênero e sexualidade, por meio de músicas
sugeridas pelos/as participantes. Para isso, o projeto será submetido ao Comitê de Ética, respeitando a
regulamentação de pesquisa envolvendo seres humanos, bem como à Secretaria de Educação do
Município de Santos, apresentando a sua proposta e objetivos. A partir dessa anuência, apresentar-se-á
a proposta dos encontros às/aos jovens, convidando-as/os a participarem das rodas de conversa, a �m
de promover e identi�car quais são as re�exões suscitadas pelas letras de música de Funk Brasil e
demais artes periféricas. RESULTADOS: Espera-se que este estudo contribua com a discussão sobre as
práticas pedagógicas no trabalho com as juventudes a respeito dos marcadores sociais da diferença. Do
mesmo modo, espera-se que o trabalho em coletivo com as/os jovens, durante as rodas de conversa,
possibilite a conscientização sobre as desigualdades sociais e as possibilidades de enfrentamentos a
essas realidades.
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NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA CAMPUS
BAIXADA SANTISTA

CARINE SAVALLI - DOCENTE

RODOLFO EDUARDO SCACHETTI - DOCENTE

CIRO WINCKLER OLIVEIRA FILHO - DOCENTE

WAGNER YOSHIZAKI ODA - DOCENTE

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - COORDENADOR(A)

MôNICA FERNANDA BOTIGLIERI MORETTI - COORDENADOR(A)

ELISANGELA MARINA DOS SANTOS - DOCENTE

DIOGO MISOGUTI - DOCENTE

ISABELA FREIRE SANTOS VIDAL SOUTO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E
LÍNGUAS

A educação é um direito fundamental e um bem indispensável para o desenvolvimento pessoal e
construção de uma sociedade igualitária, justa e democrática, sob nenhuma forma de discriminação,
está garantido a todo.a.e.s na Constituição brasileira e na Convenção dos Direitos sobre as Pessoas com
De�ciência da ONU. O contexto da pandemia de COVID-19, o distanciamento social e adoção do ensino
remoto como estratégias de segurança sanitária foram especialmente desa�adores para estudantes do
ensino superior. No Brasil a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
é um marco importante para assegurar o direito à educação para pessoas com de�ciência, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Elas podem vivenciar di�culdades de
participação, relativas às barreiras de acessibilidade. A Política de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp,
operacionalizada pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, é uma importante ferramenta para identi�car
barreiras que comprometem a permanência e sucesso acadêmico dos estudantes alvo da Educação
Especial no Campus Baixada Santista. Relatar a experiência da Equipe Nuclear do NAI-BS no período de
2020 a 2022, com ênfase nas ações desenvolvidas para promoção da institucionalização da Política de
Acessibilidade e Inclusão e visibilizar o papel do NAI-BS no apoio à comunidade acadêmica, acerca do
tema de�ciência--acessibilidade-inclusão. Para planejamento e desenvolvimentos das ações, utilizou-se
dos recursos de tecnologias digitais tais como internet (Google meet, site o�cial da UNIFESP, Portal de
Acessibilidade etc.) e redes sociais o�ciais. Realizou-se reuniões on-line entre os membros da equipe
nuclear (quinzenalmente) e entre a coordenadora e bolsista PRAE-Santander (semanalmente), e ações
diretas de apoios a discentes com de�ciência visual e auditiva, e respectivos coordenadores de curso. O
Portal de Acessibilidade e as redes sociais foram adotados como principais canais de comunicação com a
comunidade acadêmica. Investiu-se na análise do Questionário dos Ingressantes nos Cursos de
Graduação da UNIFESP para identi�car as variáveis que permitem mapear o Per�l dos Estudantes
público alvo da EE em nosso Campus, e na participação ativa dos membros do NAI-BS em eventos,
publicações e nos espaços coletivos de representação da universidade (Conselho de Campus, Câmaras
de Ensino e Graduação, Coordenações de Curso, Comissão Local de Retorno Seguro das Atividades
Presenciais, CTAI, Conselho de Assuntos Estudantis etc...) e encontros com a Rede Rebeca para criação
de um acervo acessível para as bibliotecas do Campus. A universidade, como instituição social e
democrática, precisa assegurar a acessibilidade em todos os níveis. A democratização da educação se
concretiza no acesso, permanência e sucesso acadêmico como atribuição transversal e intersetorial na e
da universidade. O investimento do NAI-BS nas ações fruti�cou-se em avanços na visibilidade do tema,
na identi�cação de barreiras de acessibilidade e na re�exão acerca do capacitismo estrutural na cultura
institucional. Contudo, ainda existem grandes desa�os para materializar-se no cotidiano acadêmico. A
experiência relatada está em processo, para fortalecer as estratégias de apoio às necessidades e
demandas especí�cas dos estudantes universitários, alvo da Educação Especial e o compromisso com
uma cultura institucional verdadeiramente inclusiva.
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NÚCLEO DE MAPEAMENTO DIGITAL E FORMAS DE USO DOS TERRITÓRIOS E AÇÕES
EM 2020 E 2021

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - COORDENADOR(A)

ISABELA NOGUEIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA E VETERINÁRIA

Serão apresentadas as ações realizadas em 2020 e 2021 pelo Núcleo de Mapeamento Digital e Formas
de Uso dos Territórios. Será apresentado o website (nucleomapascoteiros.unifesp.br) atualizado com
ações implementadas, durante o período, e com participações de estudantes da UNIFESP e
colaboradores externos. Áreas de atuação: Cartogra�a; Teatro; Geociências; Geomorfologia; Geogra�a;
Geologia; Categorias Geográ�cas (Lugar; Espaço; Região; Paisagem; Território).
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NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS DA UNIFESP: EXTENSÃO EM AÇÃO.

ANITA BURTH KURKA - COORDENADOR(A)

GISELE APARECIDA BOVOLENTA - COORDENADOR(A)

ROSIRAN CARVALHO DE FREITAS MONTENEGRO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: O NPPS - Núcleo de Políticas Públicas e Sociais - é um programa de extensão universitária do
Instituto Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Em sua
diretriz, parte-se do pressuposto de que a universidade referenciada socialmente deve manter constante
diálogo com a sociedade sob o prisma da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A
sociedade é diversa e afetada pelos processos históricos que agudizam as desigualdades de classe, raça
e gênero. Esse entendimento é fundamental no debate sobre as políticas públicas quando se pensa
universalidade, igualdade e equidade. As políticas sociais, como meio de materialização dos direitos
sociais, atribuem um papel preciso ao Estado no atendimento às demandas e necessidades sociais, que
se expressam no ?território vivido?; e a sociedade como um ator importante no controle democrático
das políticas sociais, como aquelas que se voltam para a garantia de direitos dos cidadãos em uma
sociedade marcada pela pobreza, desigualdade social, territorial, racial e de gênero características que
incidem sobre a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Objetivos: entrelaçar o ensino, a
pesquisa e a extensão em ações interpro�ssionais, interinstitucionais e intersetoriais voltadas ao tema
das políticas públicas, da participação e do controle social, na perspectiva da defesa dos direitos sociais e
consolidação da cidadania. Método: As atividades de extensão e de pesquisas são sustentadas por
metodologias participativas e problematizadoras, realizadas por meio de reuniões de planejamento,
projetos de extensão, seminários temáticos, grupos de estudos, entre outras. A relação da Universidade
com a sociedade é compreendida aqui como bidirecional e fundamental na formação do/a estudante, na
quali�cação dos docentes e na articulação com as demandas sociais. Pressupõe o desenvolvimento de
interações fundadas no diálogo, na ação de mão-dupla, na troca de saberes e, principalmente, na
superação do discurso que coloca o conhecimento como domínio da academia. Nesse sentido, será de
fundamental importância a articulação com movimentos sociais, gestores de políticas públicas,
pro�ssionais, estudantes e pesquisadores. Resultados almejados: Fomentar uma formação pro�ssional
crítica e comprometida com a consolidação de políticas públicas de direitos por meio das ações
permanentes e/ou projetos especí�cos; estimular o envolvimento da comunidade acadêmica no debate
sobre as políticas públicas, através de participação nos projetos do NPPS, bem como na inserção em
espaços de participação social como os Conselhos Municipais das diversas políticas públicas; Suscitar o
fortalecimento das lutas por direitos sociais, produção de Trabalhos cientí�cos como Iniciação Cientí�ca,
TCC e outras produções acadêmicas; ter o NPPS como espaço para socialização das pesquisas realizadas
por docentes, discentes, pro�ssionais e lideranças dos movimentos sociais; além da produção de artigos
cientí�cos que expressem os debates, pesquisas e processos vivenciados no NPPS. Conclusão: Trata-se
de um espaço que busca oportunizar experiências de diálogos e construções críticas sobre as demandas
sociais no âmbito do municípios da RMBS, as organizações da sociedade e o debate das respostas em
construção.
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NÚMEROS PRIMOS E CRIPTOGRAFIA

GRASIELE CRISTIANE JORGE - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: MATEMÁTICA

Este projeto busca desmisti�car a Matemática como uma ciência difícil, incentivar o espírito investigativo
na comunidade, apresentando resultados de pesquisa de forma acessível e, assim, atrair mais alunos
para as ciências exatas. Focado na divulgação cientí�ca, o projeto divulga conteúdos relacionados à
Teoria dos Números e Criptogra�a por meio de seu per�l no Instagram @numerosprimos_cripto. Na
rede social, são feitas publicações periódicas, produzidas por professores e alunos da Unifesp e de
outras instituições de ensino. Além das publicações, o projeto tem como objetivo fazer visitas virtuais a
escolas de ensino básico para apresentar conteúdos da Matemática, colocando os alunos do ensino
básico em contato com pesquisadores e alunos do ensino superior. O projeto está associado ao
conteúdo de uma disciplina obrigatória do Mestrado Pro�ssional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT) e de uma unidade curricular interdisciplinar ofertada pelo ICT/Unifesp.
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NECESSIDADES DE SAÚDE, TERRITÓRIO E CUIDADO NO SUS: CURRICULARIZAÇÃO
DA EXTENSÃO NO CURSO MÉDICO

SAMARA URBAN DE OLIVA - COLABORADOR(A)

LUCIANA YUKI TOMITA - COORDENADOR(A)

NILMAR SILVIO MORETTI - COLABORADOR(A)

DAISY MARIA MACHADO - COLABORADOR(A)

CRISTINA VIANA NIERO - COLABORADOR(A)

LARISSA MARIA BRAGAGNOLO - COLABORADOR(A)

JULIO HENRIQUE KRAVCUKS ROZENFELD - COLABORADOR(A)

FABIO VEIGA DE CASTRO SPARAPANI - COLABORADOR(A)

ROSELI MIEKO YAMAMOTO NOMURA - COLABORADOR(A)

TANIA APARECIDA TARDELLI GOMES DO AMARAL - COLABORADOR(A)

FERNANDA MARQUES DA CUNHA - COLABORADOR(A)

REGINA YOSHIE MATSUE - COLABORADOR(A)

LEANDRO FORNIAS MACHADO DE REZENDE - COLABORADOR(A)

MARCOS SERGIO DE TOLEDO - COLABORADOR(A)

SERGIO LUIZ DOMINGUES CRAVO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Este projeto de extensão se propõe a promover, junto à comunidade uma avaliação do cenário de
saúde, identi�cando as principais necessidades do território, e disponibilizando, ao público externo à
universidade, o conhecimento adquirido com o ensino. O projeto prevê a articulação do conhecimento
advindo do ensino com as necessidades em saúde da comunidade, a partir da compreensão da
indissociabilidade da extensão, ensino e pesquisa. O ponto de convergência entre as unidades
curriculares denominadas: Epidemiologia, Bioestatística e Condições de Saúde Populacional, Cuidado
Integral na Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Política de Saúde e o Cuidado no SUS, Introdução à
Prática Médica se dá a partir da identi�cação das necessidades de saúde dos usuários do sistema de
saúde na região da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, campo de atividade dos alunos da
UNIFESP. As unidades curriculares de Bases morfológicas, Fisiologia, Biofísica, Farmacologia, Biologia
Molecular, Genética, Bioquímica, Bases morfológicas, Fisiologia e Biofísica e Microbiologia, Imunologia e
Parasitologia, Iniciação Cientí�ca II; contribuirão para elaboração de material educativo sobre as
características das doenças, as condições de saúde, sintomatologia e estratégias de prevenção para os
principais problemas de saúde da comunidade. A articulação entre as unidades curriculares e interação
com o território e comunidade permitirão uma formação mais interdisciplinar, crítica e re�exiva dos
alunos de medicina, e contribuir na formação técnico-cientí�ca,pessoal e social.
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NEGACIONISMO CIENTÍFICO NA ESCOLA: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS
PROFESSORES DE CIÊNCIAS

ELIANE DE SOUZA CRUZ - COORIENTADOR(A)

VIVIANE DAMASCENA SOARES MARTINS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Este estudo de mestrado, realizado no âmbito do PECMA (Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências e Matemática) em fase inicial com previsão de término em 2ºsem./2023 investigará a
in�uência do negacionismo cientí�co no trabalho docente. Há um crescimento dos movimentos
negacionistas no Brasil que �caram ainda mais evidentes com a divulgação das Fake News e das
pseudociências nas redes sociais e, também, dos posicionamentos políticos com viés conservador no
contexto da Pandemia de COVID-19. O ceticismo não é um fenômeno novo na sociedade. Alguns estudos
se propuseram a investigar como os próprios métodos cientí�cos, que a�rmam a importância da dúvida,
podem ter contribuído ? em alguma medida ? para uma visão deturpada, que coloca em dúvida até
mesmo temas em que já há consenso cientí�co. Nas estratégias negacionistas há a instrumentalização
da dúvida para provocar a descon�ança nas Ciências e negar reiteradamente seus resultados, visando
impedir decisões político-administrativas que possam contrariar os interesses ideológicos ou �nanceiros
de determinados grupos. As pressões de movimentos conservadores na escola �cam mais evidentes ao
analisar, por exemplo, o Escola sem Partido, grupo que estimulava a sociedade a questionar conteúdos e
a �scalizar o trabalho docente. Diante do cenário de pandemia ganha destaque mais um elemento de
tensão: o ensino remoto, que tornou o exercício da docência ainda mais passível de controle e vigilância.
Objetivo: Compreender o negacionismo cientí�co e sua in�uência no trabalho dos professores de
Ciências nas escolas. Metodologia: A pesquisa será empregada em duas etapas: (i) pesquisa bibliográ�ca
sobre o negacionismo cientí�co com estudo documental de artigos publicados e selecionados na base
de dados Periódicos Capes e (ii) pesquisa descritiva de natureza mista com inquérito por questionário
on-line aos professores de Ciências, Biologia, Física e Química do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
A análise dos dados será realizada por Análise de Conteúdo. Resultados esperados: De�nição e
contextualização do termo ?negacionismo cientí�co? no momento histórico atual através da análise das
terminologias (negacionismo, contrarianismo, ceticismo, entre outros) e da própria evolução dos estudos
nos últimos anos; Identi�cação dos conteúdos mais sensíveis ou controversos em Ciências e as ações
docentes afetadas ou alteradas em decorrência do negacionismo cientí�co; Potencialidades da
alfabetização cientí�ca enquanto estratégia para o enfrentamento da negação do papel da Ciência.
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NEGACIONISMO NO YOUTUBE: UM ?BRASIL PARALELO? A SERVIÇO DAS NOVAS
DIREITAS

FABIO FRANZINI - ORIENTADOR(A)

RAFAEL HERCULANO DE ANDRADE - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 133 - História, Cultura e Trajetórias Data: 30/06/22 16h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO

BRASIL

Esta comunicação se refere ao trabalho de conclusão de curso intitulado ?Negacionismo no YouTube:
um ?Brasil Paralelo? a serviço das novas direitas?. A pesquisa teve como �nalidade compreender a
formação das novas direitas no Brasil contemporâneo, bem como o negacionismo produzido por esses
grupos na internet, tendo em vista os interesses políticos e ideológicos por trás dessas produções. Para
tal, foi feito um recorte, onde a análise se concentrou em torno da empresa Brasil Paralelo e no seu
produto audiovisual ?1964 ? O Brasil entre armas e livros?, publicado em seu respectivo canal do
YouTube. A despeito de seu caráter empresarial, esta produtora de �lmes-documentários negacionistas
foi concebida como um think tank neoliberal-olavista, a julgar por sua conexão com uma rede de outras
organizações desta mesma natureza, assim como com Olavo de Carvalho, notório autor de teorias da
conspiração. Deste modo, a reconstituição do processo histórico que condicionou a formação dessa
rede foi contemplado na pesquisa. Também foram problematizados os conceitos de revisionismo e
negacionismo histórico, dando luz às suas especi�cidades teóricas e históricas.
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NEGATIVE DIMENSION STABILITY ACROSS CLINICAL STAGES AND
SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

GABRIELA KOGA TONSIG - DISCENTE

ARY GADELHA DE ALENCAR ARARIPE NETO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Negative symptoms represent a challenge to schizophrenia treatment and an obstacle to functional
recovery. To change this scenario, a deeper knowledge about its neurobiology is needed, but the reliable
assessment of these symptoms remains a shortcoming in the �eld. The most accepted dimensional
structures of the negative symptoms comprise two to �ve dimensions. However, limited data is available
to understand if such structures are stable in di�erent groups of patients with schizophrenia. Therefore,
we aimed to verify the relationship between clinical variables and the �t of the two-factor model of the
PANSS negative dimension, considering di�erent clinical stages, gender, age, and antipsychotic in use. As
secondary objectives, we analyzed the e�ect of a multilevel structure on the psychometric quality of the
two-factor dimensional structure in a Brazilian sample. We recruited 692 individuals from four di�erent
Brazilian centers. We included individuals diagnosed with schizophrenia according to the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV), of both genders, aged between 15 and 65 years, and
without severe intellectual disability. The Ethics Committee of the Federal University of São Paulo
approved the study protocol (Project: 1.052.059). We performed a con�rmatory factor analysis (CFA) to
test a correlated two-factor model whose items N1, N3, N6 and G7 composed the "expressive de�cits"
factor and N2, N4 and G16 composed the "social amotivation" factor. We used multilevel modeling to
address the impact of pooled data in psychometric analyses. Finally, we tested the model invariance
using the Multiple Causes and Multiple Indicators (MIMIC) model, according to gender, age, antipsychotic
drug in use (�rst versus second-generation), and clinical stage (treatment-resistant versus non-resistant).
The sample mainly consisted of male patients (64.3%), and the mean age was 34.9 years (SD±10.31). The
two-factor model of the negative dimension showed a poor �t by the traditional CFA. However, the
model achieved good �t with the inclusion of the multilevel structure. Likewise, the subsequent analysis
using the MIMIC method adjusted by the multilevel structure revealed a good model �t. No covariates
directly a�ected item responses, and all showed model invariance: clinical staging, age, gender, and
antipsychotic use (�rst versus second-generation). Gender and age were signi�cant in�uencers of the
means of both factors - male gender and younger age showed higher means of the factors. Treatment-
resistant patients had higher means only in the "expressive de�cits" factor. The results did not endorse a
distinct underlying structure to negative symptoms in patients with treatment-resistance schizophrenia.
The exclusivity of positive symptoms in the criteria of treatment resistance may also explain the
invariance of negative symptoms among treatment-resistant and non-resistant patients. Our results
suggest that the PANSS negative two-factor dimension is stable across di�erent groups of patients
regardless of gender, age, and antipsychotic in use. The results also strengthen the need for a multilevel
approach when performing CFA of the PANSS using multicentric samples. Finally, we encourage the
adoption of instruments speci�cally designed to assess negative symptoms in future investigations on
the negative dimension's invariance.
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NEOLIBERALISMO NA QUEBRADA

GUSTAVO FRANCISCO TEIXEIRA PRIETO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Este projeto de extensão (em articulação direta com atividades de ensino e pesquisa) deriva da
mobilização institucional para o processo de curricularização da extensão nos cursos de graduação da
Unifesp, com a oferta de Unidades Curriculares, cursos livres e palestras que vêm sendo realizadas no
âmbito do Instituto das Cidades do Campus Zona Leste, fundamentados na indissociabilidade entre
ensino-pesquisa-extensão, durante os últimos três anos (2019, 2020 e 2021), e aprofundadas
virtualmente desde março de 2020, após as medidas de distanciamento social ocasionadas pela
pandemia da COVID-19. Nos propusemos a avançar na capilaridade extensionista do debate acadêmico
acumulado no Campus Zona Leste, construído de modo coletivo, dialógico e compartilhado com as
comunidades do entorno universitário, tomando teórica e metodologicamente o neoliberalismo e a
privatização da democracia no Brasil contemporâneo como mote, com foco sobre as
reinvenções/atualizações neoliberais nas periferias metropolitanas e as resistências nas quebradas
paulistanas. Os debates e discussões aproximaram um amplo público externo interessado nos estudos
críticos realizados num Campus Universitário, tecidos em articulações entre Universidade e sociedade
desde 2016. Pretende-se, levando em consideração as práticas anteriores, prolongar um conjunto de
atividades abertas (presenciais e virtuais) que tomem como ponto de partida a re�exão sobre a
democracia, sobre o recrudescimento do autoritarismo no Brasil, sobre a reprodução das desigualdades
e sobre a reverberação neoliberal nesses processos, que, como descreve ampla literatura sobre a
temática, impactam fortemente as populações periféricas. Como um Campus situado na Zona Leste de
São Paulo, o projeto se volta para uma questão importante e ainda pouco trabalhada em práticas
extensionistas, qual seja, como o neoliberalismo se capilariza e se capitaliza nas periferias
metropolitanas. E, para além disso, como se inventam e constroem resistências a ele. Ressalta-se que a
marca crucial do neoliberalismo é a ?economização?, ou seja, a conversão de domínios, atividades,
coisas, objetos e sujeitos não-econômicos, ou mesmo extra-econômicos, em econômicos. As relações
entre Estado, �nanças e capital corporativo se estreitam e os cidadãos e trabalhadores são
transformados em consumidores e em ?empreendedores?. Em nome de um projeto geral de
crescimento econômico, esses cidadãos consumidores são con�gurados como agentes completamente
responsáveis e culpabilizáveis por suas vidas e pela vida da nação, tal como vem destacando diversos
autores contemporâneos que se debruçam sobre o tema, como Wendy Brown, Pierre Dardot e Christian
Laval. Dessa forma, o projeto neoliberal radical, os processos de privatização, mercantilização e
�nanceirização do espaço urbano, envolvendo agentes públicos e privados, suas interações e a
produção de regimes regulatórios, incidem diretamente sobre as metamorfoses do espaço e,
consequentemente, sobre a (gestão da) vida cotidiana da população das periferias urbanas. Além disso,
ao analisarmos o contexto nacional atual, nota-se que a ascensão da nova direita se dá em diferentes
escalas e níveis de interpretação sobre o espaço urbano. A hipótese é de que há um processo incisivo e
recente de produção de regimes privados de controle territorial que se articula com a militarização das
cidades e que produz uma nova rodada de produção do espaço e acumulação do capital e de poder.
Buscamos, nesse sentido, compreender as relações entre o neoliberalismo, a ascensão da lógica de
militarização urbana e neopentecostal na produção do espaço da periferia e sua operação como forma
de gestão socioespacial da pobreza, reprogramada para servir como Estado e como mercado, ou seja,
como forma indeterminada de Estado-empresa e como síntese da moral da nova direita brasileira. Como
contraponto aos processos veri�cados de sujeição, nos interessa também problematizar, a partir da
ideia de que o neoliberalismo se caracteriza, segundo o argumento de Veronica Gago, por uma espécie
de polifor�smo, que o torna heterogêneo, ambíguo e contraditório, como, o quê e onde localizamos
aquilo podemos identi�car como resistência às práticas (objetivas e subjetivas) de privação e violência
que esta racionalidade engendra.
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NEOPENTECOSTALISMO: UMA SOTERIOLOGIA DISRUPTIVA

LILIAN MARIA PINTO SALES - ORIENTADOR(A)

VINÍCIUS FELIPE GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: CIDADES

O movimento Neopentecostal no Brasil surge com uma proposta renovadora do ponto de vista litúrgico
e de continuidade em relação às questões centrais teológicas. Entretanto nas décadas de 1980 e 1990
existe uma expansão demográ�ca de �éis Neopentecostais desencadeando uma profunda
transformação em práticas congregacionais e comportamentais. Poderíamos apontar dois movimentos
opostos mas contemporâneos em relação aos Pentecostais e Neopentecostais. Por um lado, o
surgimento de pastores de massa como Manuel de Mello, Davi Miranda e posteriormente o Bispo Edir
Macedo e o Missionário R. R. Soares alcançavam multidões em cultos improvisados em tendas e com
pouca estrutura física e hierárquica. Ao passo que as Igrejas Evangélicas Pentecostais vão caminhar para
uma lenta ruptura institucional no �nal da década de 1980. Caracterizados por um ascetismo social,
político e cultural, os Pentecostais mantinham uma comunidade atrelada à in�uência direta do líder
religioso, com poucas variações dogmáticas e forte vínculo relacional. Na transição do �nal do século XX
para o início do século XXI, Neopentecostais apresentam uma maior inserção no mundo profano,
participando de pleitos políticos e assimilando meios de comunicação e introduzindo o gospel como
uma opção ao secularismo cultural. Sendo assim acreditamos que possa existir indicativos de um
processo de secularização das vivências sociais bem como uma adequação a um processo sincrético
abandonando a religiosidade asséptica, ao mesmo tempo garantindo uma espécie de coesão social
arraigada a resquícios identitários únicos e fortemente identi�cados nos dias de hoje. Como resultado
houve um avanço do proselitismo religioso expresso por meio de números percentuais e majoritários
nos censos demográ�cos deste período. Temos como objetivos apontar indicativos que apontam para
uma possível à disrupção dos Neopentecostais no Brasil em relação aos Protestantes Pentecostais. Tal
fato acontece por meio de práticas religiosas secularizadas contrapondo-se à preservação determinados
resquícios identitários.
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NIEPSS: APRESENTANDO UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO E REFLEXÃO ORIENTADO
PELA PSICANÁLISE

MARIA CRISTINA MAZZAIA - CO-AUTOR(A)

LARISSA DE FREITAS VELASCO - CO-AUTOR(A)

KARINA FRANCO ZIHLMANN - AUTOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - CO-AUTOR(A)

KARIM MARIA CHAGAS ZUCCHERATTO - CO-AUTOR(A)

BEATRIZ MAIA SOUZA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM

SAÚDE

Introdução: O Núcleo de Investigação e Ensino em Psicanálise, Saúde e Sociedade (NIEPSS) é vinculado
ao Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP ? Campus Baixada Santista e formalizado como núcleo de
interesse da instituição universitária no Diretório de Grupos de Pesquisas CNPq no �nal de 2020. Surgiu
a partir de demanda de estudantes de graduação e pós-graduação quanto ao aprofundamento do
conhecimento no campo teórico-prático da Psicanálise freudo-lacaniana, bem como o estabelecimento
de um trabalho que articule ensino, pesquisa e extensão de modo aplicado ao contexto da saúde e
levando em conta a conjuntura social contemporânea, em consonância com o Projeto Pedagógico da
UNIFESP. Objetivo: Apresentar o NIEPSS como espaço de formação universitária com a proposta de
articular atividades de investigação e ensino na área de Psicanálise aplicada, especialmente ao campo da
Saúde, como também proporcionar um olhar para demandas sociais complexas da contemporaneidade,
articulando o campo teórico da Psicanálise freudo-lacaniana de modo interdisciplinar. Método: Foram
realizadas reuniões de gestão on-line para compreender as demandas dos participantes e estruturar
ações alinhadas com os interesses do grupo. Ademais, um grupo responsável pela criação e manutenção
de plataformas de redes sociais e outras formas de divulgação foi formado para proporcionar uma
comunicação e divulgação do trabalho. Devido a pandemia de COVID-19 possibilidades diferentes de
encontro foram pensadas, levando em consideração a maior disponibilidade de horários para
momentos online. Podem participar do NIEPSS estudantes de graduação e pós-graduação vinculados
aos projetos de pesquisa das docentes coordenadoras, como também todos os interessados em se
tornar membros do núcleo e desenvolver estudos e atividades de formação e aplicação da Psicanálise. O
NIEPSS busca construir parcerias com instituições de saúde e de formação psicanalítica, especialmente
as que congregam formação freudo-lacaniana. Cabe, ainda, destacar que as atividades de formação
continuada são gratuitas. As atividades e pesquisa envolvem várias linhas com temáticas sobre
Psicossomática, corpo e sujeito; Psicanálise e Saúde Mental; relações da Psicanálise e
interdisciplinaridade/interpro�ssionalidade; demandas contemporâneas de cuidado em saúde, entre
outros. Resultados (situação atual): Atualmente este grupo desenvolve atividades diversas como
reuniões mensais de gestão, grupos de estudos e encontros cientí�cos, todas em formato remoto até o
momento. Foi realizada a I Reunião Cientí�ca on-line sobre temática que articula Psicanálise e a vivência
dos pro�ssionais de saúde na Pandemia de Covid-19. Está em andamento um grupo de estudo aberto,
gratuito e on-line sobre Fundamentos da Psicanálise freudo-lacaniana que tem congregado em torno de
40 pessoas. O grupo de participantes varia de acordo com a atividade proposta, porém, no momento, já
formalizaram seu interesse em participar das atividades continuadas em torno de 50 pessoas. Os
interessados podem conhecer as atividades e propostas do NIEPSS pelo Instagram (@niepss.unifesp).
Conclusão: Pretende-se contribuir com a formação dos participantes, levando-os a uma construção de
conhecimento teórico-prático embasado e crítico sobre o campo. Por �m, entende-se como fundamental
divulgar e publicizar as ações realizadas no âmbito do NIEPSS por meio de apresentações em congressos
da área e publicação em periódicos cientí�cos e de divulgação geral dando visibilidade a este trabalho
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NOSSO PLANETA É AZUL: DIVULGAÇÃO DA CULTURA OCEÂNICA PARA ALUNOS
SURDOS

LUCIANE DE FATIMA BERTINI - COORDENADOR(A)

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

IEDA MARIA SOUZA PESSOLATO - MONITOR

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E
LÍNGUAS

NOSSO PLANETA É AZUL: DIVULGAÇÃO DA CULTURA OCEÂNICA PARA ALUNOS SURDOS. GIOVANNA
TONZAR DOS SANTOS (giovanna.tonzar@unifesp.br) e IEDA MARIA SOUZA PESSOLATO
(ieda.pessolato@unifesp.br). Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Unifesp. Mudar
a percepção dos alunos Surdos matriculados no 6°, 7° e 8° série do Ensino Fundamental na Escola
Municipal de Educação Especial Olga Benário Prestes, em Diadema (SP), sobre o oceano e mares,
destacando, a partir de dados cientí�cos, a importância ambiental, social e econômica desse bioma. Este
foi o objetivo da presente sequência didática, elaborada por integrantes do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e alunas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), curso de
Ciências Licenciatura. O ponto de partida para a construção desse trabalho foram os princípios
essenciais da cultura oceânica, divulgados pela Comissão Oceanográ�ca Intergovernamental (COI) da
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Para despertar o
interesse dos alunos sobre o tema, foi proposto aos estudantes a construção coletiva de um jogo de
tabuleiro, com perguntas e respostas sobre a Década do Oceano, sendo um exemplar entregue a cada
um dos alunos ao �nal da sequência didática. Assim, de forma lúdica, espera-se extrapolar as paredes da
escola e levar a discussão sobre a preservação e a saúde dos oceanos para o ambiente familiar e
pessoas de convívio próximo dos alunos. Recursos visuais também compuseram as aulas, como vídeos,
a execução de experimentos em sala e uma proposta sensorial, soluções que se mostram essenciais
para o entendimento de conceitos por parte dos alunos Surdos. As aulas foram ministradas em Libras,
contando, para isso, com o apoio direto da professora responsável pela sala, com relação a disciplina de
Ciências. Vale destacar ainda que, após a avaliação diagnóstica realizada no primeiro encontro, foi
necessária a adequação dos materiais e conteúdo à realidade vivenciada pelos estudantes.
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NOTAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE UM ARQUIVO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA
BRASILEIRA

RICARDO SANTHIAGO CORREA - COORDENADOR(A)

JOANA DA SILVA BARROS - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Esta comunicação busca analisa o trabalho até aqui desenvolvido no âmbito do porjeto Amabile: Arquivo
da Memória Artística Brasileira, voltado à memória das artes. Criado em 2020, organiza-se como um
arquivo digital voltado à preservação de acervos culturais da memória artística brasileira, abrangendo
fundamentalmente acervos arquivísticos compostos por objetos digitais. Está orientado à produção de
conhecimento público e à salvaguarda de fontes de pesquisa de imenso e insubstituível valor cultural. O
arquivo analisa, organiza, exibe e franqueia acesso público a acervos signi�cativos que tangenciem a
produção artística brasileira em suas diferentes expressões e modalidades: musical, literária, visual,
teatral, performática etc.; popular, erudita, folclórica etc.; amadora, pro�ssional etc. esta comunicação
debruçasse sobre as questões envolvidas na constiuição deste acervo, bem como em questões
relacionadas a própria trajetória dos/das artistas que compôe seu acervo, prescrutando o que elas
revelam do cenário artísitico brasileiro e de sua memória.
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NOTAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO ACERVO MÍRIAM BATUCADA

RICARDO SANTHIAGO CORREA - COORDENADOR(A)

JOANA DA SILVA BARROS - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

A história do samba paulista, a história da música produzida na cidade e a história das relações entre
cultura e sexualidade não estarão completas enquanto o nome de Miriam Batucada não ocupar o lugar
que, dentro delas, lhe é devido. Considerada o equivalente feminino de Adoniran Barbosa pelo próprio
Adoniran e o "Germano Mathias de saias" pelo próprio Germano, a cantora, compositora, comediante,
performer e apresentadora de rádio e TV cujo nome de batismo é Miriam Angela Lavecchia construiu, de
maneira inventiva e persistente, uma obra verdadeiramente múltipla, apenas parcialmente conhecida
em função de sua morte precoce. Esta comunicação se debruça sobre o porcesso de formação do
arquivo de Míriam Batucada colocando em telas as questões atinentes ao campo do arquivismo e os
desa�os da presenvação da obra da compositora e cantora, como uma forma de revitalizar a memória
artística em torno de uma �gura considerada por alguns o maior nome feminino do samba paulista.
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NOTAS SOBRE TRANSAS TEATRAIS E ANTROPOLÓGICAS: INCORPORAÇÕES DA
DIFERENÇA

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - ORIENTADOR(A)

LEONARDO FRANÇA ALVES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Nossa pesquisa parte de atravessamentos entre teatros contemporâneos, antropologias e povos
indígenas e seus respectivos agentes para propor experiências de escrita segundo suas consequentes
in�exões. Temos como eventos que inspiram nossa escrita os recentes encontros, nas últimas duas
décadas, entre teatristas, antropólogos e indígenas na cena teatral que orbita especialmente a Grande
São Paulo, e culminaram em montagens de forte in�uência ameríndia. A despeito de algumas
estratégias mais convencionais de pesquisa, não tentamos estritamente descrever ou circunscrever
esses eventos, porém realizar composições entre ressonâncias e disjunções que estes campos de
práticas e literaturas distintas provocam quando associadas - e, consequentemente, lidar com as
disrupções que estas experiências de escrita instigam. Mais especi�camente, estamos preocupados com
as alterações que a conexão entre estes heterogêneos efetivam na fabricação de corpos e regimes de
pensamento, assim como na produção de nossos textos enquanto resultados de pesquisas acadêmicas
e artísticas no âmbito das ciências sociais. Para tal, recuperamos alguns caminhos de nossa pesquisa,
desde nossas próprias práticas teatrais até nossos deslocamentos através de algumas literaturas
etnológicas, teatrais e �losó�cas. En�m, para dar conta dos imperativos conclusivos, �nalizamos nossa
pesquisa com uma proposição dramatúrgica como forma de dar conta dos percursos de pesquisa e dos
corpos por vir.
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NOVAS PERSPECTIVAS DE TRATAMENTOS PARA A ACNE ATRAVÉS DE PRÉ E PÓS
BIÓTICOS ENZIMÁTICOS PARTICULADOS PARA O CONTROLE DA MICROBIOTA DA

PELE: ASPECTOS CLÍNICOS E MICROBIOLÓGICOS

PATRICIA SANTOS LOPES - ORIENTADOR(A)

MIGUEL DE OLIVEIRA NAPOLEAO - DISCENTE

RUTE GONçALVES MIRANDA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PIBITI Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: LESÕES DE PELE

A acne é uma doença in�amatória da pele caracterizada pela obstrução dos folículos pilosos na presença
da Cutibacterium acnes, uma bactéria que se alimenta da secreção produzida pelas glândulas sebáceas.
Este projeto é uma extensão de um projeto maior que visa a criação de um produto para tratamento de
acne utilizando nanotecnologia e pré e pós bióticos com foco na microbiota da pele focando no controle
da virulência do Cutibacterium acnes. O objetivo desse estudo é a realização de testes microbiológicos in
vitro de Cutibacterium acnes e Lactobacillus acidophilus, padronizando a melhor forma de cultivo. O
Lactobacillus acidophilus é o pós biótico utilizado na formulação, uma bactéria que tem se mostrado
e�caz para tratamento de problemas dermatológicos, tal como a acne. Foram testados meios e
condições de cultivos, utilizando os meios Brain Heart Infusion, Reinforced Clostridium, Tioglicolato e
Ágar-Sangue, todos à 35ºC e 37ºC, na estufa de CO2 a 5-7% por 72 horas. Foi avaliado a curva de
crescimento dos microrganismos; lavagem e inativação do Lactobacillus acidophilus para adicioná-lo à
formulação, avaliando a interação dos microrganismos entre si e com a formulação. Os resultados
obtidos até o momento mostraram que o ágar-sangue foi o melhor meio de cultivo de ambos os
microrganismos e que eles crescem melhor em condições anaeróbicas (estufa de CO2) e com
temperaturas semelhantes ao do corpo humano em condições normais (33-37°C). Concluímos que o
melhor meio a se usar rotineiramente é o BHI (Brain Heart Infusion), pois o ágar-sangue, além de ser
mais caro e mais raro, pode interferir com os resultados referentes ao microrganismos e formulação.
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NOVO ELO ENTRE A REGRESSÃO TESTICULAR E A DISGENESIA GONADAL 46,XY:
INVESTIGANDO UM CASO COM INVERSÃO PARACÊNTRICA DO CROMOSSOMO 12

MAGNUS REGIOS DIAS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

KAREN RODRIGUES FERREIRA - DISCENTE

MARINA MALTA LETRO KIZYS POLISEL - CO-AUTOR(A)

LUCAS GARCIA ALVES FERREIRA - CO-AUTOR(A)

NICOLLE PELICER CASTRO NEVES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

INTRODUÇÃO: As disgenesias gonadais (GD) 46,XY têm sido compreendidas como um espectro de
estados associados às Diferenças de Desenvolvimento do Sexo (DDS) que vão desde a GD completa, em
que há desenvolvimento de genitália vulvovaginal em indivíduos 46,XY, até a Síndrome de Regressão
Testicular (SRT). A SRT tardia consiste na não manutenção do tecido testicular levando a infertilidade em
indivíduos 46,XY adultos. Entre os casos de SRT acompanhados pelo Ambulatório de Endocrinologia de
Transição Adolescente-Adulto do Hospital São Paulo, foi identi�cado um indivíduo com desenvolvimento
genitogonadal (testicular) típico e puberdade espontânea. No entanto, a partir dos 25 anos, foram
identi�cados redução do volume testicular, azoospermia e ginecomastia, testosterona baixa com FSH e
LH altos caracterizando hipogonadismo hipergonadotró�co, para o qual foi iniciada a reposição com
testosterona. O exame de cariótipo revelou uma inversão paracêntrica no cromossomo 12 (46,XY,inv(12)
(q15q24.2)). Casos de rearranjos da região 12q24 foram reportados em indivíduos 46,XY com genitália
atípica e hipogonadismo. No entanto, os genes ou elementos regulatórios alterados nesses rearranjos
são desconhecidos. OBJETIVO: Investigar os genes ou regiões regulatórias relacionados à SRT em um
caso de inversão paracêntrica no cromossomo 12 por meio do uso de ferramentas online e determinar
os pontos de quebra utilizando o Sequenciamento Genômico Completo (WGS). MATERIAIS E MÉTODO:
Foram realizados levantamentos dos genes localizados nas bandas de 12q que contêm os pontos de
quebra da inversão e nas bandas adjacentes por meio das ferramentas disponíveis no UCSC Genome
Browser e no software online BioSmart. A partir das listas geradas, os fenótipos e doenças associados
aos genes identi�cados foram investigados pelo BioSmart e GeneCards. A distribuição tecidual e celular
da expressão gênica foi veri�cada no The Human Protein Atlas. A aplicação do WGS pela plataforma
Illumina NextSeq2000 está sob padronização em nosso laboratório (CEP/UNIFESP #1119/2021).
RESULTADOS PARCIAIS: A região 12q24.31, próxima ao ponto de quebra telomérico da inversão, abriga
os genes DHX37, NCOR2 e CFAP251, enquanto os genes DPY19L2 (12q14.2) e NUP107 (12q15) estão mais
próximos ao ponto de quebra centromérico. O DHX37 é expresso em diferentes células do testículo em
vários estágios do desenvolvimento e variantes patogênicas desse gene foram recentemente associadas
ao espectro das GD 46,XY. O gene NCOR2 expressa um corregulador do receptor de androgênio, que
modula sua atividade transcricional em diversos tecidos. Os genes CFAP251 e DPY19L2,
abundantemente expressos no testículo quando comparado a outros tecidos, estão relacionados a falha
na espermatogênese e infertilidade, enquanto que variantes do gene NUP107 foram relacionadas à GD
46,XX. CONCLUSÃO PARCIAL: Casos de involução do tecido testicular com apresentação na vida pós-
natal e adulta podem ser explicados por variantes genéticas em indivíduos sem relato de causas
adquiridas (infecções, traumas e eventos vasculares testiculares). A aplicação de WGS em um caso de
SRT com inversão cromossômica permitirá a identi�cação de genes ou regiões regulatórias relacionados
ao espectro das GD 46,XY.
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NOVOS ANÁLOGOS DE CLOROQUINA ATIVOS IN VITRO CONTRA UM PAINEL DE
CEPAS RESISTENTES DE PLASMODIUM E CONTRA ISOLADOS DE VIVAX E

FALCIPARUM CIRCULANTES NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

ANNA CAROLINE CAMPOS AGUIAR - ORIENTADOR(A)

YASMIN ANNUNCIATO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 32 - Parasitologia Data: 28/06/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: PARASITOLOGIA

Introdução: A cloroquina (CQ) foi um antimalárico introduzido para o tratamento das fases assexuadas
de Plasmodium spp. em 1945, alcançando sucesso mundial. Porém, na década de 1960 foram
noti�cados os primeiros casos de resistência do P. falciparum a CQ. A di�culdade de eliminação dos
parasitos resistentes, a velocidade de adaptação aos antimaláricos, e o aumento de óbitos, alavancou a
busca por novos compostos. A CQ tem baixo custo, baixa toxicidade e é acessível a grande parte da
população, por estes motivos, é relevante a busca por compostos derivados desta molécula. Neste
trabalho, o per�l antiplasmodial e as propriedades farmacológicas de análogos de CQ(DAQ e composto
A) foram investigados. Foi avaliado a e�cácia destas moléculas in vitro contra diversas cepas de P.
falciparum resistente a CQ. Além da avaliação da e�cácia antiplasmodial em isolados resistentes em um
experimento ex vivo. Métodos: Para realização do ensaio in vitro, foram cultivadas cepa sensível a CQ:
3D7, e resistentes: K1, DD2, IPC, RF12, em meio RPMI. Os compostos foram testados nas concentrações
seriadas de 0,75 à 1000 nM. O hematócrito foi ajustado para 2% e parasitemia de 0.5% e incubado por
72 h a 37°C (5% CO2/5% O2 e 90% N2). Foi feita leitura da placa pelo método SYBR green em �uorímetro.
Para os ensaios ex vivo, foi coletado sangue de voluntários de Porto Velho, infectados por malária vivax
ou falciparum (CEP 61442416.7.0000.0011). Os isolados foram cultivados em meio de cultura
suplementado com 20% de soro humano, e o IC50 foi avaliado pela técnica de maturação de esquizonte.
Os dados foram analisados por GraphPad Prism. Resultados: DAQ e o composto A foram potentes
contra o painel de cepas resistentes, com valores de IC50 variando de 49 à 79 e 87 a 112 nM,
respectivamente. O IC50 de DAQ e A em P. vivax, foi de 327 e 264 nM, respectivamente. Para P.
falciparum, isolado de campo CQ-resistente (Aguiar, et al, 2012), o composto A obteve IC50 de 289 nM e
DAQ de 235 nM. Não foi observada resistência cruzada entre os isolados de campo quando comparado
ao teste de maturação de esquizonte com a cepa 3D7 (DAQ= 173 a 352 nM e A= 697 A 1002 nM). A CQ
obteve IC50 de 64 nM em isolados de P. vivax e 340 nM em isolados de P. falciparum (ex vivo).
Conclusão: Os ensaios mostraram que DAQ e A foram e�cazes contra um painel de cepas resistentes e
contra isolados de campo de P. falciparum e P. vivax, tornando-os bons candidatos para o
desenvolvimento de antimaláricos.
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NUTRIÇÃO CONS[CIÊNCIA]: IMPACTOS NO ENSINO SUPERIOR E NA SAÚDE

VANESSA DIAS CAPRILES - COLABORADOR(A)

RAYANE STEPHANIE GOMES DE FREITAS - COLABORADOR(A)

ANNA RAFAELA CAVALCANTE BRAGA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

Introdução: Compreendendo a representação depreciativa que a sociedade brasileira investe aos
indivíduos que compõem as minorias sociais, em virtude das desvantagens e discriminações decorrentes
da raça, etnia e gênero, e do caráter estrutural destas manifestações, este projeto surge para preencher
lacunas no entendimento dessas questões por fomentar momentos de aprendizado e re�exões. Faz-se
necessário que os cursos de pós-graduação em saúde tragam à superfície o debate racial e seus
desdobramentos, de modo a fomentar o pensamento crítico de docentes, discentes e pesquisadores
rumo às práticas pro�ssionais e produções cientí�cas mais socialmente justas, inclusivas e democráticas.
Objetivo: ampliar o debate sobre a representatividade étnico-racial e de gênero no Programa de Pós-
graduação em Nutrição da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), promovendo a informação, o
conhecimento e a capacidade crítica de docentes e discentes para que estejam aptos a repensar seus
modos de ensino, pesquisa e interação tendo como fundamento a visibilidade das desigualdades
presentes no país em suas múltiplas particularidades indo de encontro às ações a�rmativas da UNIFESP.
Materiais e método: São realizadas mesas redondas online no canal do YouTube da UNIFESP, nas quais
os palestrantes realizam uma exposição com cerca de 30 minutos e após a sessão de apresentações, o
mediador repasse as perguntas do público iniciando uma discussão com os convidados. As questões do
público são coletadas por meio de um formulário disponibilizado no chat do canal do YouTube e todos
os eventos constam com lista de presença e emissão de certi�cado aos participantes. A divulgação das
inscrições ocorre pelo Instagram @ppg.nutricao.unifesp e as mesmas são efetuadas no site da PROEC.
Resultados: Até o momento foram realizados dois eventos intitulados ?Desigualdades raciais: impactos
no ensino superior e na saúde? e ?Nutrição[consciência]: re�exões étnico-raciais para a saúde?, que ao
total reuniram cinco docentes convidados das Universidades nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia,
São Paulo, Goiás e Pernambuco. As visualizações juntas alcançam o número de 551. Por meio do
formulário de presença, adicionalmente os participantes deram retorno positivo quanto aos eventos,
relatando sobre sua importância e como foi provocativo quanto às re�exões levantadas. Prospecta-se
para os próximos eventos a abordagem de temáticas que incluam as pessoas com de�ciência, LGBTQIA
e refugiados. Conclusão: os eventos realizados alcançaram discentes, pro�ssionais da saúde e
sociedade, abordando temas relevantes para o repensar das práticas e das interações sociais.
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O "CONSELHEIRO": A HISTÓRIA DO PRIMEIRO GINÁSIO DE GUARULHOS

RENATA MARCILIO CANDIDO - ORIENTADOR(A)

STEFANE LINO DE FREITAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Nesse estudo sobre a história da educação no município de Guarulhos, dois autores são utilizados para
compreender essa cronologia: Ranali (2002) e Ribeiro (1995). De acordo com Ranali (2002), entre os
séculos XVII e XVIII não há muitos indícios de educação no município. Já no século XIX, o autor destaca a
ação dos mestres de escola na promoção do ensino no município. O crescimento no número de escolas
no município foi rapidamente sucedido por movimentações que reivindicavam a criação de um grupo
escolar em Guarulhos. Longas caminhadas enfrentadas por alunos, dentre outras di�culdades,
argumenta Ranali (2002), motivaram cidadãos e cidadãs ilustres a solicitar, em 1913, à prefeitura,
estudos destinados à implantação de um grupo escolar no município. O pedido foi reiterado em 1925,
no entanto, apenas em 1926, o primeiro grupo escolar foi construído. O Grupo Escolar Capistrano de
Abreu é destacado por Ranali (2002) como sendo um vetor de mudanças na educação guarulhense. A
consolidação do ensino primário no município engendrou a demanda pelo ensino de 2º e 3º graus. Em
1951 o Ginásio Estadual de Guarulhos inicia suas atividades sob o mesmo edifício que o Grupo escolar
Capistrano de Abreu., Em 1962, no entanto, o Ginásio Estadual de Guarulhos recebe um prédio próprio.
Além do ensino de 2º grau, o edifício abrigava a Escola Normal de Guarulhos. Atualmente denominado
Escola Estadual Conselheiro Crispiniano, o mesmo era tido como um colégio de elite, responsável pela
formação de diversas personalidades guarulhenses, dentre elas, políticos, industriários, intelectuais etc.
O objetivo desta comunicação de pesquisa é apresentar resultados parciais da pesquisa de iniciação
cientí�ca: Saberes e práticas em perspectiva histórica: um estudo da pro�ssão e carreira docente no
município de Guarulhos (1970 ? dias atuais), �nanciada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (sob o processo nº 10606-7/2020) vinculada ao projeto temático ?Saberes e práticas em
fronteiras: por uma história transnacional da educação (1810 - ?)? aprovado pela FAPESP em julho de
2019 (processo FAPESP no.: 2018/26699-4). O objetivo da pesquisa, por sua vez, é investigar as histórias
de escolarização e de formação dos docentes atuantes nas escolas investigadas (Escola Estadual
Conselheiro Crispiniano e Escola Estadual Capistrano de Abreu) a �m de reconstituir as trajetórias de
formação dos professores e dos membros de sua equipe gestora, de modo a caracterizar os sujeitos
nela atuantes, as relações estabelecidas entre eles e com a cultura que lhe é própria, considerando os
signi�cados atribuídos à pro�ssão e ao trabalho realizado junto aos alunos. A pesquisa vale-se de uma
abordagem metodológica quantitativa para a análise de dados que partem, por sua vez, de fontes orais
e documentais. Por isso, o estudo pode ser caracterizado pelas questões metodológicas da pesquisa
documental e da pesquisa das histórias de vida dentro da história da educação. Mas por que utilizar
fontes orais? Em outros termos, a pesquisa bibliográ�ca visa compreender o ?indivíduo enquanto ser
social e singular? (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524). Todo o indivíduo é um conjunto de ?momentos?,
um conjunto de minutos, horas, dias, e assim sucessivamente. Por isso narrar uma história é um
exercício mental, tal como Delory-Momberger (2012, p. 525) menciona, a atividade biográ�ca ?se
reporta, em primeiro lugar, a uma atitude mental e comportamental, a uma forma de compreensão e de
estruturação da experiência e da ação, exercendo-se de forma constante na relação do homem com sua
vivência e com o mundo que o rodeia?. A pesquisa biográ�ca e a pesquisa (auto)biográ�ca são, muitas
vezes, ignoradas ou tratadas como algo não legítimo ou não-válido. Pollak (1992), entretanto, nos diz que
as pesquisas realizadas a partir de fontes escritas devem ter a mesma importância que as pesquisas
realizadas por fonte oral, daí sua legitimidade para retomar temas/objetos. Quando narramos uma
história, selecionamos uma parte que faz sentido para nós, um entrevistador(a) faz o mesmo, mas esse
olhar que narramos pode nos ajudar a compreender nosso lugar de ser-estar no mundo.
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O 'POVO DAS MERCADORIAS' SOB A CRÍTICA DE PENSADORES INDÍGENAS: UMA
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS REFLEXÕES DE DAVI KOPENAWA E AILTON

KRENAK

VALERIA MENDONCA DE MACEDO - ORIENTADOR(A)

CAROLAINE NUNES SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: MÚLTIPLAS EPISTEMOLOGIAS E
ONTOLOGIAS

Introdução: no contexto histórico atual têm-se destacado nas redes sociais personalidades indígenas
que apresentam re�exões importantes sobre a conjuntura social, política e econômica no Brasil. Suas
produções são apresentadas por meio de lives - transmissões ao vivo realizadas através das plataformas
digitais -, textos, teses e livros. Torna-se urgente analisar e compreender o conteúdo dessas produções,
bem como as trajetórias pessoais e coletivas dos autores. Em meio a essa crescente presença indígena
nos meios de comunicação, dois nomes têm repercutido de maneira contundente: o do xamã e líder
yanomami Davi Kopenawa e do líder indígena Ailton Krenak. Esta pesquisa se volta para as
considerações sobre a sociedade moderna capitalista não-indígena de ambos os autores, em meio às
singulares culturais e históricas de seus respectivos povos. O conceito de "antropologia reversa", de Roy
Wagner (2010), será o eixo orientador da análise, buscando reconhecer modos singulares de elaboração
da alteridade dos não-indígenas. As trajetórias dos dois autores são perpassadas por tragédias
ambientais - como a invasão garimpeira nas terras Yanomami e o rompimento da barragem de Fundão
da mineradora Samarco que despejou rejeitos no Rio Doce e afetou diretamente o povo Krenak - e a
destruição do meio-ambiente no Brasil é um dos eixos centrais do exercício comparativo das
experiências e elaborações desses intelectuais indígenas. Objetivo: a pesquisa de iniciação cientí�ca visa
compreender e articular as re�exões dos autores indígenas Davi Kopenawa e Ailton Krenak acerca do
povo das mercadorias. A análise se concentra em enunciados desses dois pensadores sobre o mundo
ocidental capitalista e sua relação predatória e devastadora com o meio-ambiente. Materiais e métodos:
a pesquisa se detém na compreensão da obra A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami, de Davi
Kopenawa & Bruce Albert (2015), e nos livros de Ailton Krenak A vida não é útil (2020), Ideias para adiar o
�m do mundo (2019) e O amanhã não está à venda (2020). De modo complementar, a análise pode
incluir outros textos e lives desses pensadores.
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O ADVÉRBIO SEMPRE À LUZ DA MORFOLOGIA DISTRIBUÍDA

RAFAEL DIAS MINUSSI - ORIENTADOR(A)

JOELMA SOBRAL DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: BRASIL

Resumo: O presente trabalho analisa à luz do modelo da Morfologia Distribuída (MD) (ALEXIADOU, 2002;
HALLE & MARANTZ, 1993, MARANTZ, 1997), as características morfossintáticas do advérbio sempre no
Português Brasileiro (PB). Esse advérbio apresenta diferentes valores a depender de sua posição
sintática e do tempo verbal da sentença. Exploramos os impactos da interferência das variáveis
independentes: (i) a posição do advérbio na estrutura sintática; (ii) a comparação entre o tempo verbal
presente e pretérito perfeito do indicativo; (iii) a especi�cidade do objeto, por meio de três testes
experimentais. Os dados coletados nos testes e discutidos à luz do modelo teórico da MD foram
comparados entre línguas com pesquisas mapeadas na literatura gerativista. Nosso objetivo foi o de
mostrar que as interpretações de sempre decorrem de uma mesma base, o que nos faz supor que a
identidade morfológica da raiz é, de fato, a mesma. Sendo assim, o que permite as diferentes
interpretações de sempre, são as relações sintáticas entre esse advérbio e outros contextos, por
exemplo: se concatenado a um nó temporal, em spec de TP, o advérbio sempre recebe o valor temporal,
em spec de AspP, o valor de sempre é aspectual, em spec de FocP, ele se torna um focalizador, e em
Spec de CP, ele se torna um advérbio de domínio sentencial e terá escopo por toda a sentença. Desse
modo, sempre funciona como um elemento de domínio verbal. Isso nos permite uni�car, de um lado,
informação temporal e, de outro, informações prosódicas e pragmáticas. Para investigar esse fenômeno
seguimos o estudo de Alexiadou (2002), em que a autora analisa os advérbios tomando como base a
MD, propondo que a formação de categoria é um resultado de fusão, em ambiente sintático, por meio
da interferência de núcleos funcionais. Nesse estudo, os advérbios são formados por meio da inserção
de raízes não especi�cadas no ambiente de licenciamento apropriado e dentro desse ambiente há
referências às suas características semânticas. Sugerimos que há na Lista 1 diferentes traços abstratos,
como traços de tempo, de aspecto, de con�rmação, de foco etc além dos próprios traços categoriais de
n, v e a. Na Lista 2, se encontrariam os contextos da informação gramatical de sempre para cada posição
proveniente da derivação sintática, (VP, AspP, FocP, CP, TP). Em uma reanálise dos traços que constituem
o contexto de inserção do item de vocabulário (IV) sempre tornando-o subespeci�cado, observamos que
há um único IV sempre, que será inserido em todos os contextos previstos, por meio do traço de [
tempo]. Por sua vez, a estrutura sintática será a responsável pelas possibilidades de interpretação em
outros possíveis contextos.
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O BIG BANG E OS MODELOS COSMOLÓGICOS

CARLOS ROBERTO SENISE JUNIOR - ORIENTADOR(A)

JENIFER VIANA MACHADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICA

Conhecido popularmente como uma teoria, não é dessa forma que a comunidade cientí�ca que
desenvolve pesquisas nas áreas de Cosmologia, Astrofísica e Física reconhecem o Big Bang. Dentro da
Cosmologia, ciência que estuda o universo como um todo - desde sua composição a sua estrutura e
funcionamento -, existem modelos cosmológicos aceitos que explicam o universo primordial. Esses
modelos são construídos com base em hipóteses teóricas, ajustadas em modelos formais matemáticos,
vindos da física teórica e observacional, tendo como pilar a astronomia. Com ambas as partes em
interação, são aplicadas leis físicas que explicam o surgimento do universo. Por volta de 1920, através de
estudos sobre a relação entre a distância e a velocidade das galáxias (sintetizados na lei de Hubble),
surgiu a ideia do Big Bang, que seria um momento de grande expansão, que deu início ao universo. Anos
mais tarde, a Teoria da Relatividade de Einstein corroborou a hipótese apresentada anteriormente,
propondo o surgimento de universo através de uma região microscópica de densidade muito alta. Um
estado inicial quente e denso, seguido de um colapso interno teria dado origem a todas as coisas que
são conhecidas e observadas nos dias atuais. O Big Bang, como conhecido e ensinado, é um aspecto
fundamental de um modelo cosmológico, construído através da Relatividade Geral. Este modelo fornece
uma explicação de como a matéria interage gravitacionalmente, sendo esse um dos pilares para que
seja o mais aceito e estudado. De acordo com este modelo, os 4 primeiros minutos após o Big Bang são
os mais importantes para de�nir a origem de diversas coisas, como por exemplo os elementos Hélio e
Hidrogênio, formados dentro desse intervalo de tempo e sendo os elementos de maior quantidade
observados no universo. Além das observações de Hubble terem sido um forte indício para que o atual
modelo cosmológico tenha sido aceito, um outro fator fez com que isso fosse impulsionado: a
descoberta da radiação cósmica de fundo, que ocorreu por volta da década de 60. É fundamental o
conhecimento de que, assim como a interação inicial da matéria condensada no universo primordial fez
com que a expansão acontecesse e o universo conhecido surgisse, também é importante entender que
o universo em si está em constante expansão, ou seja, as galáxias que o compõem, à medida que o
tempo passa, se afastam umas das outras conforme a expansão do espaço acontece.
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O BINÔMIO EDUCAÇÃO E SAÚDE COMO FERRAMENTA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
COM EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO.

ADRIANA REGINA BRAGA - ORIENTADOR(A)

MYCHELLE TEOTONIO SALGADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Este estudo provém de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde
na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, O projeto analisa as concepções e
práticas veri�cadas no ensino de educação e saúde em escolas públicas municipais da Prefeitura de São
Paulo, Zona Oeste. O objetivo do trabalho tem como pretensão compreender quais são os projetos
interdisciplinares desenvolvidos nas respectivas escolas que discorrem sobre questões relacionadas a
educação e saúde que são à luz de premissas teóricas que tematizam, principalmente, a educação
ambiental no contexto escolar (LOUREIRO, 2003; MACIEL; UHMANN, 2020). Loureiro (2003) complementa
esta análise ao defender que a educação ambiental é uma área transformadora para a compreensão
dos temas transversais justamente por problematizar as bases conceituais idealizadas e dualistas entre
sociedade e natureza. Além disso, tem-se em Maciel e Uhmann (2020), a noção de que os processos que
concretizam o ensino de áreas tão difusas como esta em documentos curriculares o�ciais geram muitas
discussões e contradições no cenário educacional, havendo a necessidade de centralizar o papel dos
docentes neste contexto que são os principais atores sociais a mobilizar estes saberes em sala de aula.
Deste modo, trata-se de uma proposta de pesquisa qualitativa que utiliza a técnica da ?análise de
conteúdo? de Bardin (2011) buscando problematizar alguns aspectos presentes nos documentos o�ciais
das unidades educacionais a �m de contribuir com o desenvolvimento de um olhar, ou de uma análise
crítica, entre o que está prescrito e o que é praticado no ciclo interdisciplinar do ensino fundamental. Até
o presente momento, estamos realizando os estudos bibliográ�cos com os principais pesquisadores da
temática Educação Ambiental, além do levantamento de artigos e pesquisas sobre a temática proposta
nesse trabalho.
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O BRASIL E A NOVA GERAÇÃO DE ACORDOS COMERCIAIS: INSERÇÃO
INTERNACIONAL, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

LARISSA SWOBODA VIANNA - MONITOR

EMILY EMIKO MIYAKAWA - MONITOR

MARCUS MAURER DE SALLES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A proliferação contemporânea de acordos bilaterais, regionais e plurilaterais de comércio e de
investimentos vem provocando transformações substantivas nas dinâmicas do comércio internacional,
além de reformas estruturais nos marcos regulatórios dos países signatários. Tais inovações desa�am os
países a atualizarem tanto seus modelos analíticos de acordos comerciais, a �m de compreender e
avaliar os acordos comerciais como etapa incondicional de formulação e execução das políticas públicas
contemporâneas. Cumpre enfatizar que o Brasil não está à margem desse processo. Com efeito, o Brasil,
por meio do Mercosul, possui atualmente acordos, negociações ou diálogos comerciais com mais de 90
países de todos os continentes. Para tanto, a equipe de monitoria atuará, no primeiro semestre, em uma
unidade curricular obrigatória, relacionada ao eixo formativo e básico do curso ? Comércio Internacional
(6º período, correspondente ao sexto semestre) ? e no segundo semestre, em uma unidade curricular
eletiva ? Mercosul e a agenda contemporânea da integração regional. Nesse sentido, o presente projeto
é iniciativa oportuna e estratégica para o atual momento do Brasil, de revisão dos paradigmas de
inserção internacional e do seu modelo de desenvolvimento nacional. Entre 2015 e 2020, o docente
responsável foi funcionário internacional do Mercosul, atuando como Consultor Jurídico da Secretaria do
Mercosul. Dentre as incumbências institucionais do cargo, estava a elaboração de relatórios semestrais
de monitoramento do processo de integração regional, das suas diversas agendas internas, bem como
da agenda de relacionamento externo. Desde que retornou à Unifesp, assumiu dois importantes eixos
de formação básica do curso de Relações Internacionais: Comércio Internacional e Integação Regional
Contemporânea. O primeiro tema é trabalhando por meio de uma UC obrigatória, oferecida no 6º
período, enquanto o segundo é oferecido como UC eletiva, aberta a todos os períodos do curso de
Relações Internacionais e demais estudantes da Escola Paulista de Politica, Economia e Negócios
(EPPEN). Ademais, nesse retorno ao Brasil, o docente responsável retomou sua �liação às redes
nacionais e internacionais de pesquisa voltadas à integração regional e ao regionalismo comparado,
dentre os quais se destaca o Observatório de Regionalismo (OdR). Em razão do dinamismo de atuação
do OdR, o docente responsável, juntamente com outra docente da Unifesp, criaram recentemente o
Observatório de Regionalismo na Unifesp (OdR/Unifesp), projeto que se alinha tanto tematicamente
quanto estrategicamente com a proposta do presente Projeto de Monitoria. Por �m, mais recentemente,
o docente responsável foi selecionado por meio de Chamada Pública para participar de um projeto de
pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), intitulado ?Acordos comerciais e
relações bilaterais do Brasil?, que se desenvolverá entre maio de 2021 e abril de 2022, com possibilidade
de renovação, e que terá como foco de análise o estudo da nova geração de acordos comerciais e os
impactos dos mesmos para o Sistema Multilateral de Comércio, para o Mercosul, e em especial, para o
Brasil. Como pode se depreender dessa breve contextualização, há uma sincronicidade virtuosa que
possibilita ao docente responsável, por meio do presente Projeto de Monitoria, compartilhar com a
equipe de monitores e com as futuras turmas de graduação tantos saberes teóricos quanto
metodologias de trabalho desenvolvidas ao longo dos anos, por meio de distintos projetos
convergentes, ao qual se soma agora este Projeto de Monitoria.
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O BRINCAR E A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS
NA INFÂNCIA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES

CARLA CILENE BAPTISTA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

KAROLINA CONCEIÇÃO DA SILVA - DISCENTE

WALKYRIA DE ALMEIDA SANTOS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A Organização Mundial da Saúde conceitua cuidados paliativos (CP) como uma abordagem
que tem por objetivo o bem estar e comodidade de pacientes, sejam eles adultos ou crianças, que
estejam em condições de doenças limitadoras da vida. A base do CP é oferecer uma rede de apoio que
auxilie o paciente a viver o mais ativamente até a morte. O grupo de pro�ssionais de trabalho
International Meeting for Palliative Care in Children Trento (IMPaCCT) de�niu a prática de cuidados
paliativos pediátricos como cuidados ativos, totais e integrais do corpo, mente e espírito da criança que
inclua apoio à família. Nesse contexto, o brincar para crianças hospitalizadas é uma importante
estratégia de mantê-la em contato com atividades que ela já praticava e que lhe são atrativas. Objetivo:
Compreender como o brincar é utilizado por terapeutas ocupacionais em cuidados paliativos de crianças
hospitalizadas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, de cunho descritivo e
exploratório. Participaram 9 terapeutas ocupacionais. A coleta de informações se deu por meio de
entrevistas semi estruturadas. Para tanto, foi utilizado um roteiro de questões norteadoras construído
com base na literatura sobre os temas. Todas as entrevistas foram gravadas, e posteriormente,
transcritas para organização e análise dos dados. Resultados Parciais: A análise preliminar dos
resultados permitiu identi�car 5 categorias, sendo elas: Objetivos do brincar; Métodos de avaliação;
Brincar e terminalidade; Autonomia da criança no brincar; Participação da família/cuidadores nos
momentos de brincadeira. Com esta pesquisa, espera-se compreender quais abordagens são utilizadas
por terapeutas ocupacionais no tratamento de crianças hospitalizadas que estejam em CP, bem como
identi�car se a criança possui autonomia para realização de atividades lúdicas e como os pro�ssionais
utilizam do brincar na intervenção terapêutica.
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O BRINCAR NO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO:
EXPERIÊNCIAS EM TEMPO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

CONRADO AUGUSTO GANDARA FEDERICI - ORIENTADOR(A)

AGATHA ALVES DA SILVA GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A atual pandemia de COVID-19 provocou inúmeras mudanças em nossos cotidianos. A
necessidade de distanciamento e até mesmo de isolamento social trouxe um cenário atípico,
restringindo diversas atividades que antes eram habituais devido à alta capacidade de contágio do novo
coronavírus e da gravidade dos sintomas por sua infecção. Pesquisas realizadas no ano de 2020
demonstraram efeitos imediatos em crianças de diferentes idades: o que poderia assemelhar-se ao
"abstrato coronavírus", para as crianças aparecia em sonhos, brincadeiras e desenhos. Surgiu então a
necessidade de investigar o quanto o brincar auxiliou na saúde mental das crianças nesse período,
sabendo que o brincar favorece o desenvolvimento infantil saudável e para diversos autores, ele é a
própria saúde. Objetivos: o objetivo dessa pesquisa é poder por meio do brincar, observar e experienciar
de que maneira essa atividade, tão importante para um desenvolvimento infantil saudável, pode
expressar as angústias, medos e tentativas de elaboração das crianças no contexto atual. Procura-se
também compreender a importância da natureza e dos espaços ao ar livre para a saúde mental das
crianças. Método: são realizadas atividades lúdicas como desenhar, pintar e brincadeiras corriqueiras
como esconde-esconde ou pega-pega com crianças do convívio da pesquisadora. O intuito é que as
próprias crianças possam conduzir a dinâmica dos encontros, a �m de poderem expressar-se livremente
por meio do brincar. Resultados parciais: durante todo esse período de pesquisa, foi possível
acompanhar as diversas fases de elaboração e entendimento sobre a pandemia pelas crianças e como o
brincar acompanhou cada uma delas nesse longo processo. Inicialmente, havia muito medo pela
complexidade do momento vivenciado e também pela percepção do comportamento dos próprios
adultos. Ao longo do tempo, as crianças foram habitando seus lares e criando novas formas de brincar e
consequentemente, de elaborar aquele período. Com as vacinas, pode-se retornar com os devidos
cuidados às casas dos primos, tios e avós, interação que foi muito importante tanto para as crianças,
como para os idosos. Para voltar às aulas, houve muitas expectativas, as crianças �caram doentes com
frequência e, dessa forma, surgiram novas preocupações. Nesse processo, o brincar pode demonstrar
os sentimentos, pensamentos e aprendizados dos pequenos, seus anseios, sonhos, medos e angústias.



Página 1356Página 1356

O CAFÉ COM POLÍTICA E A CONTRIBUIÇÃO NO DEBATE SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS

ANITA BURTH KURKA - COORDENADOR(A)

GISELE APARECIDA BOVOLENTA - COORDENADOR(A)

ROSIRAN CARVALHO DE FREITAS MONTENEGRO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM
ESTAR

Introdução: O Café com Política é um projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Políticas Públicas
Sociais, programa de extensão do Campus Baixada Santista. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo
resgatar os principais aspectos dos debates ocorridos no ano de 2021; realçar a importância desse
espaço de diálogo na Universidade ? dentro e fora dela; Método: parte-se dos registros das atividades
ocorridas no período, sendo um total de sete encontros ao longo de 2021; todos eles amplamente
divulgados e transcorridos com a participação de membros internos e colaboradores do Núcleo de
Políticas Públicas Sociais, além de convidados especialistas externos e pro�ssionais das políticas
públicas. Resultados: O resultado desse levantamento demonstra que o eixo que norteou a maioria dos
encontros foi a perspectiva de direitos e cidadania, presentes nas discussões sobre proteção social da
política de assistência social brasileira, focando-se na importância da renda básica de cidadania e nos
mecanismos que a própria política implantou para acesso dos usuários, a exemplo do Cadastro Único
que vem sendo descaracterizado com medidas que virtualizam os procedimentos de acesso. Nesse
percurso, diante do contexto econômico e social brasileiro, discutiu-se o agravamento da fome no país a
partir de pesquisas realizadas por membros do NPPS. As expressões da questão social são múltiplas e
diversas, algumas das quais constaram dos debates do ?Café com Política?, a exemplo do enfrentamento
do trá�co de mulheres, pauta que ainda carece de visibilidade no contexto das políticas públicas.
Também, optou-se por trazer experiências de resistências, construções coletivas, que possam
potencializar a união das pessoas em condições de vulnerabilidade social. O debate sobre economia
solidária, cidadania e a perspectiva de gênero fomentou um caminho de possibilidades materializado na
experiência comunitária de uma lavanderia em Santos, exemplo de participação e autogestão, gerando
renda e autonomia para as mulheres da região central de Santos. No �nal do elenco de atividades,
promoveu-se um encontro de avaliação com indicativos que deram a base para as reformulações em
curso do programa NPPS. Conclusão: O Projeto ?Café com Política? do NPPS contribuiu para um debate
diverso e articulador da comunidade acadêmica com a sociedade, na medida em que pode contar em
seus eventos com participação massiva de pro�ssionais das políticas públicas e estudiosos dos temas
que emergiram do contexto social brasileiro. O debate amplo e plural é um caminho para o fomento da
perspectiva de cidadania e direitos, presentes nos temas que foram tratados neste projeto de extensão
universitária.
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O CENÁRIO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO MUNICÍPIO DE
PENÁPOLIS - SÃO PAULO: FATORES ASSOCIADOS E AVALIAÇÃO DO AMBIENTE

JOSIANE STELUTI - ORIENTADOR(A)

DALTON MULLER PESSÔA FILHO - CO-AUTOR(A)

JACKELINE CAETANO SILVA - CO-AUTOR(A)

JEFERSON ROBERTO COLLEVATTI DOS ANJOS - AUTOR(A)

MARA LÚCIA MARQUES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

AUTORES: JEFERSON ROBERTO COLLEVATTI DOS ANJOS Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Escola Paulista de Medicina e UNIFESP/. E-mail:
anjos.collevatti@unifesp.br JACKELINE CAETANO SILVA Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Escola Paulista de Medicina e UNIFESP/. E-mail:
Jackeline.caetano@unifesp.br MARA LÚCIA MARQUES Centro de Ciências Exatas, Ambientais e Tecnologia
(CEATEC), Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) E-mail:
marques.maralucia@gmail.com DALTON MULLER PESSÔA FILHO Universidade Estadual Paulista (UNESP),
Campus Bauru (SP) Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, IB -
Unesp/Rio Claro (SP) E-mail: dalton.pessoa-�lho@unesp.br JOSIANE STELUTI Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) Instituto Saúde e Sociedade UNIFESP/ Baixada Santista. Programa de Pós-Graduação em
Nutrição, Escola Paulista de Medicina. E-mail: jsteluti@unifesp.br INTRODUÇÃO: A epidemiologia das
doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) tornou-se um grave problema de saúde pública. Essas
doenças foram consideradas, até o surgimento da Covid-19, a grande pandemia do século XXI. Não só
pela abrangência de sua extensão, atingindo todas as regiões do mundo, mas também por afetar
indistintamente diferentes gêneros, idades, condições demográ�cas e socioeconômicas. A prevenção
das DCNTs concentra-se em fatores de risco individual, porém o ambiente social e os entornos em que
os indivíduos vivem têm forte atuação sob os determinantes de saúde, que in�uenciam os fatores de
risco associados às DCNTs. Os ambientes alimentares in�uenciam os hábitos de alimentação e estado
nutricional e o ambiente construído para prática de exercícios físicos reduz o sedentarismo. No Brasil, os
estudos relacionados às DCNTs estão sendo conduzidos, principalmente, em municípios de grande
porte, e, atualmente, 57% da população total do país vivem em municípios de médio porte. Dessa forma,
estudos referentes às DCNTs em municípios de médio porte, como Penápolis, se fazem essenciais,
devido aos diferentes per�s demográ�cos e socioeconômicos encontrados nestas cidades. Além disso,
não se conhece a identi�cação e distribuição de estabelecimentos de venda de alimentos (EVA) em
municípios de médio porte, além da ausência de informações de densidade de locais para prática de
exercícios físicos (LPEF). OBJETIVO: Avaliar os fatores de risco associados à presença de DCNTs na
população do município de Penápolis- SP e sua relação com o ambiente. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo
transversal será conduzido em 418 indivíduos de ambos os sexos e faixa etária > que 20 anos residentes
na zona urbana do município de Penápolis. Dados demográ�cos, socioeconômicos, auto relato de
DCNTs, autopercepção de saúde, uso referido de medicamentos, consumo alimentar, ingestão de álcool,
uso de tabaco, nível de exercícios físicos, variáveis clínicas e antropométricas serão coletadas.
Voluntários que possuírem: índice de massa corporal ? 30kg/m2 e/ou glicemia > 140 mg/dL até 2 horas
após a refeição e/ou > 160 mg/dL no pós-prandial e/ou > 99 mg/dL em jejum e/ou auto relato de uso de
hipoglicemiantes e/ou pressão arterial > que 140 por 90 milímetros de mercúrio e relato de
autoconsumo de medicamentos hipertensivos e/ou relato de algum tipo de DCNTs serão classi�cados
em portadores DCNTs (PDC). Aqueles que não possuírem nenhuma das variáveis citadas acima serão
classi�cados como não portadores de DCNTs (NPDC). A representação dos ambientes alimentares e
ambientes construídos será elaborada a partir da localização geográ�ca dos EVA, classi�cados em:
saudáveis, não saudáveis e mistos e LPEF em públicos e privados. A relação entre a prevalência de PCD e
fatores de risco associados e a proximidade dos EVA saudáveis, não saudáveis e mistos e LPEF públicos e
privados para prática de exercícios físicos será analisada utilizando o software ArcGIS PRO, versão 2.8,
que fornecerá o padrão de distribuição espacial e a distância mais próxima entre ocorrência de DCNTs,
fatores associados e os tipos de EVA e LPEF. Espera-se contribuir com o fortalecimento de políticas e e
programas de saúde pública referentes a prevenção de DCNTs no município de Penápolis.
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O COMPORTAMENTO DAS CEGAS DIANTE DA SEXUALIDADE

DISCENTE - STEFANIE MARESSA OLIVEIRA MARQUES DE BORBA

ORIENTADOR(A) - CAMILLA PONTES BEZERRA

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VIDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: A adolescência é uma fase da vida onde ocorre a maturação sexual e é acompanhada por
transformações psicológicas e sociais. As pessoas com de�ciência visual estão sujeitas ao mesmo
processo, mas este é um tema escassamente tratado pela literatura. Devido às transformações nesta
fase da vida, as inde�nições que as acompanham, somada à de�ciência visual, justi�ca-se um estudo
sobre a vivência da sexualidade de adolescentes cegas. Objetivo: Analisar o conhecimento sobre
métodos anticoncepcionais entre adolescentes cegas que frequentam uma fundação �lantrópica
facilitadora da inclusão de pessoas com de�ciência visual na cidade de São Paulo-SP. Método: Foram
entrevistadas adolescentes cegas. As participantes do estudo preencheram os seguintes critérios de
inclusão: ter alguma de�ciência visual; estar na faixa etária de 10 a 20 anos de idade; ser do sexo
feminino; estar frequentando as atividades na Fundação onde os dados foram coletados. Utilizou-se um
instrumento com perguntas norteadoras para a condução das entrevistas, que estava dividido em duas
partes: a primeira buscou o conhecimento e a compreensão por parte das adolescentes sobre a causa
da sua de�ciência visual, seu grau de escolaridade e composição e orientações familiares, a segunda
visava conhecer suas experiências afetivo-sexuais e nível de conhecimento sobre métodos
anticoncepcionais. As entrevistas foram gravadas, as falas das participantes foram transcritas e os dados
obtidos foram interpretados de acordo com a análise de conteúdo proposta por Bardin. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. Resultados: Foram entrevistadas sete
adolescentes na faixa etária entre 12 e 17 anos. Destas, apenas uma tinha baixa visão, enquanto as
outras eram totalmente cegas. Todas estavam em atraso escolar, levando em consideração as suas
idades. Nenhuma das adolescentes entrevistadas relatou ter experiência sexual, mas todas
manifestaram o desejo e o interesse em falar sobre sexualidade, suas dúvidas, medos e anseios. Três
categorias temáticas emergiram das entrevistas. 1- ?A vida afetivo-sexual?. 2- ?Conversando sobre as
transformações do corpo?. 3- ?Conhecimento sobre métodos anticoncepcionais?. Os resultados
permitiram perceber que as adolescentes cegas apresentam as mesmas características de
desenvolvimento da sexualidade das demais pessoas, embora possuam características próprias. A falta
da visão não diminui o interesse sexual, apenas faz com que a curiosidade sobre esse assunto torne-se
diferenciada: elas querem conhecer seus corpos e seu funcionamento. Está presente o
desconhecimento sobre os métodos anticoncepcionais, sendo as informações super�ciais.
Considerações Finais: Espera-se que os resultados deste estudo possam servir de subsídios para a
formulação de programas de educação sexual e de saúde global dos adolescentes, proporcionando
melhor abordagem no acompanhamento da prevenção à gravidez indesejada e doenças sexualmente
transmissíveis. Re�ete-se que para gerar uma cultura de promoção da saúde é imprescindível que o
conhecimento se faça de forma acessível para esta população. Acreditamos que as adolescentes cegas
devem tomar suas próprias decisões, exercendo assim seus direitos e deveres para o pleno exercício de
suas cidadanias.
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O COMPORTAMENTO DOS PRONOMES POSSESSIVOS SEU(S), SUA(S), DELE(S) E
DELA(S) NA RECUPERAÇÃO DE SEUS ANTECEDENTES

RAFAEL DIAS MINUSSI - ORIENTADOR(A)

BRUNA CLARA SANTOS DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

RESUMO INTRODUÇÃO O Princípio B (CHOMSKY, 1981) trata do modo de organização dos pronomes e
explica que esses elementos devem ser livres em sua categoria de regência (CR), isso signi�ca que os
pronomes não precisam de antecedentes, quando os possuem, não podem c-comandar tais formas
pronominais dentro de sua CR, mas, fora deste domínio, o antecedente poderá c-comandá-los.
Entretanto, alguns pronomes possessivos do português brasileiro (PB) em contextos anafóricos parecem
estar ligados em seu domínio de regência, como nas sentenças: (1) [Pedroi considera seui óculos] o mais
bonito; (2) Felipe acha [Gabrielai orgulhosa delai]. O interesse deste estudo é investigar como se dá a
atuação do Princípio B da Teoria da Ligação (TL) em contextos anafóricos em que os pronomes
possessivos seu(s), sua(s), dele(s) e dela(s) aparecem. OBJETIVO O objetivo deste trabalho é analisar o
comportamento das formas possessivas seu(s), sua(s), dele(s) e dela(s) na recuperação de seus
antecedentes e identi�car os fatores que interferem para que esses pronomes violem o princípio B da
TL. Bem como, compreender de que modo são processados tais possessivos em contextos nos quais
eles estão ligados dentro de sua categoria mínima de regência. MATERIAIS E MÉTODOS Através de um
teste elaborado no Microsoft Forms, plataforma online desenvolvida para criar questionários de testes e
pesquisas, formulamos 48 sentenças contendo, cada uma, uma questão de múltipla escolha.
Utilizaremos também um corpus de entrevistas do projeto SP2010, a �m de veri�car a interpretação dos
falantes e o tempo de processamento dessas sentenças. RESULTADOS ESPERADOS A partir de um
recorte dos dados extraídos do teste, conduziremos a análise com base no modelo de Morfologia
Distribuída (HALLE; MARANTZ, 1993 e MARANTZ, 1997) que propõe que qualquer processo de formação
de palavras ou de constituintes maiores (sintagmas e sentenças) ocorre no Sistema Computacional.
Fundamentados nos dados já levantados, nossa hipótese é que os pronomes seu(s), sua(s), dele(s) e
dela(s) são expressões não especi�cadas para ligação; porém, os pronomes seu(s) e sua(s) parecem ser
mais subespeci�cado já que parecem possuir mais traços de anáforas: /seu(s)/sua(s)/ ? [ anafórico, -
pronominal], enquanto dele(s) dela(s) mais traços de pronomes: /dele(s)/dela(s)/ ? [-anafórico,
pronominal].
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O CONCEITO QÌ NOS "CAPÍTULOS INTERIORES" DO ZHU?NGZ?

CECILIA CINTRA CAVALEIRO DE MACEDO - ORIENTADOR(A)

LUIZ FERNANDO FONTES-TEIXEIRA - CO-AUTOR(A)

DANIEL GOMES BATELLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

DANIEL GOMES BATELLI (Bolsista PIBIC-CNPq, Departamento de Filoso�a, EFLCH, UNIFESP. E-mail:
batelli@unifesp.br), LUIZ FERNANDO FONTES-TEIXEIRA (Pós-doutorando, PPGFIL, EFLCH, UNIFESP. E-mail:
fontes.teixeira@unifesp.br). Este trabalho apresenta os resultados parciais obtidos com a pesquisa "O
Conceito de Qì no Zhu?ngz?". O ponto de partida é a premissa fundamental do pensamento �losó�co
daoísta de "viver conforme o dào". A hipótese inicial é veri�car se o conceito de qì pode oferecer uma
orientação mais clara acerca do que quer dizer e de como é possível "viver conforme o dào" ? de acordo
com os ensinamentos transmitidos pelos cânones daoístas, com especial atenção para o Zhu?ngz?. Para
investigar a validade dessa hipótese, rastreou-se os empregos do termo qì nos "Capítulos Interiores" do
Zhu?ngz?. Até onde foi possível veri�car, qì é empregado no Zhu?ngz? em três sentidos: (i) como
vocábulo comum (não-conceitual e não-�losó�co), em expressões como "nuvem", "respiração", ou
palavras similares; (ii) enquanto termo pertinente à tradição cultural (sobretudo a Medicina Tradicional
Chinesa), indicando a ideia de "energia vital"; e, por �m, (iii) como conceito propriamente �losó�co, em
um sentido análogo à ideia mais geral de "espírito", ou ainda, ao sentido de uma "postura", "atitude" ou
"disposição".
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O CONTRATO DE VERIDICÇÃO: ANÁLISE SEMIÓTICA DA ANIMAÇÃO AVATAR, A
LENDA DE AANG

IARA ROSA FARIAS - ORIENTADOR(A)

YARA MARIA DA SILVA RIBEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

Considerando que todo texto é lugar de produção de sentido, o presente trabalho de iniciação cientí�ca
tem como objetivo o estudo dos elementos de construção de sentido em um gênero multimodal, o
desenho animado. Dessa forma, partimos da semiótica greimasiana para analisar o episódio A grande
divisão, da animação Avatar: A lenda de Aang. Sobretudo, observando a ocorrência do contrato de
veridicção (trata-se do contrato �rmado entre enunciador e enunciatário em determinada situação
comunicativa), conceito desenvolvido por Greimas (2014), no artigo O contrato de veridicção, a �m de
observar os procedimentos implicados nos modos que as verdades constituem o discurso, ou seja, o
mecanismo presente no jogo discursivo que elege certo enunciado ora verdadeiro, ora falacioso. O
estudo tem importância para desmisti�cação do discurso como representação de uma verdade ou
realidade única, inserindo-o como expressão de perspectivas sobre a realidade. Essa premissa permite
enxergarmos o jogo interno presente nos processos comunicativos e desvendar suas regras e normas
implícitas contribuindo para uma possível autonomia crítica do enunciatário (leitor) sobre o enunciador
(autor), ou melhor, sobre o próprio texto. Tal problemática da linguagem como representação da
realidade é levantada por Fiorin (2008) em seu texto A crise da representação e o contrato de veridicção
no romance. É a partir dessa perspectiva teórica que apresentaremos nosso trabalho e nossos primeiros
resultados da análise que �zemos do objeto apresentado, como as percepções dos atores da narrativa
podem adquirir outras interpretações sobre a verdade que eles conheciam.
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O CORPO COMO MODIFICADOR DOS SENTIDOS

FRANCINE FERNANDES WEISS RICIERI - ORIENTADOR(A)

RODRIGO LOPES DOS REIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Este trabalho compreende um estudo sobre a poesia oral enquanto ato de enunciação presente na
perfomance do espetáculo cenopoético Pelas ordens do rei que pede socorro, do grupo de teatro de rua
?O Buraco d?Oráculo?. Metodologicamente, a pesquisa transita entre constatar um fenômeno
observável realizando ora descrições desse dado, ora análises de aspectos instáveis em contextos
sociais, econômicos e políticos. Trabalho a hipótese de que o intercâmbio entre o corpo do(a) interprete,
o corpo do texto e a carne sonora da palavra interferem na produção de sentido. Questiono, ainda, o
envolvimento mútuo desses elementos que alteram e/ ou mobilizam signi�cados e signi�cantes. Este
trabalho encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro apresenta o grupo teatral em estudo.
Recorro a outras abordagens dedicadas ao trabalho do grupo para uma leitura panorâmica de suas
atividades como artistas e ativistas. Nesse histórico, destacam-se as apresentações de obras em espaços
públicos e abertos como forma de partilha de questões políticas e sociológicas. Além disso, a partir de
uma breve análise do espetáculo de rua Pelas ordens do rei que pede socorro, disponível em vídeo,
apresenta-se uma discussão sobre alguns dos conceitos da performance e da poesia oral, os quais
auxiliam a desenvolver a re�exão sobre esse objeto. O segundo capítulo objetiva uma análise da prática
Cenopoesia, palavra que nomeia o fazer poético de alguns artistas brasileiros. Enquanto ato da poesia
em performance, mais do que promover a simultaneidade das áreas diversas, como literatura, música e
teatro, observa-se que a Cenopoesia opera uma espécie de dissolução dos gêneros. Para pensar a
questão, busco explorar as potencialidades da palavra e sua presença no livro manifesto de Ray Lima,
poeta autor do neologismo. Em decorrência do lançamento de um manifesto, o qual institui as
proposições da Cenopoesia, aproveito a oportunidade para discutir o manifesto enquanto gênero. O
terceiro capítulo está ainda em desenvolvimento. Será feito retorno ao espetáculo Pelas ordens do rei
que pede socorro. Nele o objetivo principal será uma analise à luz dos conceitos levantados e discutidos
no capítulo dois. A discussão desse capítulo recorre, ainda, a conceitos contemporâneos como partilha
do sensível, literatura fora de si e campo expandido, segundo Florencia Garamuño, Luciana di Leone,
Pierre Bordieu e Jacques Rancière.
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O CUIDADO EM SAÚDE DE ADOLESCENTES E JOVENS EM REGIÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTOS NO CONTEXTO DA

PANDEMIA DE COVID-19

MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI - ORIENTADOR(A)

NATALYA SANTOS LEITÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A juventude e adolescência são uma construção sócio-histórica cujas manifestações são
permeadas pelos fatores socioeconômicos, políticos e culturais do ambiente em que se vive. Leis e
programas garantem a este grupo o cuidado em saúde, em especial nas Unidades de Saúde da Família.
Entretanto, poucos estudos são realizados sobre o acesso desse grupo aos serviços, visando
compreender se há articulação entre o setor da educação e da saúde, a frequência aos serviços, quais
suas demandas e principalmente como o cuidado está sendo ofertado, especialmente no contexto da
crise sanitária e social da pandemia de Covid-19. Objetivos: Avaliar o cuidado em saúde de adolescentes
e jovens na Zona Noroeste do município de Santos e os impactos da pandemia sobre o grupo e os
serviços de saúde. Métodos: Trata-se de estudo qualitativo com orientação etnográ�ca, por meio de
visitas, observação e entrevistas com adolescentes, jovens, informantes-chave na escola, serviços de
saúde e gestão municipal. A interpretação dos dados e dos registros do trabalho de campo será baseada
em categorias da integralidade do cuidado. Resultados: Houve submissão e aprovação do projeto junto à
Secretaria Municipal de Saúde de Santos e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. O mesmo vendo
sendo desenvolvido junto a um projeto mais amplo, Temático FAPESP ?Vulnerabilidades de jovens às
IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliação de intervenções psicossociais baseadas nos direitos
humanos? em articulação com os Projetos de Extensão ?Juventudes e Funk na Baixada Santista:
territórios, redes, saúde e educação? e ?Tecendo a rede de cuidado à saúde da mulher e da criança na
Zona noroeste de Santos?, ambos do Instituto Saúde e Sociedade do Campus Baixada Santista. Houve
contatos iniciais e aproximação com jovens e coordenação pedagógica da escola estadual Bartolomeu
de Gusmão, e com os serviços de saúde do território na Zona Noroeste de Santos, especi�camente
enfermeira de USF e com a equipe NASF, onde foram relatadas questões sobre evasão escolar, gravidez
na adolescência e saúde mental. E, a oportunidade de participação ativa no curso virtual para
implementação da Linha de Cuidado do Adolescente e do Jovem, proposto para o Sistema Único de
Saúde no estado de São Paulo, atuando como facilitadora na turma da Baixada Santista, nos meses de
setembro e outubro/2021. Foi possível acompanhar discussões e elaboração de atividades pelos
pro�ssionais de saúde da região da BS acerca de temáticas propostas no curso relacionadas a
Identidade e pertencimento na Adolescência e na Juventude, Mudanças, sonhos e descobertas, Saúde
sexual e reprodutiva e Saúde mental. Durante os encontros foi relatada a di�culdade de criação de
vínculo com o grupo, comprometendo a continuidade e retorno ao serviço, dúvidas sobre sexualidade e
gênero, desa�os do território incluindo situações de violências. Notou-se que consideram a escuta
importante nos atendimentos, entretanto, enquanto alguns serviços elaboravam atividades especí�cas
para aproximação com o grupo, outros demonstraram certa di�culdade, apresentando assim diferenças
de abordagem entre os locais. A próxima etapa será realizar a observação e entrevistas em campo na
escola e nos serviços que participam dos projetos mencionados.
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O DESASTRE DE MARIANA E A ALTERAÇÃO BIOGEOQUÍMICA DO FERRO, MANGANÊS
E COBRE EM SOLOS DO ESTUÁRIO DO RIO DOCE MANTIDOS POR MESES EM

CONDIÇÃO REDUTORA

RAMILLY ÉRIKA MOREIRA DE SOUZA - DISCENTE

DIEGO BARCELLOS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA

E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ANALÍTICA

O estuário do Rio Doce (Regência, ES) foi vítima de um dos maiores desastres ambientais do mundo,
ocasionado pelo rompimento da barragem Fundão (Mariana, MG) da mineradora Samarco em
novembro de 2015. A barragem rompida liberou mais de 60 milhões de toneladas de rejeitos de minério
de ferro (Fe) no Rio Doce, alcançando sua foz no Oceano Atlântico dentro de alguns dias. O desastre
ocasionou danos não só econômicos, mas também sociais e ecológicos. O rejeito de minério é composto
predominantemente de óxidos de Fe, o qual pode oxidar ou reduzir (processos redox), e liberar metais
traço (como Cu, Mn e outros) adsorvidos ou oclusos, com potencial risco de contaminação e toxicidade.
Com isso, em um artigo recentemente publicado pelo orientador e colaboradores, durante 20 dias de
incubação na condição redutora (anóxica) com solos do estuário do Rio Doce, foi observado um
aumento signi�cativo nas concentrações de Cu (de 1,4 vezes) e Mn (de 6,1 vezes). Esse aumento nas
concentrações desses dois metais de preocupação ambiental estava associado ao aumento na
concentração de FeII devido aos processos de redução dissolutiva dos minerais de Fe presentes no
rejeito do estuário. Esses resultados evidenciam uma contaminação crônica por períodos de meses e um
grande potencial do rejeito depositado no estuário do Rio Doce em liberar maiores concentrações de Cu
e Mn quando os solos são submetidos às condições geoquímicas mais redutoras, o que naturalmente
ocorre em solos estuarinos. Logo, é importante compreender a dinâmica de Fe, Cu e Mn quando
submetidos à condição anóxica por períodos maiores (de vários meses) e prever um potencial efeito de
longo prazo para a liberação de metais no estuário, mesmo depois de alguns anos após o desastre do
rompimento da barragem. Portanto, o objetivo desse projeto é testar a hipótese de que durante
períodos de vários meses (120 dias) os óxidos de Fe poderão ter alterações nas diferentes frações
geoquímicas, quando submetidos às condições anóxicas (redutoras), podendo liberar quantidades
superiores de metais (Cu e Mn) no ambiente, comparando com exposição à condição óxica. Para testar
essa hipótese, conduzi um experimento de incubação com solos do estuário com coletas nos dias 0, 10,
20, 30, 40, 60 e 120, tanto na condição anóxica quanto óxica. Para cada tratamento e dia de coleta,
analisei as concentrações de ferro ferroso (FeII), como indicador de alterações redox, obtidas através do
espectrofotômetro pelo método colorimétrico da ferrozina. Além disso, foi realizado o fracionamento
geoquímico do Fe e metais associados (Cu e Mn) em seis fracionamentos químicos distintos, sendo
possível analisar a concentração de cada metal em cada fracionamento pela espectrometria de emissão
atômica (ICP-OES). Os resultados obtidos serão fundamentais para ampliar a compreensão dos
mecanismos biogeoquímicos envolvidos na liberação de metais por vários meses, na tomada de
decisões para mitigar os efeitos do impacto do desastre ambiental do Rio Doce, considerando a
introdução de mais rejeitos no estuário que retroalimentam anualmente esse problema ambiental.
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O DESEJO PÓSTUMO - INTERSECÇÕES VISUAIS E SOCIAIS DAS SEXUALIDADES
DISSIDENTES NO CINEMA VAMPÍRICO

MARINA SOLER JORGE - ORIENTADOR(A)

ROBERTO CAVALCANTE RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

A presente pesquisa tem como objetivo, por meio da análise fílmica e debate bibliográ�co, investigar as
representações visuais e sexuais retratadas em quatro �lmes especí�cos, aqui considerados como
grandes expoentes das renovações imagéticas associadas ao cinema do gênero vampírico no �nal do
século XX. Previamente, traçaremos um per�l histórico do personagem (o vampiro) e buscaremos
evidenciar como ele foi utilizado para conjugar as discussões sexuais, sociais e morais de sua época,
re�etindo e incentivando comportamentos e estabelecendo condutas sociais desviantes. Iniciaremos o
debate sobre a relevância cultural de tal �gura desde o século XVIII e suas posteriores transformações e
ressigni�cações ao longo dos séculos. Desde sua gênese, o vampiro esteve sempre associado a minorias
sexuais, ressurgindo no �nal do século XX como um protótipo ideal do comportamento neogótico, com
práticas, vestimentas e códigos de conduta social e sexual absorvidos e replicados, quase
exclusivamente, de produções audiovisuais. A princípio, um personagem literário, o vampiro se
transforma em um modo de vida, e atualmente, numa possível condição sexual humana, já que recentes
pesquisas sobre o fetichismo sugerem que o vampirismo clínico (Síndrome de Ren�eld), atualmente
listada na classi�cação internacional de doenças (CID) como uma para�lia, é na realidade, uma
expressão sexual de cunho identitário e não apenas uma preferência da esfera privada. Através da
análise de roteiro, �gurino e direção de arte de quatro obras cinematográ�cas - A Hora do Espanto (Tom
Holland, 1985), Os Garotos Perdidos (Joel Schumacher, 1987), Batman: O Retorno (Tim Burton, 1992), e
Drácula de Bram Stoker (Francis Ford Coppola, 1992) - pretendemos demonstrar como cada uma dessas
produções reinventou o mito do vampiro, atualizando-o para os contextos sociais e sexuais
contemporâneos, contaminando para sempre as futuras representações do vampiro no cinema, criando
códigos visuais e anímicos que foram reproduzidos não só artisticamente, como resultaram em
expressões sociais e sexuais desta subcultura urbana que se de�ne como o vampirismo moderno.
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O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO NA CIDADE DE SANTOS/SP

ANDREA PEROSA SAIGH JURDI - ORIENTADOR(A)

JESSICA BLANCA SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

I - INTRODUÇÃO Os alunos da Educação Infantil estão em um período determinante no desenvolvimento
da linguagem oral. Portanto, o professor que se apropria destes saberes estará apto a realizar um
planejamento de aula mais adequado ao contexto escolar vivenciado, com estratégias que facilitem a
aprendizagem, levando em consideração, além dos conhecimentos prévios, as capacidades e
necessidades de cada aluno (Cruz-Santos, Costa, Fernandes & Sapage, 2019; Eloi, Santos & Martins-Reis,
2015). II - OBJETIVO Este estudo, de caráter quantitativo e exploratório, tem como �nalidade identi�car
os conhecimentos e as práticas pedagógicas relacionados ao desenvolvimento de linguagem presentes
na atuação dos professores da Educação Infantil, sob a perspectiva destes pro�ssionais. III ? MATERIAIS E
MÉTODO Os participantes do estudo são professores de Educação Infantil que atuam na rede pública do
município de Santos/SP. Para esta pesquisa, foi elaborado um questionário, construído com base na
literatura nacional e internacional, dividido em duas sessões: i) 1ª sessão com os dados
sociodemográ�cos, composta por 12 perguntas, ii) 2ª sessão com 17 questões, utilizando a escala Likert
para resposta. O questionário foi divulgado pela plataforma Google Forms, disponível para acesso online
e gratuito. IV ? RESULTADOS E CONCLUSÃO Após a coleta de dados inicial, foram realizadas algumas
análises que permitem apresentar alguns resultados preliminares deste estudo. Veri�cou-se que 91,7%
dos respondentes são do gênero feminino e a idade dos participantes diversi�cou, sendo que 33,3%
possuíam entre 31 e 40 anos; 41,7% entre 41 e 50 anos; e 25% 51 anos ou mais. O tempo de atuação,
destes pro�ssionais, na Educação Infantil variou entre 11 e 30 anos, sendo que a maioria (83,3%) atua
entre 11 e 20 anos nesta fase escolar. Entre os respondentes, 66,7% responderam que já realizou
alguma formação especí�ca em linguagem infantil. Todos os participantes desta amostra referiram que
já tiveram em sua sala de aula crianças nas quais identi�caram características sugestivas de alteração no
desenvolvimento da linguagem. Todos os participantes consideraram importante que seja abordado,
durante a graduação, temas e conteúdos referentes ao desenvolvimento da linguagem infantil.
Entretanto, 41,7% dos respondentes acreditam que este tema foi abordado de forma adequada, durante
a sua graduação. Constatou-se também que 66,7% referiram acreditar que as alterações da linguagem
apresentadas, durante a Educação Infantil, podem in�uenciar signi�cativamente no processo de
alfabetização e letramento. Todos os professores responderam que devem ser realizadas adequações
nas atividades escolares da Educação Infantil, quando a criança apresenta di�culdades, devido às
alterações da linguagem, e consideraram importante aproveitar as situações da rotina escolar para
possibilitar oportunidades de estimular o desenvolvimento da linguagem. Em síntese, os resultados
apresentados permitem identi�car algumas necessidades de formação dos pro�ssionais que atuam na
escola de Educação Infantil, de modo a conseguirem ter conhecimentos necessários para detectar
precocemente crianças com alterações no desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, realizar
as condutas adequadas.
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O DESPERDÍCIO DE MATERIAIS EM UMA UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS
DURANTE A COVID-19

MAGALY CECILIA FRANCHINI REICHERT - ORIENTADOR(A)

PAULA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Introdução: A forma como se dá o gerenciamento dos materiais nas organizações de saúde afeta
inteiramente a dinâmica do serviço, seus custos e a qualidade da assistência prestada. Os recursos
materiais são muito utilizados e representam de 35% a 45% do orçamento das organizações de saúde. O
enfermeiro é responsável por gerenciar os recursos materiais na unidade onde atua, pois ele sistematiza
a assistência e determina o material necessário para sua realização, logo está inserido nos processos de
tomada de decisão sobre esses recursos. Nos hospitais, pode-se destacar a Unidade de Tratamento de
Queimados (UTQ) pela quantidade de insumos que são utilizados, principalmente pela dimensão dos
curativos realizados, com diferentes complexidades e que demandam trocas frequentes. Objetivo:
apontar a opinião dos pro�ssionais de enfermagem acerca do desperdício de materiais assistenciais em
uma unidade de tratamento de queimados durante a pandemia de Covid-19. Métodos: pesquisa
descritiva e exploratória, realizada na UTQ de um hospital universitário na cidade de São Paulo ? SP. A
amostra foi constituída pelos pro�ssionais de enfermagem atuantes na unidade no período da coleta de
dados, entre novembro de 2021 e abril de 2022. Os participantes responderam a um questionário de
autoaplicação, após concordarem em participar do estudo por meio da assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido. Resultados: A maioria dos pro�ssionais de enfermagem da unidade
participaram do estudo (74%). Os procedimentos de enfermagem mais citados com desperdício de
materiais foram: curativos (20,3%), banho no leito (15,3%), punção venosa periférica (13,6%), preparo de
medicamentos IV (10,2%) e administração de medicamentos IV (10,2%). Mais da metade dos
pro�ssionais considerou que houve alterações no desperdício de materiais durante a pandemia da
Covid-19 (62,5%), sendo a principal justi�cativa o excesso de materiais alocados nos quartos dos
pacientes que acabaram sendo desprezados no momento da alta ou transferência dos pacientes.
Grande parte (68,7%) respondeu não conhecer os custos dos materiais utilizados na unidade e 68,8%
consideraram que ter o conhecimento sobre esses custos pode ser útil para que os recursos sejam
utilizados de forma racional. Conclusão: identi�car os procedimentos de enfermagem com desperdício
de materiais é uma informação valiosa para que os processos possam ser revistos e adequações sejam
pensadas e implementadas, sempre considerando a qualidade e segurança da assistência e da equipe
de enfermagem. O conhecimento adquirido durante a pandemia da Covid 19, em relação aos recursos
materiais, direcionam ações mais assertivas e formas de prevenção sobre o desperdício. Orientações
baseadas no custo dos materiais podem trazer resultados que sejam mais sustentáveis para as
organizações de saúde, bene�ciando maior quantidade de usuários e combatendo o desperdício.



Página 1368Página 1368

O DETETIVE E O SOCIOPATA NA LITERATURA POLICIAL BRASILEIRA: NUANCES
CRIMINAIS NO ROMANCE BOM DIA, VERÔNICA, DE RAPHAEL MONTES E ILANA

CASOY

RODRIGO SOARES DE CERQUEIRA - ORIENTADOR(A)

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

O presente trabalho visa realizar uma análise formal acerca do romance Bom Dia, Veronica, de Raphael
Montes e Ilana Casoy, em prol de explicitar as aproximações e distanciamentos com o gênero do
romance policial brasileiro (crime, detetive, criminoso, etc). Objetivos: Este estudo tem por �nalidade
identi�car quais são os elementos do gênero que persistem e quais sofreram subversões com o avanço
da literatura nacional ? sobretudo os papéis do detetive e do criminoso dentro da escrita dos autores.
Além disso, será abordada a in�uência da literatura nacional e internacional no que tange o gênero e
seus elementos. Materiais e métodos: Para tal, serão utilizados materiais teóricos da Teoria Literária
nacional e internacional com os textos Clues e Dialética do Medo de Franco Moretti, além de outras
obras que se enquadrem dentro do gênero e de suas variáveis (crime �ction, detective story, murder
mystery novel e police novel), passando por autores como o escocês Arthur Conan Doyle, o americano
Stephen King e a britânica Agatha Christie. Ademais, serão explorados preceitos da Medicina e das
faculdades forenses, a incluir o Tratado da Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria e o livro
Serial Killers: Anatomia do Mal de Harold Schechter. Resultados e conclusão: O projeto ainda está
nascendo, mas com ele, espera-se aprender qual o papel das construções do gênero e como essas
construções se forti�cam ou se enfraquecem com o decorrer dos anos.
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O DISCURSO DE PROFESSORES(AS) DA REDE PÚBLICA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE
ESCOLA PÚBLICA E SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS: UM DIÁLOGO ENTRE BRASIL,

ARGENTINA, URUGUAI E CHILE

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

OLIVEIRA, Michele R. O discurso de professores(as) da rede pública sobre a relação entre escola pública e
sociedades democráticas: um diálogo entre Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Pesquisa em fase
exploratória. Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Barcellos da Silva. Esta pesquisa, de natureza qualitativa,
insere-se no debate sobre a relação entre escola pública e sociedades democráticas e como
professores(as) inseridos(as) como agentes, tanto na escola como na sociedade, falam sobre essa
relação. Para dar conta desse propósito, levantou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual o discurso
que os(as) professores(as) do Ensino Médio da rede pública têm acerca da relação entre escola pública e
sociedades democráticas? A hipótese é de que os elementos necessários para a construção de
sociedades democráticas não foram e não são estruturantes dos projetos de sociedade dos países
selecionados. Mesmo quando houve uma defesa da ordem democrática, os governos não resolviam os
fatores que concorriam para consolidá-la, como a questão da pobreza, das desigualdades e da qualidade
da escola pública. Acredita-se que os discursos possam revelar que não há elementos estruturantes que
orientem a formação docente, da rede pública, para estabelecer as conexões necessárias entre o que
signi�ca a dimensão pública da escola pública, os princípios democráticos que orientam uma ordem
social e o papel do Estado. A opção metodológica do estudo tem caráter qualitativo. A coleta de dados
dar-se-á em forma de depoimentos e entrevistas semiestruturadas em dois momentos distintos: no
primeiro momento com o grupo de professores(as) que trabalha no equivalente ao Ensino Médio da
Argentina, do Chile e do Uruguai, países do Mercosul que foram selecionados por possuírem os três
maiores Índices de Desenvolvimento Humano; no segundo momento, a coleta de depoimentos e as
entrevistas acontecerão com os(as) professores(as) de cinco estados brasileiros (Pará, Alagoas, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo), selecionados a partir do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) de 2013. A única exceção é o estado de São Paulo, pois sua inclusão aponta
para o sentido contrário na seleção dos anteriores. Para estabelecer um contraponto, São Paulo é a
unidade federativa com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do país (representa 31% do PIB brasileiro),
seu IDHM é o maior entre os 26 estados brasileiros. A matéria-prima coletada nas entrevistas será a
base para a análise dialógica dos discursos de docentes que se dará a partir da proposta do Círculo de
Bakhtin (VOLOCHINOV, 2004; BRAIT, 2006; BRAIT; MELO, 2005), um caminho que permite que discursos
revelem a forma de produzir sentido.
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O DISPOSITIVO DA RODA DE SONHOS E A CONSTRUÇÃO DO COMUM

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

TALES AFONSO MUXFELDT AB SABER - COORIENTADOR(A)

JOÃO VICTOR BERNARDO FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Introdução Didier Anzieu e René Kaes conceituam o grupo enquanto um espaço análogo ao do sonho e
para esta pesquisa foi construído um espaço de cuidado com base no compartilhamento de sonhos: o
dispositivo ?Roda de Sonhos?. A proposta é a de que as questões, mobilizadas na Roda a partir da vida
onírica dos participantes, possam ser trabalhadas em conjunto, no espaço grupal. Para Anzieu, o grupo
favorece o aparecimento de uma ilusão grupal, proporcionando a emergência de desejos, fantasias e
defesas daqueles que compõem o grupo. O projeto de mestrado visa, portanto, investigar as relações
entre psicanálise, política, processos grupais e sonho. O projeto ocorrerá no Instituto Procomum (IP) e os
participantes serão os membros da equipe que coordena o instituto. O IP se caracteriza por ser um
espaço de produção e criação de ações que visam a defesa dos bens comuns (arte, cultura, natureza,
tecnologia, ciência, dentre outros). Para tanto, o IP realiza o�cinas, vivências, projetos, pesquisas e
intervenções em torno desse tema maior da construção do comum. Objetivo Geral Investigar, através da
prática psicanalítica, a função do sonho enquanto operador clínico que proporcione uma simbolização
do real traumático, como também, a realização de desejos com vistas a um projeto comum de
sociedade. Objetivos especí�cos Proporcionar um espaço de cuidado e de circulação da fala para que os
participantes da pesquisa possam falar abertamente sobre seus sonhos. Atestar se nos sonhos dos
participantes aparecem os conteúdos �gurados, tanto de experiências singulares, como de materiais
que expressam a dimensão sociopolítica do sofrimento. Explorar de que modo o material onírico revela
a estrutura da sociedade capitalista, os modos de superá-la e a possibilidade de resistência frente ao
desamparo discursivo. Método Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-intervenção, com
base na abordagem psicanalítica. A pesquisa irá se desenvolver em torno dos relatos de sonhos colhidos
com a equipe do Instituto Procomum. A roda de sonhos será oferecida no instituto enquanto atividade
aberta, com a �nalidade de estabelecer um espaço de escuta livre e cuidado. Os principais
procedimentos se darão através de encontros em grupo, com o enfoque na narrativa e na escrita dos
sonhos dos membros da equipe que participarão do projeto, e possíveis encontros individuais, com base
nas demandas que surgirem a partir dos encontros em grupo. Após cada encontro, será redigido um
Diário de Campo e os participantes também serão convidados a enviar um relato dos sonhos que
contaram no dia, com o �m de manter uma coleta �dedigna de dados. A escuta e a análise de dados
partirão - num movimento dialético - da relação transferencial estabelecida entre os sujeitos
participantes da pesquisa e o pesquisador. Portanto, a partir das entrevistas e dos encontros em grupo
que se darão no contexto da transferência, tomaremos como principal material de análise os signos e os
afetos contidos no discurso dos participantes, assim como os elementos signi�cantes que aparecem nos
sonhos, principalmente os que se repetem dentre os diferentes participantes, que seriam, então, da
ordem do comum.
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O EFEITO DA INTERVENÇÃO MUSICAL NO DESENVOLVIMENTO DE INDIVÍDUOS COM
PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

RAQUEL DE PAULA CARVALHO - ORIENTADOR(A)

JÚLIA VALE CLINI - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E

ADOLESCENTE

A paralisia cerebral é uma doença que afeta muitas crianças atualmente no Brasil e em todo mundo.
Pelo fato do tratamento ser longo, muitas crianças e adolescentes acabam se desmotivando com o
tratamento padrão, por isso, a necessidade da utilização (ou aplicação) de novas terapias como a
música. Além de poder ser estimuladora ao paciente, a música consegue estimular outras áreas não
acessadas com um tratamento padrão. Considerando o potencial desta terapia o objetivo do estudo foi
identi�car na literatura existente as principais lacunas relacionadas ao tema, através de uma revisão
sistemática. Foram incluídos artigos em inglês, português e espanhol pesquisados nas bases Cochrane
Library, Web of Science, Scopus CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature),
EMBASE (Excerpta Medica Database), Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde e Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (PubMed). No total, 5 artigos foram encontrados que atendem
todos os aspectos. Os mesmos demonstraram ser uma literatura recente e promissora, principalmente
quando acrescida de uma intervenção física, como a �sioterapia. Portanto, é necessário mais estudos
que tornem a evidência forte e incluam avaliações em outros aspectos.



Página 1372Página 1372

O EFEITO SAZONAL DO ESTRESSE TÉRMICO NO PERFIL BIOQUÍMICO E REDOX NO
FLUIDO FOLICULAR E OÓCITO BOVINO

FABIOLA FREITAS DE PAULA LOPES - ORIENTADOR(A)

GLÁUCIA HELENA FERREIRA - CO-AUTOR(A)

JÚLIA RIUS GOMES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

INTRODUÇÃO: Condições ambientais adversas, tais como temperatura ambiental elevada, podem causar
o aumento da temperatura corporal (hipertermia) e redução da fertilidade em mamíferos. O estresse
térmico em vacas em lactação é um fator de grande impacto econômico na indústria de leite em regiões
de clima quente do país e do mundo. O estresse térmico afeta o microambiente folicular ovariano,
comprometendo o crescimento e maturação do oócito. No entanto, pouco se sabe os efeitos do estresse
térmico no per�l bioquímico e redox no ambiente folicular. OBJETIVO: Dessa forma, este estudo visou
determinar o efeito do estresse térmico sazonal e do ambiente endócrino na produção de espécies
reativas de oxigênio (ROS) e o per�l bioquímico oocitário e do �uído folicular. MATERIAIS E MÉTODOS: Os
experimentos tiveram delineamento fatorial 2 x 2 para determinar os efeitos da estação do ano (meses
quentes e frios) e do ambiente endócrino (presença ou ausência de corpo lúteo - CL) no oócito e �uido
folicular. Os complexos cumulus-oócito (CCOs) foram coletados de ovários de vacas de abatedouro nos
meses quentes e frios ao longo de 1 ano e classi�cados de acordo com presença (CL ) ou ausência (CL-)
de corpo lúteo. Os oócitos desnudos foram incubados em 5 µM de Cell ROX green à 38,5°C por 30
minutos para determinação das ROS em microscópio de �uorescência. Para a análise do per�l
bioquímico foi utilizado o microscópio Raman confocal equipado com laser de He-Ne com comprimento
de onda de 830 nm, em conjunto com a rede de difração de 1800 l/mm, com centro de 1200 cm¹ para
espectro estático entre 600 cm¹ e 1800 cm¹ como previamente descrito no laboratório. RESULTADOS: As
análises dos dados estão em andamento. No entanto, análise estatística preliminar indicou diferença na
produção de ROS entre os oócitos coletados nos meses frios e quentes na ausência de CL.
CONCLUSÕES: É possível que o ambiente endócrino module os efeitos do estresse térmico na produção
de ROS. No entanto, análises complementares são necessárias para con�rmar essa hipótese.
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O EIXO ORALIDADE NA PRODUÇÃO ORAL EM INGLÊS NO PRIMEIRO ANO DO NOVO
ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO

ORLANDO VIAN JUNIOR - ORIENTADOR(A)

DENISE DA SILVA NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Embora ocupe um papel primordial no ensino de inglês como língua estrangeira moderna no currículo
escolar, a oralidade é frequentemente questionada quanto a seu ensino na escola pública. Essa
realidade é o ponto de partida para esta pesquisa, que tem como foco a observação do eixo oralidade
em Língua Inglesa do Currículo Paulista em Ação do 1º ano do Novo Ensino Médio no material do
professor. O corpus deste trabalho é composto por documentos o�ciais da educação básica em níveis
federal e estadual, e o método para a observação de questões relacionadas ao ensino da oralidade nos
documentos será com base na ferramenta computacional LancsBox, utilizando alguns elementos da
Linguística de Corpus para análise do funcionamento da linguagem. O objetivo é veri�car quais escolhas
linguísticas são indicadas para as orientações das atividades de produção oral, sua frequência e como
tais escolhas estão relacionadas a elementos da oralidade, principalmente pelas seguintes escolhas
lexicais recorrentes: oralidade, produção oral, compreensão oral, habilidade oral, competência oral, falar
e ouvir. Do ponto de vista analítico, o foco é veri�car quais processos verbais são solicitados ao
professor no momento de trabalhar o eixo oralidade e, a fundamentação teórica toma por base a
Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) e a Pedagogia com base em Gêneros da
Escola de Sydney (ROSE; MARTIN, 2012). Assim, com base nos resultados obtidos a partir da análise
linguística dos textos dos documentos o�ciais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
objetivamos apresentar uma análise de como uma Situação de Aprendizagem retirada do Caderno de
Língua Inglesa pode ser aplicada à luz da Pedagogia com base em Gêneros da Escola de Sydney.
Pretende-se, desse modo, veri�car a possiblidade de estudarmos o que é proposto no Currículo Paulista
e em outros documentos, aplicando as teorias sugeridas em sala de aula, mas também saber que são
documentos norteadores e �exíveis, cabendo ao professor ser um professor-pesquisador, ter autonomia
ao escolher materiais e preparar as aulas (FREIRE, 1996) e re�etir de maneira crítica sobre suas práticas
em sala (hooks, 2013). Quanto mais teorias souber, mais escolhas possíveis e apropriadas poderá
realizar junto aos estudantes, com vistas a promover o ensino da oralidade e seu uso social, atendendo
às novas demandas mundiais, sociais, econômicas e da vida em sociedade, ou seja, uma proposta
curricular de educação integral. Palavras-Chave: Currículo Paulista; eixo oralidade; Linguística Sistêmico-
Funcional; Pedagogia com base em gênero textual. Referências BRASIL. Ministério da Educação. Base
nacional comum curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versao�nal_site.pdf. Acesso em: 20
abr. 2022. HALLIDAY, M. A. K. 2014. An introduction to functional grammar (C. Matthiessen, Ed. 4th ed.).
Oxon: Routledge. ROSE, D; MARTIN, J. R. 2012. Learning to write, reading to learn: genre, knowledge and
pedagogy in the Sydney School., She�eld: Equinox Publishing. HOOKS, B. 2013. Teaching to transgress:
education as the practice of freedom. New York: Routledge. SÃO PAULO. Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo. Currículo Paulista. São Paulo: SEESP/EFAPE-SP, 2019. Disponível em:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2020/08/CURRÍCULO PAULISTA
etapa Ensino Médio.pdf. Acesso em 20 abr. 2022 SÃO PAULO. Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo. Currículo Paulista ? 1º ano do Ensino Médio ? Língua Inglesa. São Paulo: SEESP/EFAPE-SP, 2021.
Disponível em:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/2021/01/Currículo-em-
Ação_EM_1ª-série_volume-1.pdf. Acesso em 20 abr. 2022.
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O ELO VIVO DOS MORTOS: A FUNÇÃO DE JUAN PRECIADO NA NARRATIVA DE
PEDRO PÁRAMO

GRACIELA ALICIA FOGLIA - ORIENTADOR(A)

MARCOS VINICIUS SOARES RIBEIRO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LITERATURA

RESUMO: A pesquisa visa analisar o romance Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. Através de
investigações sobre as características do realismo mágico, especialmente os escritos de Alicia Llarena,
Irlemar Chiampi, e as proposições sobre a literatura fantástica feitas por Ana María Barrenechea, busca,
em sua introdução, ressaltar os aspectos mágico-realistas que contribuem para a atmosfera proposta
pelo autor. A partir disso, por meio de estudos acadêmicos sobre a obra de Rulfo, em que o tema da
morte e da violência aparecem em abundância, a investigação se concentra em analisar a presença de
Juan Preciado, personagem de grande importância na trama. Observando sua função na narrativa
enquanto único indivíduo vivo e forasteiro, neste trabalho se rastreia como suas diferenças para com os
demais componentes da história dão a ele importância central na manifestação e na organização dos
diversos pontos de vista que amarram o enredo. Para que isso seja possível, são mostradas as
particularidades dos �nados descritos pelo narrador na seção intitulada ?Os mortos em Pedro Páramo?,
que se divide em dois apartados: primeiramente, em ?O paralelismo presente-passado?, observando a
dinâmica entre os murmúrios dos mortos e a narração de Juan Preciado, e então, em ?Pedro Páramo e o
testemunho de culpa e violência?, focando na personagem que dá título à obra e que mantém todos à
sua mercê. A partir de tal discussão, na seção seguinte, chamada ?A função de Juan Preciado?, se estuda
mais detalhadamente a vida e a morte desse personagem, re�etindo sobre seu papel enquanto ?
confessor?, que escuta os testemunhos das almas em pena e revela as injustiças provocadas por Pedro,
seu pai. Dessa forma, o trabalho tem por objetivo �nal comprovar que a contraposição de tal
personagem em relação às outras que o rodeiam funciona como um elo para a voz dos mortos no livro,
e que, a partir desse elo, é então possível que as memórias dos habitantes de Comala narrem a
violência, o autoritarismo e os abusos de poder exercidos por Pedro Páramo ? mesmo que, para isso, o
próprio Juan Preciado tenha de passar à condição de morto.
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O ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E OS AGRAVOS EM SAÚDE
MENTAL NA PANDEMIA
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Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Desde o início da pandemia em março de 2020, ocorreram diversas mudanças na assistência
prestada pela Atenção Primária em Saúde: o per�l de atendimentos e visitas perderam espaço para os
casos de COVID 19 e outras necessidades que antes eram atendidas por serviços de urgência. Assim foi
necessário aos pro�ssionais se reinventarem, pois já existiam di�culdades anteriores a pandemia e que
se potencializaram, resultantes das de�ciências no �nanciamento do SUS desde sua instituição. A
pandemia gerou uma demanda reprimida de situações divergentes de saúde, tanto pacientes como
pro�ssionais podem sofrer impactos psicológicos decorrentes das alterações nos comportamentos
habituais, geralmente com episódios pontuais ou por um período curto de tempo, porém se estes
eventos persistem ou não forem tratados, podem evoluir para processos patológicos. Os problemas de
saúde mental caracterizam-se, na atualidade, como problemas de saúde pública e que a médio e longo
prazo podem ocasionar o aumento de dependência farmacológica, abuso de álcool e outras drogas e até
risco de morte. Objetivos: identi�car as fragilidades e necessidades percebidas pelos enfermeiros na
atenção em saúde mental na ESF no período pandêmico; planejar e desenvolver um programa educativo
considerando as fragilidades identi�cadas por enfermeiros para promoção e prevenção em saúde
mental; implementar um projeto de intervenção proposto pelos participantes; veri�car a avaliação dos
enfermeiros sobre a intervenção realizada. Materiais e métodos: estudo exploratório com abordagem
qualitativa através da pesquisa-ação, ocorrendo em ciclos, onde serão entrevistados enfermeiros de
Estratégia Saúde da Família no município de Guarulhos. Será realizada entrevista individual utilizando
como instrumento um questionário semiestruturado, por meio da ferramenta Google Meet onde é
possível obter a gravação de áudio e vídeo para posterior análise. As fragilidades levantadas nas
entrevistas serão apresentadas aos entrevistados, por meio de formulário eletrônico, para validarem as
mesmas, pois servirão como fundamentação para a intervenção escolhida pelo grupo. Após a escolha de
fragilidades e propostas de intervenções, se iniciará a implantação das mesmas. Será agendada a data
de retorno para realização de nova entrevista com aplicação do questionário e assim posterior avaliação
das intervenções e dos resultados. As entrevistas gravadas, tanto as do 1º ciclo quanto do 3º ciclo da
pesquisa-ação serão processadas utilizando o software IRAMUTEQ, possibilitando quanti�car e
categorizar as respostas, e após esse processamento se dará a análise de conteúdo temática. Resultados
e Conclusão: Ações educativas estratégicas tornam-se fundamentais. Compreender e aproximar-se das
di�culdades dos serviços de saúde, pode contribuir para o desenvolvimento conjunto de planos e ações,
fortalecendo estes serviços por meio do conhecimento sobre suas demandas e adequação da
abordagem de usuários e comunidade. Palavras-chaves: Atenção Primária em Saúde; Saúde Mental;
Pandemia COVID-19; Enfermeiros em Saúde da Família.
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Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
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Introdução: Os hospitais públicos brasileiros ganharam maior relevância no contexto da pandemia da
COVID-19. Eles tiveram que se reorganizar na contenção de danos e enfrentamento da pandemia, assim
como gerenciar de forma efetiva a assistência, de modo a atender as altas demandas que foram
expostos. No Brasil, os Hospitais Universitários Federais (HUFs) são referência para os cuidados de
média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Eles permaneceram com o
desenvolvimento de ações na assistência, gestão, extensão, ensino e pesquisa, aumentaram o quadro de
pro�ssionais para suprir as demandas, realizaram capacitações, ofereceram suporte psicológico aos
pro�ssionais, dentre outros. Objetivo: Analisar a implementação das ações do plano de contingência de
um Hospital Universitário de São Paulo durante a pandemia da COVID 19. Materiais e métodos: Estudo
de abordagem qualitativa, realizado no Hospital Universitário de São Paulo, vinculado à Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP). A coleta foi realizada no Banco de Dados do Projeto Multicêntrico ?
Avaliação do cuidado de enfermagem a pacientes com COVID 19 em hospitais universitários brasileiros?,
em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Foram selecionadas duas entrevistas de
gestores, que seguiram um roteiro estruturado, foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra, com
posterior validação pelo entrevistado. Os dados foram categorizados em recursos físicos, humanos,
materiais e �nanceiros. Resultados: Após análise das entrevistas, identi�camos que a equipe do Hospital
Universitário implementou ações na área de ?recursos físicos?, ao reformar alguns setores e alterar e
organizar os �uxos de atendimento, de modo a separar a assistência aos pacientes suspeitos e
con�rmados para COVID 19 dos demais pacientes, sempre buscando seguir as recomendações do
Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na
área de ?recursos humanos?, ao contratar pro�ssionais de todas as especialidades necessárias e realizar
educação permanente para os servidores da instituição, com destaque para o treinamento de
paramentação e desparamentação, principalmente para os que atuavam nos setores COVID, esta ação
tendo como resultado positivo, os baixos índices de contaminação e óbito dos colaboradores. Na área
dos ?recursos materiais?, ao conseguir equipamentos e insumos, principalmente respiradores e
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e na área dos ?recursos �nanceiros?, ao buscar doações e
renegociação de dívidas no banco. Considerações �nais: O Hospital Universitário analisado,
implementou ações nas áreas de recursos físicos, humanos, materiais e �nanceiros, buscando ofertar
uma assistência de qualidade aos seus usuários e condições de trabalho adequadas para seus
colaboradores durante a pandemia da COVID 19.



Página 1377Página 1377

O ENSINO DA ÁLGEBRA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA
PERSPECTIVA CURRICULAR
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Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
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INTRODUÇÃO. Ao investigar os documentos curriculares que estipulam as diretrizes para o
desenvolvimento do ensino aprendizagem da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma
das temáticas em destaque é a Álgebra, fato que pode ser observado pela inclusão de um eixo de estudo
voltado exclusivamente para essa área da Matemática na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018)
e no Currículo Paulista (São Paulo, 2019). A princípio, se considerarmos o documento curricular anterior,
os Parâmetros Curriculares Nacionais em Matemática (Brasil, 1998), a proposta de abordagem da ?
Álgebra? estava prevista para ocorrer a partir dos anos �nais do Ensino Fundamental, �cando para os
anos iniciais somente uma breve menção, em um parágrafo, sobre a necessidade de se desenvolver
nessa etapa de ensino a Pré-Álgebra, mas sem desdobramentos. Atualmente, houve uma reformulação
dos documentos orientadores nesse quesito, em que a Álgebra passa a ser explorada em termos de
competências, que se vincula ao desenvolvimento das habilidades que promovam o pensamento
algébrico desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. OBJETIVO. O objetivo dessa comunicação foi
identi�car o propósito do ensino da Álgebra voltada para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a
partir de uma análise do Currículo Paulista (São Paulo, 2019) e da Base Nacional Comum Curricular
(Brasil, 2018). MATERIAIS E MÉTODOS. Fundamentados em Corsetti (2006), a metodologia utilizada teve
como foco a pesquisa de análise documental qualitativa, que visa contribuir para a problematização das
questões propostas nessa comunicação ao analisar o Currículo Paulista, descrito em São Paulo (2019) e a
Base Nacional Comum Curricular, conforme Brasil (2018). RESULTADOS E CONCLUSÕES. A Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), como indica Brasil (2018), dispõe que o ensino da Álgebra na Educação Básica
tem como �nalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento ? pensamento algébrico ?
que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações
quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e
outros símbolos (Brasil, 2018). Entende-se que o desenvolvimento do pensamento algébrico, é um
aspecto cognitivo, que engloba diferentes conceitos e suas características (LIMA; BIANCHINI, 2017). Em
consonância com a BNCC, o Currículo Paulista (São Paulo, 2019) coloca como meta que o ensino da
Álgebra promova a capacidade de abstração e generalização que auxilia na resolução de problemas,
imerso em uma proposta maior do desenvolvimento do pensamento algébrico, o que promoveria saltos
cognitivos no raciocínio matemático. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018)
aponta que para se desenvolver o pensamento algébrico torna-se necessário que os alunos ?[...]
identi�quem regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam leis
matemáticas que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos,
bem como criar, interpretar e transitar entre as diversas representações grá�cas e simbólicas, para
resolver problemas por meio de equações e inequações, com compreensão dos procedimentos
utilizados? (BRASIL, 2018, p. 268). Especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o raciocínio
proporcional, que é um dos pilares do pensamento algébrico, signi�ca ?[...] observar um fato ou relação,
identi�car um padrão, algo que se repete, generalizar esse padrão e fazer deduções a partir dessa
generalização, sem o uso de letras, com ênfase na maneira de pensar? (SÃO PAULO, 2019, p. 319). Nessa
perspectiva, ambos os documentos orientadores discorrem sobre a importância do desenvolvimento do
pensamento algébrico nessa faixa etária para o ensino da Álgebra, rea�rmando a ideia de Canavarro
(2007), que a introdução do pensamento algébrico nos primeiros anos da vida escolar dos estudantes
estimula o desenvolvimento de suas capacidades matemáticas à medida que compreendem, ampliam e
reconhecem o processo da construção do conhecimento, preparando-os para aprendizagens
posteriores do ensino de Álgebra. Referências BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a
Base. Brasília: MEC/SEF, 2018. _______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF,
1998. CANAVARRO, A. P. O pensamento algébrico na aprendizagem da Matemática nos primeiros anos.
Évora: Quadrante, 2007. p. 81-118. CORSETTI, B. A análise documental no contexto da metodologia
qualitativa: uma abordagem a partir da experiência de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Unisinos. UNIrevista, v. 1, n. 1, p. 32-46, 2006. LIMA, J. R. C.; BIANCHINI, B. L. Álgebra e o
pensamento algébrico na proposta de Base Nacional Curricular Comum para os anos iniciais do Ensino
Fundamental. Rev. Prod. Disc. Educ. Matem. São Paulo, v.6, n.1, pp. 197-208, 2017. SÃO PAULO. Currículo
Paulista: Ensino Infantil e Fundamental. São Paulo: SEE, 2019.
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Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE
MATEMÁTICA

O Pibid - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, detém como intuito proporcionar aos
licenciandos o primeiro contato com a futura pro�ssão. Na UNIFESP Diadema, o Programa é dividido em
3 subgrupos: o de Ciências, o de Libras e o de Matemática. Devido à atual pandemia consequente do
Covid-19, este trabalho foi realizado de maneira remota no subgrupo de Matemática. O foco foi a
elaboração de uma aula com o conteúdo de Função A�m, que foi ministrada de maneira remota aos
discentes do 1º ano do Ensino Médio do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Estadual Olga Fonseca,
localizada no município de Diadema. A aula foi desenvolvida a �m de que se aproximasse prática e
teoria, envolvendo a elaboração de atividades para serem desenvolvidas junto aos estudantes das
escolas parceiras, e seguiu-se as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que diz: ??
Compreender as funções como relações de dependência de duas variáveis e suas representações
numérica, algébrica e grá�ca e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações
funcionais entre duas variáveis...? como forma de lançar um olhar mais amplo sobre o estudo da função
a�m para o 1º ano do Ensino Médio do EJA. Ao lecionar a aula, a princípio abordou-se teoricamente os
conceitos da função a�m. Posteriormente, exempli�cou-se a sua utilização a partir de um problema
envolvendo a escolha de um plano de saúde mais acessível para uma senhora de aproximadamente 80
anos. Após isso, os discentes solucionam de forma independente uma outra situação-problema, que
envolvia as corridas realizadas por motoristas de aplicativos de carros. Foi dedicada uma minuciosa
atenção à elaboração das questões, de modo a proporcionar que os alunos notassem a sua aplicação
nos seus cotidianos a partir do envolvimento de temas relevantes e atuais. Assim, conclui-se que o Pibid
detém uma grande relevância para a formação de professores de Ciências e Matemática, uma vez que
proporciona a vivência mais próxima com o ambiente escolar e a oportunidade de discutir e re�etir
sobre a elaboração de planos de aulas, atividades e, principalmente: como lecionar aulas.
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Diante das mudanças trazidas pelo no mundo e pela globalização, observa-se um novo per�l de leitor e,
assim, novos suportes de leitura que circundam no nosso cotidiano. A leitura de textos já não ocorre
apenas nos meios impressos e físicos, ela vem pelos mais variados equipamentos tecnológicos.
Considerando os estímulos que os novos suportes tecnológicos e as mídias apresentam quanto ao texto
digital, conhecidos também por hipertexto, seria possível criar estratégias e metodologias para o ensino
da leitura bem como fomentar o desejo dos jovens a se tornarem leitores assíduos? Temos
apontamentos que são divulgados por meio de avaliações externas aplicadas aos alunos dos anos �nais
do Ensino Fundamental, especi�camente no 9º ano que será o foco desta pesquisa, de que os alunos
não leem, mas no mundo contemporâneo eles estão sempre conectados e fazendo algum tipo de leitura
(mensagens de textos no WhatsApp, Facebook, Instagram, assistindo a vídeos, ouvindo música, jogando
algum tipo de game) o que é caracterizado como leituras. A leitura que a escola tradicional contempla e
privilegia é apenas dos textos impressos, mas podemos integrá-las e incentivar os alunos a lerem a partir
das novas ferramentas digitais através de estratégias que contemplem a compreensão e entendimento
desses signos linguísticos. A presente tese de doutorado tem por objetivo compreender como as
tecnologias digitais contribuem para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental de uma escola pública do interior. Em relação aos materiais, a pesquisa contará
com a participação de alunos que estão no 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2022 que realizarão
questionários e explorarão textos digitais e impressos para a aquisição da leitura bem como
compreensão dos textos analisados. A aplicação do questionário visa conhecer o per�l dos alunos, a
familiaridade deles com as tecnologias digitais e os gêneros que leem com mais frequência tanto no
contexto escolar quanto no extraescolar; já as atividades aplicadas serão para aferimento das
di�culdades e facilidades encontradas por eles e traçar possíveis estratégias para o uso de atividades
digitais que contemplem a competência leitora. Ressaltando que para esses experimentos o projeto foi
apresentado ao Comitê de Ética da Plataforma Brasil e aguarda aprovação. Tem como método a
abordagem qualitativa e natureza exploratória. O projeto se justi�ca nos dados que re�etem o fracasso
dos alunos em relação à leitura e a indexação dos novos suportes que estão em nosso dia a dia para
difusão da leitura. Como hipótese espera-se como resultado prévio comprovar que as tecnologias
digitais contribuem para o desenvolvimento da habilidade leitora dos anos de 9º ano, uma vez que �cam
explicitados os elementos multimodais, as possibilidades do lúdico, o que motiva o aluno à leitura e que
a globalização trouxe um novo leitor, não apenas de signos linguísticos, mas que faz a leitura à sua volta.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

LEONARDO ANDRÉ TESTONI - ORIENTADOR(A)

AMANDA FORTUNATO ARAUJO SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: O processo de alfabetização, investigação e argumentação cientí�ca trabalhado durante as
séries iniciais do Ensino Fundamental, traz discussões e tomadas de decisão na prática investigativa,
introduz uma linguagem cientí�ca, possibilita criar situações que incitam a imaginação, a criatividade e a
comunicação. Espera-se que os alunos possam vivenciar através de atividades práticas, a linha tênue
que há entre o Ensino de Ciências e as demais disciplinas, que juntos capacitam as Habilidades
Socioemocionais, pois a área da Ciência traz um olhar investigativo, habilitando assim, demais áreas do
conhecimento. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece e traz a perspectiva que o processo
investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido
mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda
a educação básica. Objetivo: Observar qual foi a principal habilidade socioemocional desenvolvida nas
aulas de Ciências. Revelar a trajetória do ensino de Ciências no Brasil nos últimos dez anos, uma vez que
passamos por vários modelos educacionais, e vivemos em constantes transformações. O trabalho terá
um diálogo entre as principais Habilidades Socioemocionais abordadas nas competências gerais da
(BNCC), aliado ao Ensino de Ciências, trazendo uma re�exão sobre a possibilidade da criação de
programas em escolas de educação que apóiem tais ferramentas do conhecimento. Partindo dessa
perspectiva, entende-se que o Ensino de Ciências durante o processo de Alfabetização, cria condições
para uma construção interdisciplinar embasada em um conjunto de Habilidades Socioemocionais,
fomentando assim, um desenvolvimento amplo. Materiais e métodos: O estudo será caracterizado como
uma "Pesquisa exploratória descritiva". A partir das práticas desenvolvidas com alunos do 2º ano do
Ensino Fundamental - séries iniciais. O estudo, será representado por meio da coleta de dados, em
caráter qualitativo. Durante as aulas de Ciências será feito o levantamento de hipóteses sobre o tema
em questão da aula, após os estudos relacionados ao tema, os alunos refutam ou validam suas
hipóteses, esses levantamentos serão gravados e analisados, buscando observar o desenvolvimento dos
alunos durante as aulas e quais habilidades socioemocionais foram evocadas. Resultados e conclusões:
Partindo dessa observação, ao �nal, os dados obtidos durante as aulas serão analisados e embasados
com uma revisão bibliográ�ca, com a �nalidade de fundamentar teoricamente os dados levantados.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE DIADEMA NA EJA ANTERIOR A
PROPOSTA CURRICULAR

REGINALDO ALBERTO MELONI - ORIENTADOR(A)

LEVI MELO PIEROTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O presente trabalho objetiva pesquisar quais são os conteúdos pedagógicos, atividades escolares
práticas e ensino ministrado nas escolas do Município de Diadema na disciplina de ciências. Serão
referidos os ciclos de ensino fundamental 1: 1ª série a 5ª série para alunos regulares e ensino
fundamental 2 na modalidade EJA (5ª série a 8ª série) além das turmas de alfabetização desta mesma
modalidade. Como o município não oferece ensino regular para o fundamental 2 este não será
abordado. O período histórico a ser pesquisado é desde a sua municipalização em 1958 até o
lançamento da Proposta Curricular em 2007. Para fazer esse levantamento será realizada pesquisa em
campo em escolas do município, centros culturais, prefeitura e a sede do jornal do município. Palavras-
chave: Ensino de ciências, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos.
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O ENSINO DE ESTRUTURAS MOLECULARES A PARTIR DA ALFABETIZAÇÃO
MIDIATICA INFORMACIONAL

SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO - ORIENTADOR(A)

MARIA THEREZA DE MIRANDA VIANNA NOGUEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Atualmente os alunos da escola básica estão em contato com vários tipos de mídias e acreditamos que
isso pode in�uenciar o aprendizado dos memos. Segundo a UNESCO (2016) é necessário que o cidadão
seja alfabetizado midiaticamente para que, por exemplo, possa escolher e julgar as informações que
chegam até ele a partir da mídia. E isso também é importante na escola. Portanto, o objetivo principal
desse projeto de mestrado em Ensino de Ciências é o de elaborar uma sequência didática dirigida, ao
ensino médio, com o foco na Alfabetização Midiática Informacional a partir das Diretrizes do currículo da
UNESCO. O tema para o desenvolvimento da sequência didática será o ensino de estruturas
moleculares, conteúdo este que é abordado no 2º EM (SEE, 2010). Esperamos que esse material possa
contribuir para a formação de um cidadão mais crítico em relação ao uso das mídias.
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O ENSINO DE ESTRUTUTA ARGUMENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: SINTAXE
GERATIVA E APRENDIZAGEM LINGUÍSTICA ATIVA

RAFAEL DIAS MINUSSI - ORIENTADOR(A)

FRANCISCO FERREIRA NETO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: Muito se discute sobre o ensino de gramática nas escolas, mas pouco é apresentado, em
ordem prática, para aprimorar o estudo deste conteúdo pelos alunos, e, até mesmo, na formação dos
professores. A di�culdade de se interpretar textos sem compreender a relação entre os sintagmas de
uma frase, ou mesmo o que é um sintagma, e os materiais didáticos que possuem conteúdos diversos
entre si ou de acordo com as gramáticas tradicionais evidenciam uma necessidade de re�exão e
mudança do modo como a gramática é apresentada. Assim, como potencializar o estudo deste
componente nas escolas? Objetivo: Nosso objetivo principal é evidenciar, a partir dos resultados obtidos
ao longo da pesquisa, como o ensino de estrutura argumental, com foco na teoria gerativa (CHOMSKY,
1986) e nas metodologias de aprendizagem linguística ativa (PILATI, 2017, 2020), pode potencializar o
entendimento da sintaxe nas aulas de língua portuguesa da Educação Básica e melhorar a interpretação
e produção textual dos estudantes. Materiais e método: Devido a todo o estudo sobre o tema e à
comprovação prática que se fazem necessários, destacamos esta pesquisa como empírica de natureza
aplicada. Para tal, realizaremos um estudo sobre a teoria gerativa e alguns conceitos que dela fazem
parte, como: faculdade da linguagem, noção de gramaticalidade e de sintagma, língua-I e língua-E, além
da relação entre o verbo e seus argumentos, entre outros. A partir do entendimento desses itens,
partiremos para uma pesquisa sobre como o fenômeno estrutura argumental nos verbos é apresentado
nas escolas, por meio de análise dos materiais didáticos, da prática docente e da legislação que norteia o
trabalho docente na rede pública estadual de São Paulo. Ao término da pesquisa, sequências didáticas
serão elaboradas e aplicadas em sala de aula nos anos/séries em que o fenômeno é mais estudado
conforme o currículo, isto é, oitavo ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. Nestas
aulas, serão utilizadas metodologias de aprendizagem linguística ativa, que propiciam um aprendizado
mais consolidado, privilegiando o protagonismo e a construção do conhecimento pelo próprio estudante
por meio da utilização de materiais manipuláveis e da valorização do conhecimento prévio, o qual é
evidenciado pela Teoria Gerativa a partir da Faculdade da Linguagem. Outras metodologias que se farão
presentes serão os agrupamentos produtivos na realização de algumas atividades e o uso de tecnologia
para responder um formulário que funcionará como diagnóstico do conhecimento prévio. Dentre os
materiais previstos para utilização, estão cartolinas, EVAs, cópias de texto e o próprio livro didático dos
estudantes, entre outros. Resultados: Ao término da pesquisa e após avaliação dos resultados,
esperamos comprovar que muitas aulas de sintaxe não levam em consideração o conhecimento prévio
do estudante e que o ensino de sintaxe desconsidera também os tipos de verbos intransitivos. Além
disso, esperamos contribuir com os conhecimentos linguísticos apresentados sobre sintaxe gerativa,
com as análises realizadas a partir dos livros didáticos e de legislações norteadoras, como a BNCC e o
Currículo, e, �nalmente, com a produção de sequências didáticas signi�cativas para o processo de
ensino-aprendizagem.
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O ENSINO DO GERENCIAMENTO DE CONFLITOS PARA GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM COM O USO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA

ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI - ORIENTADOR(A)

LUCAS GARCIA LIMA - DISCENTE

KATYA ARAUJO MACHADO SAITO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-

Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Autores: LUCAS GARCIA LIMA1, KATYA ARAUJO MACHADO SAITO2, ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI3.
1Graduando da 4ª série de Enfermagem, Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São
Paulo. Bolsista de Iniciação Cientí�ca ? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
? garcia.lucas@unifesp.br 2Enfermeira, egressa do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da
Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo ? katya.saito@gmail.com 3Doutor,
professor adjunto do Departamento de Administração em Serviços de Saúde e Enfermagem (DASSE) da
Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo ? alexandre.balsanelli@unifesp.br
Introdução: As relações humanas estão sujeitas a con�itos. No ambiente de prática pro�ssional do
enfermeiro isso não é diferente. Situações con�ituosas podem gerar efeitos negativos, tais como a baixa
autoestima, prestação de cuidados de�citários, além do prejuízo à reputação da instituição. É necessário
que o enfermeiro esteja preparado para lidar com situações de con�ito, já que esta competência é
esperada no ambiente pro�ssional. Assim, seria interessante que durante a graduação os estudantes
fossem submetidos à simulação realística, proporcionando um ambiente seguro, e com maior
proximidade da realidade, tornando o aprendizado signi�cativo e permanente. Objetivo: construir e
validar um cenário de simulação realística voltado para o ensino do gerenciamento de con�itos para
estudantes de graduação em enfermagem. Método: Trata-se de um estudo metodológico, no qual
inicialmente construiu-se um cenário de simulação a partir da experiência dos pesquisadores.
Posteriormente será realizada sua validação de conteúdo por experts da área, que serão convidados a
avaliar o cenário. Para a seleção destes experts, foi realizada uma adaptação da proposta de Fehring,
valorizando a formação acadêmica e experiência pro�ssional, em pontuações, com base no per�l
pro�ssional. A pontuação mínima para incluí-los no estudo deve ser 7, fazendo uso dos critérios
adaptados a seguir: doutorado em enfermagem = 4; mestrado em enfermagem = 3; dissertação na área
de enfermagem com foco em simulação realística = 2; artigos publicados em uma das áreas citadas = 1;
prática assistencial ou docência em uma das áreas = 2 e especialização na área de enfermagem = 2.
Além dos especialistas, incluímos discentes, e pro�ssionais de outras categorias com expertise em
simulação, tendo em vista a necessidade de diferentes perspectivas na avaliação do cenário. Para a
validação do cenário, foi utilizada a escala likert contemplando desde ?concordo totalmente?, até ?
discordo totalmente?, em pontuações de um a cinco, respectivamente, com o uso da técnica de Delphi.
Este processo é dividido em rodadas ou rounds, com a �nalidade de, após diversas oportunidades de
avaliar, chegue-se a uma concordância em relação ao objeto proposto. Os dados coletados serão
analisados à luz da estatística descritiva, e Índice de Validade de Conteúdo (IVC), considerando o IVC
maior ou igual a 80%. Resultados: A coleta de dados foi iniciada, e o primeiro round da técnica Delphi
está em execução. No entanto, os participantes precisam concluir suas considerações para que ocorra a
análise dos dados, e assim permitir o início do próximo round. Conclusão: Sabe-se da necessidade de
abordar o gerenciamento de con�itos na graduação em enfermagem, bem como a importância de
construir o conhecimento de forma coerente e condizente com a realidade. Sendo assim, espera-se que
este estudo contribua para a validação de um cenário que contemple o ensino desta competência de
maneira signi�cativa, ainda na graduação.
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O ENSINO PRESENCIAL É PREFERIDO PELOS MONITORES PARA IDENTIFICAR O
DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

CAMILO DE LELLIS SANTOS - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA BRITA CAMPILONGO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O ENSINO PRESENCIAL É PREFERIDO PELOS MONITORES PARA IDENTIFICAR O DESEMPENHO
ACADÊMICO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO Giovanna Brita Campilongo - (Autora) - email:
giovanna.brita@unifesp.br Camilo Lellis-Santos - (Orientador) - email: lellis.camilo@unifesp.br
Departamento de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas,
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Diadema, São Paulo, Brasil. Introdução: Com a migração
do sistema educacional para o ensino remoto devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-
19, os cursos de graduação sofreram limitações na avaliação do desempenho de seus estudantes. Na
modalidade presencial, os docentes podem ser auxiliados pela equipe de monitoria, que apresenta
perspectiva ampla e especí�ca do desempenho dos estudantes por estarem mais paritários e próximos.
No entanto, ainda é desconhecido se as competências de identi�cação de desempenho acadêmico pelos
monitores e estagiários em docência permanecem preservadas durante o ensino remoto. Objetivo: Este
trabalho analisou a percepção dos monitores e estagiários do Programa de Aperfeiçoamento Didático
quanto à capacidade de identi�car elementos de fracasso acadêmico (reprovação por falta ou
desistência) de estudantes de licenciatura em Ciências e Matemática. Material e Métodos: Utilizando o
método de pesquisa exploratória qualitativa, identi�camos por survey a percepção de monitores (n=15)
e estagiários do Programa de Aperfeiçoamento Didático (n=11) sobre os fatores de risco para fracasso
acadêmico de estudantes unidade curricular Corpo Humano: Estrutura e Função do curso Ciências-
Licenciatura da UNIFESP. O formulário foi disponibilizado de forma online, continha perguntas abertas e
em escala Likert e foi respondido por monitores e estagiários que prestaram serviço no ensino na
modalidade presencial ou remota. Resultados: Os 3 elementos que mais contribuem para identi�cação
de fracasso acadêmico foram: não visualizar as atividades do Moodle (53,8%), não entregar o REENSINA
(50%) e não ter bom desempenho nas provas (38,5%). De acordo com a maioria dos participantes, a
modalidade presencial contribui melhor para identi�car se os alunos estão gostando das aulas (80,8%) e
identi�car as di�culdades dos alunos (76,9%). O único indicador de desempenho dos estudantes em que
o ensino remoto oferece mais vantagens é a identi�cação da realização das atividades propostas pelo
professor (50%). No geral, para a grande maioria, ainda é mais fácil identi�car os riscos de fracasso
acadêmico no ensino presencial. Conclusão: Os monitores e estagiários, além de desempenhar um papel
importante como mediadores no processo de ensino e aprendizagem, têm o potencial de identi�car as
estratégias que melhor contribuem para o sucesso acadêmico dos estudantes. No entanto, o ensino
remoto impõe limitações que podem prejudicar o desenvolvimento da competência desses monitores e
estagiários, podendo interferir na tomada de decisão dos professores.
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O ENSINO SUPERIOR NA CHINA E SEU PAPEL NA ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO E INSERÇÃO INTERNACIONAL DO PAÍS

KAREN FERNANDEZ COSTA - ORIENTADOR(A)

LETICIA LOPES ROSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Este trabalho tem como objetivo aprofundar os estudos sobre a relação entre formação de capital
humano e o desenvolvimento dos países. De forma mais especí�ca, o trabalho foca no papel do Ensino
Superior no desenvolvimento chinês, bem como no seu padrão de inserção internacional, a partir dos
anos 2000 ? período do catching up vivenciado pelo país. Busca-se compreender a expansão e o
funcionamento do Ensino Superior chinês, mostrando o modo como os investimentos chineses em
Ensino, Pesquisa e quali�cação de pro�ssionais se re�etem no desenvolvimento regional e nacional do
país e a ele se coadunam. O trabalho se alicerça em ampla revisão bibliográ�ca e no levantamento e
análise de documentos e dados sobre os investimentos e a política chinesa de educação e formação de
capital humano.
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O EQUILÍBRIO DE NASH: UMA PERSPECTIVA PARA JOGOS NO ENSINO MÉDIO

THAIS OLIVEIRA DE ALMEIDA - AUTOR(A)

PAOLA ANDREA GAVIRIA KASSAMA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O trabalho tem por objetivo compreender se há aspectos além da lógica, que in�uenciam na tomada de
decisão, para isso busca-se compreender os conceitos introdutórios da teoria dos jogos, alguns de seus
métodos de resolução e sua demonstração algébrica, em especial o equilíbrio de Nash, e com isso
veri�car através de atividades propostas para a sala de aula, se isso ocorre. Duas atividades clássicas da
teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro e o dilema do contrato social, foram adaptadas para serem
usadas com alunos do Ensino Médio, porém não foi possível devido a pandemia. Partindo dessa
impossibilidade, foi buscado através de leituras, pontos que auxiliassem a responder essa questão, dois
trabalhos em especial chamaram a atenção sobre a aplicação da teoria dos jogos e o equilíbrio de Nash
no ensino básico, mostrando indícios que há mais fatores que devem ser levados em consideração
quanto a tomada de decisão, e quais fatores podem ser esses. As atividades que foram adaptadas têm
como possibilidade serem utilizadas posteriormente, em sala de aula ou em outras pesquisas.
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O EROTISMO INFAMILIAR EM CIDADE DOS SONHOS DE DAVID LYNCH

PAOLA LOUISE FERREIRA DE REZENDE - DISCENTE

FRANCISCO DE AMBROSIS PINHEIRO MACHADO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Este projeto de pesquisa visa analisar o �lme Cidade dos Sonhos (2001), dirigido e escrito por David
Lynch. A proposta é explorar os conceitos de eros feminino, como foi elaborado por Walter Benjamin, e
unheimlich, proposto por Sigmund Freud, para veri�car como o �lme em questão nos provoca um
sentimento erótico e infamiliar ao apresentar uma crítica epistemológica à lógica tradicional. Essa análise
abordará tanto a construção narrativa, quanto a linguagem estética e efeito do �lme, percorrendo uma
constelação de conceitos sobre cinema, surrealismo, imagem do feminino, erotismo e a psicanálise.
Trata-se de dialogar diversas dimensões coexistentes, de maneira geral: (i) apontar como o cineasta
construiu a linguagem estética no �lme; (ii) apresentar os conceitos fundamentais para a pesquisa,
segundo os �lósofos escolhidos; (iii) considerar como o diretor se apropria de maneira limítrofe dos
conceitos �losó�cos em suas imagens, ou seja, como a composição da mise-en-scène é, ao mesmo
tempo, infamiliar e erótica. Por �m, a intenção é abordar Cidade dos Sonhos como re�exão estética e
crítica próprias, não como função utilitária de exempli�cação, que podem ser iluminadas e
desenvolvidas a partir do diálogo com conceitos de Freud e Benjamin.
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O ESTADO DA QUESTÃO (EQ) DOS PROFESSORES INICIANTES COMO
CONFIGURAÇÃO SUBJETIVA SOCIAL DO CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

MAGALI APARECIDA SILVESTRE - ORIENTADOR(A)

ROBINSON JACINTHO DE SOUZA - AUTOR(A)
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

A pesquisa se detém em investigar os professores em início de carreira e faz parte de uma pesquisa
mais ampla. Dispõem-se a responder ao seguinte problema: quais sentidos subjetivos constituem a
subjetividade dos professores iniciantes em meio à organização espacial e territorial de escolas públicas
em região de vulnerabilidade social do Alto Tietê/Cabeceiras, no Estado de São Paulo? Assim, na procura
por uma resposta a este problema, discutiremos, tendo em vista, quatro dimensões que partem de um
circuito subjetivo com o professor iniciante no centro e temas concêntricos em suas múltiplas relações, a
saber: 1) a dimensão da subjetividade docente (GONZÁLEZ REY, 2003), 2) a dimensão do início de
carreira, (MARCELO GARCIA, 2009a, 2009b; HUBERMAN, 1992; VEENMAN, 1984; entre outros) 3) a
dimensão do trabalho e pro�ssionalidade (KÁTIA CURADO, 2017, 2018; SILVA CRUZ, 2017; entre outros),
e 4) a dimensão do espaço, território e vulnerabilidade social (FIALHO, 2009; SANTOS, 2006; entre
outros), como mediações simbólicas permanentes de signi�cação e sentidos para a compreensão da
psique do sujeito. A investigação está em andamento a partir dessa estrutura desenhada como projeto,
mas se fez necessário, metodologicamente, evidenciar, primeiramente, as pesquisas envolvendo o
objeto do nosso estudo com seu referencial teórico-metodológico especi�co e, também, as experiências
de outros pesquisadores com essa produção em seus trabalhos cientí�cos. De tal modo, apresentamos
alguns pontos do Estado da Questão (EQ) que foi desenvolvido ? para conformar o primeiro capítulo da
Tese - que nos auxiliou na identi�cação de códigos, categorias, conceitos, problematizações e ações
investigativas no campo da formação de professores, mais precisamente no processo de inserção
pro�ssional dos professores iniciantes, no recorte temporal delimitado de 2011-2021. Destacamos que o
projeto está em processo de apreciação no CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) para, assim, iniciarmos a
coleta de campo com os sujeitos. Porém, com os elementos que o Estado da Questão já nos
proporcionou, podemos considerar, preliminarmente que: a) é imprescindível a apreensão dos domínios
que os pesquisadores nesse campo - para o processo de inserção de professores iniciantes - devem
possuir para compreender as implicações epistemológicas, teóricas e metodológicas; b) o próprio EQ
como uma con�guração subjetiva social do campo, pois é possível inferir como os professores-sujeito
estão implicados em uma multiplicidade de ações e relações que modi�cam o próprio sentido subjetivo
em seu início de carreira e c) da exploração do EQ, nenhuma pesquisa conjugou a inserção com a
realidade do espaço, território (territorialidades) e a vulnerabilidade social.
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O ESTIGMA COMO VARIÁVEL DE DISTINÇÃO: ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE ALUNOS
NEGROS E PARDOS INGRESSANTES EM UNIVERSIDADES FEDERAIS
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INTERSECCIONALIDADE

INTRODUÇÃO: O presente trabalho se dispõe a analisar a trajetória de alunos que ingressaram no
ensino superior a partir da Lei nº 12.711/2012 - a Lei de Reserva de Vagas - em função de sua inserção no
campo universitário que, devido ao seu complexo desenvolvimento histórico em solo nacional, tem sob
a �gura do aluno que ingressa o degradante estigma de "cotista". OBJETIVO: Os objetivos gerais são
descrever e re�etir quais são as in�uências que o campo acadêmico-universitário têm na formação e na
trajetória acadêmica e social de alunos cotistas de etnia. Também entender quais dinâmicas são
impostas pelo campo sobre o aluno que ingressa na universidade federal brasileira a partir da reserva
de vagas para pessoas pretas e pardas. O objetivo especí�co é entender como as categorias de
identidade ?negritude? e ?branquitude? são operadas de modo a criar dinâmicas de dominação dentro
do campo universitário. HIPÓTESE: A hipótese é de que o campo acadêmico se constitui com um campo
de con�ito das identidades ?branquitude? e ?negritude?. Os códigos simbólicos cultivados no campo
acadêmico, que é historicamente estruturado por pessoas que se identi�cam com a branquitude, não
são reproduzidos por aqueles que se identi�cam com a negritude. Isto gera um estigma de ?cotista?
sobre a imagem do ingressante por meio da lei de reserva de vagas na categoria "etnia", e di�culta a
trajetória do estudante universitário. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizam-se neste projeto quatro fontes
primordiais de dados: uma revisão de literatura que leve em consideração os trabalhos acadêmicos já
produzidos sobre o tema; uma pesquisa documental e histórica da construção do campo acadêmico no
Brasil; dados do "Questionário do Estudante? do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; e a
aplicação e análise de um grupo focal que busca entender características subjetivas do grupo analisado,
tratado como uma amostra da experiência do aluno que ingressa por lei de reserva de vagas.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: Preliminarmente, é possível considerar que as estruturas de desigualdade
que estão presentes na sociedade brasileira são reproduzidas no campo acadêmico, principalmente por
meio da estigmatização, independente da forma de ingresso, da pessoa negra como "cotista", a
diferença dos códigos cultivados no campo acadêmico e da constituição da universidade como lugar de
alguns. Ainda, é possível observar a tentativa de reprodução da desigualdade no processo de ingresso.
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O ESTIGMA DO PESQUISADOR EM TRABALHOS SOBRE ESQUIZOFRENIA
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O ESTIGMA DO PESQUISADOR EM TRABALHOS SOBRE ESQUIZOFRENIA Introdução: A esquizofrenia é um
transtorno mental de apresentação heterogênea, associado a uma grande carga de estigma, que
provém da sociedade, da mídia e dos próprios pro�ssionais de saúde. Em decorrência desse estigma, os
pacientes com esquizofrenia �cam sujeitos a um convívio social limitado, mais propensos a terem auto-
estigma e, consequentemente, seu acompanhamento em saúde é prejudicado. Dentre as fontes de
estigma presentes, uma ainda não explorada é a gerada pelos próprios pesquisadores, os quais
costumam ressaltar aspectos negativos da esquizofrenia, como maus prognósticos e cronicidade, para
valorizar o impacto de seus achados. Objetivo: o propósito desse estudo foi avaliar o estigma dos
pesquisadores em esquizofrenia por meio da análise de artigos cientí�cos publicados sobre o
transtorno. Materiais e Método: Foi realizada uma busca na base de dados Pubmed com os termos: ?
(schizophrenia[MeSH Terms]) AND (Schizophrenia[Title])?, encontrando 48441 artigos. Após exclusão de
duplicatas, foram selecionados aleatoriamente 200 artigos, dos quais se extraíram os vocativos usados
para se referir a pessoas com esquizofrenia, identi�cando o vocativo principal, a média dos vocativos e a
presença de vocativo negativo; de�nição da doença, se presente; ano de publicação; origem geográ�ca;
número de citações, assunto; tipo de artigo e tipo de revista (se especí�ca de esquizofrenia ou não). Os
dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e testes não paramétricos, uma vez que as
amostras não tinham distribuição normal. As variáveis estatisticamente signi�cantes nas análises
bivariadas foram inseridas em um modelo de regressão logística binária. Traçou-se, assim, o per�l dos
artigos em relação ao grau de manifestação de estigma. Resultados e Conclusão: De todas as variáveis
medidas, o fator temporal e a presença de de�nição de esquizofrenia se relacionaram de maneira
signi�cativa com a classi�cação de vocativos. A média dos termos tendeu a se aproximar do neutro com
o passar do tempo, sendo a diferença mais brusca observada do período de 1991-2005 para 2006-2020.
O maior contraste no uso de termos negativos e positivos/neutros foi observado nos extremos de 1959-
1975 para 2006-2020. O uso de termos neutros começou a partir de 1976, se consolidou no período de
1991 a 2005 e se tornou predominante de 2006 a 2020. O uso de um termo positivo como principal
começou no período de 1991-2005 e ultrapassou o número de termos negativos principais em 2006-
2020. Até 1990, todos os artigos utilizaram termos negativos e, a partir de 1991, começou-se a não se
utilizar termos negativos. No período de 2006-2020, houve mais artigos sem do que com termos
negativos. A regressão logística binária se mostrou signi�cativa, tendo como variável independente o
período de publicação, recategorizado em antes e depois de 2005, e como dependente o vocativo
principal, redividido em positivo/neutro x negativo. Os resultados obtidos con�rmam a hipótese de que
existe estigma entre os pesquisadores de esquizofrenia, apesar de estar diminuindo progressivamente
com o tempo. Mesmo com o avanço, contudo, ainda existe persistência no uso de vocativos negativos,
indicando a necessidade de reforçar orientações anti-estigma nesse grupo. Estudos futuros podem
investigar como se caracterizam esses artigos de maneira mais detalhada.
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O FANTÁSTICO E O GÓTICO EM MACHADO DE ASSIS: UMA ANTOLOGIA
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E ARTES Sub-Área: LITERATURA

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo investigar a presença das marcas do fantástico e do
gótico nos contos de Machado de Assis, visando à organização e o estabelecimento de uma antologia
comentada. Para isso, pretende-se examinar, mapear e comentar a presença de tais marcas nas
coletâneas Papéis Avulsos (1882), Histórias sem Data (1884) e Várias Histórias (1896), para compreender
como o autor utiliza-se dos elementos relacionados a tais prismas na construção das narrativas que
compõem essas coletâneas e os incorpora na elaboração de seu projeto literário. O desenvolvimento
dessa pesquisa justi�ca-se pela inexistência de antologias recentes dos contos machadianos que podem
ser lidos por estes prismas, bem como pela falta de estudos que observem como tais elementos
corroboram na elaboração do valor unitário impresso pelo autor nessas coletâneas. Apesar de uma
antologia comentada ser pouco usual em pesquisas acadêmicas no campo dos Estudos Literários, por
não apresentar uma análise imanente das narrativas, acredita-se que, por meio de tal, seja possível
buscar a compreensão necessária sobre a presença do fantástico e gótico nos contos de Machado de
Assis. Toma-se como referencial teórico para a realização da pesquisa os estudos sobre o fantástico de
Filipe Furtado (1980), Remo Ceserani (2006), David Roas (2014) e Rosalba Campra (2016), bem como os
trabalhos de David Punter & Glennis Byron (2004) e Fred Botting (2014) a respeito do gótico. Buscamos,
assim, analisar temas e procedimentos narrativos utilizados comumente pela literatura fantástica e/ou
gótica e presentes em narrativas machadianas pertencentes às três coletâneas selecionadas para esta
pesquisa. Para esta comunicação, apresentarei as parciais da pesquisa.
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O FAZER POÉTICO E O POETA EM QUATRO POEMAS LONGOS DE AUGUSTO DOS
ANJOS

FRANCINE FERNANDES WEISS RICIERI - ORIENTADOR(A)

MARISTELA BARBOZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
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Introdução: A tematização da autoconsciência criativa mostra-se como um fenômeno onipresente em
diferentes momentos da poesia brasileira, assumindo múltiplas manifestações que se diferenciam em
abordagem e percepção, como aponta Sergio Alves Peixoto (1999) em extenso estudo sobre poemas
dedicados ao fazer literário. Em Eu (2004) de Augusto dos Anjos, a re�exão sobre a criação poética toma
forma através da �guração do poeta recluso em cenários noturnos e assolado por delírios ou devaneios
diretamente relacionados ao ato de escrever poemas e que promovem o sofrimento e a perturbação
emocional responsáveis por de�ni-lo enquanto indivíduo. Objetivo: Diante da observável recorrência de
tais representações, sobretudo nos poemas longos, selecionou-se como objetivo central analisar os
elementos que compõem a complexa rede de recorrências formada por índices de isolamento,
concentração, angústia, re�exão, estados alterados de consciência, que se articula a �m de construir
uma re�exão metapoética. O objetivo secundário da pesquisa consiste na exploração das
particularidades do poema longo ? o teor descritivo e narrativo em razão de sua extensão,
principalmente ? enquanto forma poética e como tais aspectos afetariam a abordagem da imagética
referida. Para tanto, mobilizaremos os trabalhos de Octavio Paz (1993) e Mary-Ann Caws (1996) sobre o
poema longo, assim como outras produções acadêmicas que se debruçam ao tema. Materiais e Método:
O corpus desta pesquisa é composto pelos poemas ?Insônia?, ?Queixas Noturnas?, ?Tristezas de um
Quarto Minguante? e "Poema Negro". A metodologia baseia-se no estudo dos poemas selecionados, a
partir dos problemas delimitados nos objetivos propostos, com recurso a re�exões teóricas e críticas
dedicadas às questões a serem analisados. Resultados e Conclusão: As análises, em estágio de
desenvolvimento, apontam para a importância da organização do livro enquanto organismo poético na
construção da �gura do poeta nos poemas longos. A organicidade de Eu permite que o leitor articule
uma série de características formativas do versejador e da criação poético, mesmo quando índices de
natureza biográ�ca ou externa ao poema são acionados.
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O FIGURINO NO FILME ROMANCE PROIBIDO (1944) E O CONTEXTO DO ESTADO
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CAROLIN OVERHOFF FERREIRA - ORIENTADOR(A)

KEZI SANTOS DE OLIVEIRA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E
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O FIGURINO NO FILME ROMANCE PROIBIDO (1944) E O CONTEXTO DO ESTADO NOVO: AS RELAÇÕES DE
GÊNERO, DE CLASSE E DE RAÇA KEZI SANTOS DE OLIVEIRA. Graduada em História da Arte (bacharelado)
pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: kezistoliveira@gmail.com. RESUMO
Introdução: O �gurino é um elemento visual muito importante para a concepção e construção dos
personagens no cinema. Partindo do princípio de que o �gurino acrescenta uma perspectiva ainda
pouco explorada sobre a história do cinema e a análise fílmica, este trabalho realiza um estudo da
utilização desse recurso no �lme Romance Proibido (1944), dirigido por Adhemar Gonzaga e produzido
pela Cinédia no contexto do Estado Novo. Objetivo: Analisar sob o ponto de vista do �gurino como os
personagens da trama são construídos através desse elemento artístico, sobretudo, com relação às
questões de gênero, de classe social e de raça no período da ditadura varguista. Materiais e método: Os
materiais para a pesquisa foram o arquivo em MP4 do �lme Romance Proibido (download) e a
bibliogra�a. Inicialmente foi feita a decupagem do �lme, o levantamento bibliográ�co e o �chamento das
leituras sobre a questão do �gurino, sobre a moda e o vestuário da época, as análises existentes do
�lme, bem como sobre o contexto político e sociocultural em que o �lme está inserido. A análise fílmica
foi elaborada baseada na descrição dos �gurinos e na comparação entre as escolhas dos vestuários e
acessórios segundo o uso na narrativa fílmica, a moda e o vestuário da época, a ideologia varguista e as
análises críticas de Romance Proibido, e, por �m, a interpretação dessas relações. Resultados e
Conclusão: Com a análise foi possível compreender a importância do �gurino no �lme, que é utilizado
como recurso estético, mas também narrativo. Em Romance Proibido além de construir as
personalidades dos personagens, cria tipi�cações, reproduz estereótipos e está intimamente ligado com
as questões ideológicas do contexto social e político, tais como uma visão sexista, na qual mocinhas com
bens materiais são mulheres para casar, vestidas de maneira romântica, e mulheres pro�ssionais que
devem ser solteiras e vestidas de forma moderna, e as visões classistas e segregacionistas que de�nem
como deve ser a ordem social, baseada no poder aquisitivo e na cor da pele, o que também re�ete no
�gurino ao distinguir acentuadamente os grupos. Palavras-chave: Romance Proibido; Figurino; Gênero,
classe e raça; Estado Novo.



Página 1395Página 1395

O FIGURINO QUE NÃO ENCONTRA O CORPO: UMA MEMÓRIA DESENHADA (RIO DE
JANEIRO, 1939-1949)

ANGELA BRANDAO - ORIENTADOR(A)

PAULA ALVARES AMPESSAN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

A presente comunicação insere-se na pesquisa de Pós-Graduação em História da Arte, nível doutorado,
da Unifesp, sob orientação da Prof. Dr. Angela Brandão e sob incentivo da bolsa Capes. Nesta
investigação, problematizo os croquis de trajes de teatro a partir das suas funções, materialidade,
processos de criação e exposição entre suas participações no palco e sua ocupação em uma história do
desenho de �gurinos, como realização de ideias. Tenho como objetivo examinar como os desenhos
podem ser interpretados, seja em suas funções que vão de esboços preparatórios aos desenhos de
portfólio e como propostas que não, necessariamente, se realizaram junto aos corpos de atores. Nesse
sentido, visa-se captar uma história sobre trajes para teatros, sem esquecer do contexto político-social
ao qual se apresentavam, considerando, em especial, o público, que in�uencia no planejamento dos
�gurinos; uma análise de uma memória desenhada que tensiona o que se quer para o �gurino e o que
realmente é materializado nele; e, en�m, estabelecer uma explanação se esses desenhos se comportam
na história da arte pelas suas assinaturas, estilos, tipos ou outras formas ainda a serem reveladas. Os
desenhos desta pesquisa estão conservados no Centro de Documentação da Funarte, o qual, dentre
milhares de desenhos armazenados, representam uma perspectiva da cena teatral carioca. Foram
escolhidos cinco espetáculos teatrais, inseridos no recorte temporal de 1939 a 1949, que mais
esclarecessem a participação do desenho dentro de um relato artístico, o qual relaciona e re�ete sobre a
aproximação das artes cênicas e artes plásticas. Os quarenta e nove desenhos, aproximadamente, serão
descritos junto às suas respectivas peças buscando a formação dos �gurinistas, se há relação com o
ensino acadêmico; a metodologia dos ateliês, se o desenho servia à construção de personagens e/ou à
confecção dos teatros; referência e relação entre ilustração e artes grá�cas, na participação de revistas
de moda, etc.; dentre outras questões a partir das informações pré-catalogadas pela instituição onde se
encontra o acervo pesquisado, periódicos da época, assinaturas e informações das peças teatrais em si
às quais os desenhos pertenciam.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PIBITI Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

Embora os benefícios do oceano para a humanidade dependam da manutenção dos processos
oceânicos, da diversidade biológica marinha e dos serviços ecossistêmicos relacionados a ela, o oceano
se encontra gravemente ameaçado por atividades desenvolvidas sem compromisso com a
sustentabilidade. Este reconhecimento levou a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento
Sustentável (2021 - 2030), onde um avanço mais rápido e concreto na sustentabilidade e nos objetivos
para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 se dá a partir da zona costeira e do oceano. A
Década reforça o protagonismo da ciência e reconhece a importância das relações academia - demais
setores da sociedade, dentre elas a relação ODS 14 (Vida na Água) e ODS 4 (Educação de Qualidade). De
fato, são muitos os desa�os para que tenhamos uma educação de qualidade, inclusiva, equitativa e para
a sustentabilidade, inclusive no Brasil. A pandemia de sars-cov-2 ampliou e massivamente visibilizou
estes desa�os. O Maré de Ciência - que vivencia indissociavelmente ensino, pesquisa e extensão
universitária - entendeu a importância de ampliar suas ações de letramento e cultura oceânica e, assim,
surgiu a Rede Oceano na Educação. Em ações de estreita relação entre educação básica e superior,
educação formal e não-formal e diferentes regiões do país e do exterior, promovemos uma educação
colaborativa, ativa, diversa, inclusiva, de pensamento crítico e cientí�co e alinhada a Década do Oceano e
a Agenda 2030. O oceano é muito mais do que um convite a formação de cidadãos ativos em prol da
melhoria da qualidade da vida humana e da conservação dos ambientes naturais. O oceano é o meio de
ligação que permite um espaço seguro de apoio e a troca de experiências para colaborativamente
superamos desa�os da educação brasileira, dentre eles, a abrupta transformação na educação
vivenciada a partir da pandemia. Assim surgiram iniciativas como Desa�o Oceano na Educação, Fórum
dos Jovens Embaixadores do Oceano, Olimpíada Brasileira do Oceano - O2 e Escola Azul. E em situações
onde o isolamento social não pode ser minimizado pelo encontro virtual, como fazer? Esta é a realidade,
por exemplo, no Dique da Vila Gilda (Santos, SP), região de alta vulnerabilidade socioeconômica e
ambiental e onde desde 2018 desenvolvíamos ações presenciais voltadas a crianças e jovens. Para
manter o elo de contato e educação com pessoas com limitadíssimo ou nenhum acesso ao espaço de
comunicação virtual foi preciso inovar. Ou melhor, resgatar a infância e desa�ar nossas habilidades de
comunicação cientí�ca. Assim, criamos os gibis Maré de Ciência, impressos e distribuídos a crianças e
jovens do Dique da Vila Gilda com o apoio local do Instituto Arte no Dique. Os gibis, em linguagem
divertida, lúdica e acessível, trouxeram a realidade ambiental da região globalmente conectada e
apresentando o oceano e a ciência de maneira inter- e transdisciplinar. No momento estamos
�nalizando o gibi que será disponibilizado em formato PDF, com amplo e livre acesso; uma versão com
narrativa menos regional que servirá ao uso na educação formal e não-formal de falantes da língua
portuguesa.
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O GRITO DA ARARA: REPRESENTAÇÕES E SOCIABILIDADE NA REVISTA ILUSTRADA
(1905-1907)

MARIA RITA DE ALMEIDA TOLEDO - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ ALVES REIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O presente tem como objetivo principal apropriar-se da revista ARARA em sua materialidade, a �m de
identi�car as representações de leitor e a sociabilidade impressas nesse periódico. Entende-se que faz
parte da materialidade do objeto a sua organização textual, seus dispositivos simbólicos e textuais,
assim como a seleção de conteúdo, assuntos e temáticas que contemplam a sua fórmula editorial. A
compreensão dessa dinâmica ocorreu a partir da ideia de que Augusto Barjona, diretor da ARARA,
ocupou um lugar de poder que possibilitou a realização, edição e veiculação do periódico de 1905 a
1907, cabendo a esse estudo problematizar seu lugar de prática. Esse homem letrado atuou nos
principais jornais do período como colunista e correspondente, possibilitando a aquisição de
conhecimento sobre uma gama de assuntos da vida cultural, política e cotidiana da cidade e do Estado
de São Paulo. Essa noção permitiu que ele desenvolvesse uma estratégia editorial que alocou o
conteúdo publicável de acordo com o seu nível de importância, tal como os distribuiu em seções e
ilustrações dentro desse critério. Além disso, Barjona escolheu colunistas, as opiniões políticas, artísticas,
esportivas e cotidianas que deram vida a revista. Sendo assim, fomos capazes de notar que as pautas
levantadas estavam imbricadas na vida política do estado e do país, principalmente pela atuação do
partido Republicano Paulista no cenário nacional. Cabe ressaltar que foi empregado o uso metodológico
da História Cultural, desenvolvido pelo historiador francês Roger Chartier. Dessa forma, a especi�cidade
do tratamento das fontes se justi�ca, primeiro, no ato de tomar o impresso dentro da sua lógica formal,
determinada de acordo com o seu gênero textual, neste caso, a revista ilustrada. E, segundo, pelas
representações e discursos que são transmitidos ao leitor, lembrando que ambos são embebidos por
uma parcialidade, pois está ligado a quem o discursa: o diretor da revista. Além disso, o seu caráter de
revista nos permite fazer uma leitura que contempla a textualidade e o imagético, que, como lembrou a
historiadora Ana Luiza Martins, se complementam em si.
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O IBIRI DE NANÃ E A PIA BATISMAL: HERANÇAS AFRICANAS E IDENTIDADE
BRASILEIRA

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - ORIENTADOR(A)

MARIO MIRANDA REZENDE - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E

CULTURA

Esta monogra�a se debruça sobre o catálogo de uma das exposições produzida durante a gestão de
Emanoel Araujo como diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A exposição em questão é Arte e
Religiosidade no Brasil: Heranças Africanas, realizada em 1997 sob a curadoria do diretor da instituição e
de Carlos Eugênio Marcondes de Moura. A partir de uma análise crítica dos textos que se encontram no
catálogo e da imagem que compõe a capa, a monogra�a busca diagnosticar o discurso curatorial que
defende uma identidade nacional brasileira marcada pela continuidade de cosmologias e práticas de
matriz africana no Brasil. Tendo como �o condutor privilegiado dessas permanências em constante
transformação as práticas religiosas de matriz africana e as produções artísticas à elas vinculadas
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O IMPACTO DA AUSÊNCIA DO AFETO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

MARCOS FERREIRA DE PAULA - ORIENTADOR(A)

DIEGO ARAUJO DE FREITAS - ORIENTADOR(A)

CAMILA DAUD - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

1. INTRODUÇÃO: O presente trabalho se propõe a discutir destinos psíquicos de uma modalidade de
traumatismo, aquela que se de�ne por uma privação ou por um distanciamento afetivo dos pais em
relação à criança, particularmente no período entre 0 e 5 anos de idade. Queremos saber quais são as
consequências para a vida adulta daqueles que passaram por privações afetivas consideradas severas.
2. OBJETIVO: Nossa pesquisa está centrada na análise de material bibliográ�co referente ao tema,
produzido no campo da psicologia, sem a pretensão de realizar uma análisecompleta desse material, o
que seria impossível dentro dos limites de uma Iniciação Cientí�ca em nível de Ensino Médio e buscou
mostrar apenas alguns indicadores dos impactos da privação afetiva infantil na vida adulta, sem o objeto
de esgotar tais consequências. 3. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisas bibliográ�ca e documental, análise
de dados estatísticos do abandono parental. Livros e artigos utilizados: a) As cinco linguagens do amor
para crianças, de Gary Chapman; b) Os bebês e suas mães, de Donald Woods Winnicott; c) Os efeitos do
abandono para o desenvolvimento psicológico de bebês e Maternagem como fator de proteção, de
Elisângela Böing e Maria Aparecida Crepaldi ; d) Heranças invisíveis do abandono afetivo, de Daniel
Schor; e) Privação afetiva e suas consequências na primeira infância: um estudo de caso, de Daniele
Rayane Barbosa Pereira e Daniela Heitzmann Amaral Valentim de Sousa.
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O IMPACTO DA PANDEMIA POR COVID-19 NO CONSUMO DE ÁLCOOL E
MEDICAMENTOS, NA AUTOESTIMA E AUTOEFICÁCIA DE JOVENS ADULTOS

BRASILEIROS

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - PARTICIPANTE EXTERNO

GIOVANA ALVES MARTINS DA SILVA - DISCENTE

RICHARD ALECSANDER REICHERT - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: COVID-19

A pandemia por Covid-19 provocou uma crise sanitária, política, econômica e social a nível global e
muitas de suas repercussões podem estar ainda por emergir. Objetivos: O presente estudo tem como
objetivo avaliar os possíveis impactos da pandemia por Covid-19 no consumo de álcool e medicamentos,
bem como nos níveis de autoestima e autoe�cácia de jovens adultos brasileiros durante o período de
março de 2021 até o momento atual, através de um questionário online. É pretendido também
correlacionar o uso de álcool e medicamentos com as medidas mencionadas, da mesma forma que
correlacionar o impacto (ou in�uência) da pandemia no consumo de álcool e medicamentos, bem como
nas medidas de autoestima e autoe�cácia. Metodologia: O formulário, enviado através das redes sociais,
consistiu em perguntas sobre o per�l sociodemográ�co, o impacto da pandemia na vida pessoal, o
consumo de álcool, o consumo de medicamentos e os níveis de autoestima e autoe�cácia. É de suma
importância ressaltar que as questões solicitam ao participante que se reporte ao período pandêmico de
março de 2021 ao presente momento. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Unifesp No. 146171/2021. Resultados parciais: A média de idade da amostra é de 25,4 anos,
sendo a maioria do gênero feminino (71,2%), moradores da região Sudeste do país (74,9%), com Ensino
Superior completo (42%). Dos participantes, 21,27% foram demitidos em algum momento da pandemia
e 20% destes não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Durante todo o período de
pandemia, os participantes se depararam com di�culdades para acompanhar atividades online (80,8%),
ansiedade por conta do isolamento social (87,7%), nervosismo ou inquietação devido ao isolamento
social (92,5%), estresse (87,7%); e deram início a algum tipo de acompanhamento psicológico (62,7%). A
maioria da amostra não contraiu Covid-19 (55,3%), assim como alegou não terem perdido pessoas
próximas pela doença (74,4%). Os impactos negativos trazidos pela pandemia foram maiores (87,7%)
quando comparados aos impactos positivos (66,4%). Quanto ao consumo de bebidas alcóolicas, a
frequência de maior incidência foi de 2 a 4 vezes por mês (41,5%), com consumo de 1 a 2 doses (36,7%),
nunca em padrão binge (39,8%). Observou-se aumento no consumo de álcool durante a pandemia
(51%). Os participantes não indicam uso de medicamentos ansiolíticos (62,2%), nem de hipnóticos
(72,3%), enquanto que signi�cante consumo de analgésicos ou relaxantes musculares (57,9%), prescritos
(18,3%) e não prescritos (81,6%). No que refere-se à avaliação de autoestima, apesar dos participantes
geralmente se considerarem pessoas de valor (62,2%) com vontade de ter mais respeito por si (74,5%),
ainda se sentiram fracassados (54,2%), insatisfeitos consigo (56,9%) e por vezes, inúteis (64,3%) durante
o período de março de 2021 ao momento atual. No mesmo período, tangível à autoe�cácia, os
candidatos indicaram acreditar resolver problemas com esforço su�ciente (71,8%) e superar situações
imprevistas (61,1%), apesar de se sentirem incapazes de lidar com qualquer situação (52,1%) ou
permanecerem tranquilos nas di�culdades (60,6%). Conclusão: Inferir-se até o momento que a
pandemia propiciou maior uso de relaxante muscular e impactos negativos na autoestima e
autoe�cácia.
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O IMPACTO DO FATOR SOCIOECONÔMICO NA ADERÊNCIA AO TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO DA DOENÇA DE PARKINSON

HENRIQUE BALLALAI FERRAZ - ORIENTADOR(A)

GUSTAVO GIL VELHO ROCHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson (DP) acomete mais de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro,
sendo a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente em todo o globo. Embora haja diversos
medicamentos disponíveis e esquemas estabelecidos para o tratamento, sabe-se que a falta de
aderência ao tratamento medicamentoso na DP possui índices muito altos, levando-se em consideração
as características da própria doença e do tratamento, que frequentemente é realizado com diversas
tomadas durante o dia e tem um custo bastante alto. Uma das causas apontadas para a baixa aderência,
embora não exista uma análise mais aprofundada e abrangente, é o baixo nível socioeconômico do
paciente. OBJETIVOS: selecionar, analisar e discutir artigos que evidenciam o impacto do fator
socioeconômico na aderência ao tratamento medicamentoso da doença de Parkinson. MATERIAIS E
MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados EMBASE, LILACS e MEDLINE, com
seleção dos artigos nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa. A estratégia de busca foi personalizada
para cada base de dados, tornando a pesquisa o mais sensível possível, com a utilização de descritores
como ?Parkinson?s Disease?, ?Medication adherence?, ?Medication cost?, ?Socioeconomic factor? e
termos derivados, com seleção dos artigos que evidenciassem a in�uência do nível educacional,
conhecimento sobre a doença, renda do paciente, custo da medicação, presença de subsídios sobre o
custo da medicação, condição de empregabilidade e a etnia do indivíduo. RESULTADOS: Foram
identi�cados 350 resultados (EMBASE = 294, MEDLINE = 88, LILACS = 17) dos quais 8 foram selecionados
para a revisão. Seis dos estudos revisados demonstraram relação entre baixa aderência ao tratamento e
baixos salários, alto preço dos medicamentos, não cobertura do custo dos medicamentos pelo sistema
de saúde, baixo nível educacional do paciente e etnia negra ou não branca. Um dos estudos encontrou
menor nível de aderência em pacientes que recebiam o medicamento gratuitamente; outro estudo não
encontrou correlação entre baixa aderência e nível educacional. CONCLUSÃO: A maioria dos estudos
disponíveis deixa explícita a interferência do fator socioeconômico na aderência ao tratamento
medicamentoso na DP, embora dois dos estudos selecionados revelem dados contrários com relação ao
nível educacional e subsídio sobre o custo do medicamento. Nenhum dos artigos selecionados era
brasileiro, o que revela uma carência do país no conhecimento da relação entre baixa aderência na DP e
fatores socioeconômicos.
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O IMPACTO DO PROJETO SEMEAR-EPM NA VIDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO
PAULO DA UNIFESP

MARINA CARVALHO DE MORAES BARROS - COORDENADOR(A)

VANIA D ALMEIDA - COORDENADOR(A)

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO FERREIRA FELICIANO - COORDENADOR(A)

GIANNA MASTROIANNI KIRSZTAJN - COORDENADOR(A)

FABIO VEIGA DE CASTRO SPARAPANI - COORDENADOR(A)

MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI - COORDENADOR(A)

GABRIEL RONATTY TAVARES SANTOS - COORDENADOR(A)

EMILIA INOUE SATO - COORDENADOR(A)

LEONARDO VALOIS RODOVALHO - COORDENADOR(A)

AMANDA BOTELHO - COORDENADOR(A)

MARCUS VINICIUS MALHEIROS LUZO - COORDENADOR(A)

MARIA GABRIELA BAUMGARTEN KUSTER UYEDA - COORDENADOR(A)

WAGNER JERONIMO GOMES DE ARAUJO - COORDENADOR(A)

ALEXANDER KOPELMAN - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

O IMPACTO DO PROJETO SEMEAR-EPM NA VIDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO PAULO DA UNIFESP.
AMANDA BOTELHO¹; WAGNER JERONIMO GOMES DE ARAÚJO¹; DEIZE GRAZIELE CONCEIÇÃO FERREIRA
FELICIANO¹; GABRIEL RONATTY TAVARES SANTOS¹; LEONARDO VALOIS RODOVALHO¹; ALEXANDRE
KOPELMAN²; EMILIA INOUE SATO²; FÁBIO VEIGA DE CASTRO SPARAPANI²; GIANNA MASTROIANNI
KIRSZTAIN²; MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI²; MARIA GABRIELA BAUMGARTEN KUSTER UYEDA²;
MARINA DE CARVALHO DE MORAES BARROS²; VÂNIA D?ALMEIDA²; MARCUS VINICIUS MALHEIROS LUZO².
¹ Alunos Coordenadores do Projeto Semear ? EPM. ² Professores que fazem parte da organização do
Projeto Semear ? EPM. INTRODUÇÃO: A universidade pública no Brasil é uma forma de acesso ao
conhecimento de ensino superior com qualidade e de forma gratuita. No atual contexto, tem passado
por mudanças, principalmente no que tange ao per�l dos estudantes. Cada vez mais o acesso de
pessoas menos favorecidas tem-se tornado uma realidade. Mas com essa mudança surgiu um novo
desa�o: evitar a crescente evasão desses alunos e permitir que eles usufruam de maneira completa da
universidade. Tem sido difícil manter as políticas de permanência estudantil necessárias, principalmente
em cursos integrais e na cidade de São Paulo, que apresenta custo de vida elevado. Nesse contexto, em
2017, nasceu o projeto Semear - EPM, que se fundamentou em apoiar os alunos em sua formação
acadêmica e pessoal. OBJETIVO: Evitar a evasão universitária, propiciar um ambiente no qual os
estudantes possam usufruir ao máximo do que a Universidade oferece, contribuir para uma formação
excepcional, tanto do ponto de vista técnico quanto humano. Assim como, incentivar a formação de
cidadãos cientes de seus deveres e comprometidos com a sociedade. MATERIAL E MÉTODOS: O projeto
semear baseia-se em um tripé - auxílio �nanceiro, tutoria e rede de contatos. Também busca sanar as
necessidades dos estudantes em geral, além de promover e incentivar ações sociais. Em relação ao
auxílio �nanceiro, são oferecidas 22 bolsas anuais no valor de R$400,00 aos alunos selecionados por
uma comissão. A tutoria baseia-se na mediação de uma relação contínua entre um aluno e um professor
visando ao apoio acadêmico e emocional. A tutoria é oferecida a qualquer aluno que deseje,
independente da condição �nanceira. A Rede de contatos é um ambiente virtual que promove a conexão
entre os alunos recém-chegados, alunos mais velhos e professores. Essa ferramenta proporciona ajuda
para a resolução de problemas variados que surgem no dia-a-dia. No que tange às necessidades dos
estudantes, de uma maneira geral, o Projeto Semear - EPM tem uma parceria com uma escola de inglês
e oferece, semestralmente, 3 cursos de inglês a qualquer aluno que tenha interesse. Por �m, realização
de ações sociais com a participação de alunos do projeto, professores e voluntários. RESULTADOS:
Desde 2017, o projeto Semear - EPM ofereceu apoio �nanceiro a 62 estudantes. Atualmente, há 120
tutores e 113 alunos. Já foram oferecidas 21 turmas do curso de inglês. Foi criado um espaço para
alimentação com geladeira, micro-ondas industrial, mesas e cadeiras para que os alunos que levam
marmita tenham um local adequado para aquecê-las e comê-las. Quanto às ações sociais, em 2019 foi



realizada uma festa de natal, distribuídos 400 kits de brinquedos e analisadas as carteirinhas de
vacinação de todas as crianças. No natal de 2020, foram distribuídos kits de brinquedos e de higiene
bucal. Em 2021 mais de 200 crianças receberam brinquedos na ação de Natal.
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O IMPACTO DO REPROCESSAMENTO NAS PROPRIEDADES DA BLENDA LDPE/LDPE-
G-MA/TPS MEDIANTE O AUMENTO DO TEOR DO TPS

ANA PAULA LEMES - ORIENTADOR(A)

SUELLEN BAHIA ROMÃO - DISCENTE

NATALI BOMFIM DOS SANTOS - DISCENTE

AMANDA DE SOUSA MARTINEZ DE FREITAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Introdução: Os impactos ambientais gerados pelo descarte incorreto no meio ambiente, têm fomentado
a busca de materiais biodegradáveis e parcialmente biodegradáveis de forma a contribuir para um
desenvolvimento sustentável. Assim, o amido termoplástico (TPS) apresenta-se como um forte candidato
para o desenvolvimento de blendas com polímeros sintéticos como o polietileno linear de baixa
densidade (LDPE), tornando-se parcialmente biodegradáveis. No entanto, é desejado que sua adição não
di�culte o reprocessamento de suas blendas, permitindo que processos de reciclagem sejam feitos
prioritariamente ao descarte em aterros sanitários. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo comparar
o efeito do aumento do TPS no reprocessamento da blenda polimérica de LDPE/LDPE-g-MA/TPS:
87/3/10, 77/3/20, 67/3/30 e 57/3/40. Materiais e Métodos: O LDPE LD5000A utilizado nesse trabalho foi
adquirido da empresa Braskem, LDPE-g-MA da POLYBOND 3019, e o TPS foi preparado em laboratório.
As composições foram processadas e reprocessadas em extrusora dupla rosca a 145 °C nas cinco zonas
de aquecimento, e posteriormente peletizadas. Os materiais foram previamente secos em estufa a 70 °C
por 24 horas. A partir dos pellets foram confeccionadas placas com prensagem por aquecimento. As
placas foram estampadas, cortadas e entalhadas para realização do ensaio mecânico de impacto.
Retalhos dessas placas foram utilizadas para realização do ensaio de molhabilidade (gota séssil) e MEV
(Microscopia Eletrônica de Varredura). Para realização do MEV, foi realizado a extração de fase do TPS da
blenda utilizando-se o ácido HCl. Alguns pellets foram utilizados para realização de calorimetria
exploratória diferencial (DSC). Resultados: De modo geral, os ensaios de resistência ao impacto
mostraram um aumento nos valores de resistência para as blendas após o seu reprocessamento, a
blenda 57/3/40 obteve um aumento de 97,2 %. Isso foi atribuído a uma possível melhora na mistura da
blenda. No ensaio de molhabilidade todas as amostras reprocessadas apresentaram aumento do ângulo
de contato, o que evidencia uma diminuição na molhabilidade. Dentre as amostras, a composição
67/3/30 foi a que obteve o maior aumento de 79,20° ± 0,06° para 84,95° ± 0,07°. Nas imagens de MEV
das blendas de composições 77/3/20 e 67/3/30, a remoção do TPS pelo HCl tornou possível identi�car a
fase de TPS na matriz de LDPE por meio da formação de vazios, e assim avaliar a dispersão do TPS na
blenda. Para essas mesmas composições reprocessadas, é possível notar uma melhora na dispersão do
TPS. De modo geral, as curvas de DSC dos materiais processados e reprocessados obtiveram uma sutil
diminuição na Tm das blendas em comparação ao LDPE puro. Conclusão: Os resultados indicam que a
presença e aumento do teor de TPS nas blendas de LDPE/LDPE-g-MA/TPS não prejudicou o
reprocessamento dessas blendas, e que o reprocessamento resultou em melhora nas propriedades
avaliadas nesse estudo.



Página 1404Página 1404

O IMPACTO DOS EVENTOS ADVERSOS NA INFANCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO
DA PROLE

VINICIUS OLIVEIRA SANTANA - DISCENTE

IVALDO DA SILVA - CO-AUTOR(A)

ALINE CAMARGO RAMOS - CO-AUTOR(A)

CAMILLA CORREIA PARENTE - CO-AUTOR(A)

ANA CAROLINA COELHO MILANI - CO-AUTOR(A)

CÉLIA MARIA DE ARAÚJO - CO-AUTOR(A)

ANDREA PAROLIN JACKOWSKI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 10 - Ciências da Saúde, Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 27/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Eventos adversos na infância (EAI) envolvem diversos fatores como abuso, negligência,
maus-tratos, entre outros, podendo impactar no desenvolvimento do indivíduo a curto e longo prazo.
Estudos demonstraram que os efeitos dos EAIs podem passar entre gerações, deste modo, pais que
sofreram exposição aos eventos descritos, podem apresentar sinais de agressividade, transtornos
mentais e uso de substâncias, alterando o cuidado com a prole, impactando diretamente seu
desenvolvimento. Objetivo: Investigar possível efeito dos EAIs sobre o ganho de peso de recém-nascidos
(RN) durante os primeiros 45 dias de vida e o impacto do uso de nicotina durante a gestação sobre o
ganho de peso do RN neste período. Materiais e Métodos: A amostra foi composta por 115 RNs, nascidos
a termo (?37 semanas gestacionais). Dados antropométricos (peso, estatura, perímetro cefálico) foram
aferidos durante a anamnese nos primeiros 45 dias de vida. O tipo de alimentação, sexo do RN e renda
familiar foram coletados durante a anamnese. Os EAIs foram obtidos com a aplicação de questionário
CDC Kaiser. Uma análise de modelo linear geral (GLM) univariado foi conduzida usando SPSS (versão
21.0; SPSS, Chicago, IL) para veri�car o efeito do número de EAIs sobre o ganho de peso dos bebês desde
a alta até os primeiros 45 dias de vida. O modelo foi ajustado para o sexo do RN, classe social (escala
ABEP), tipo de alimentação do RN, uso de nicotina durante a gestação e idade do RN no dia da avaliação.
Resultados: A idade média dos RNs no dia da avaliação foi de 29,57 dias (DP ? 7,164 dias); média de peso
no nascimento = 3265,60 gramas (DP ? 455,68 gramas); média de peso no dia da alta =3099,64 gramas
(DP ? 430,42 gramas); média de peso no dia da avaliação = 4036,73 gramas (DP ? 638,43 gramas); média
de ganho de peso desde a alta até o dia de avaliação = 33,51 gramas/dia (DP ? 13,99 gramas/dia); média
do número de EAIs (escala de 0 a 10) = 3,23 (DP ? 2,193). Não foram observados efeitos do sexo do RN
(F= 2,784; p = 0,098); Idade do bebê na anamense nos primeiros 45 dias de vida (F = 2,033; p = 0,157; tipo
de alimentação (F = 0,910; p = 0406); uso de nicotina durante a gestação (F = 1,594; p = 0,210); e classe
socioeconômica (F = 0,488; p =0,744) sobre o ganho de peso do RN. Observamos uma tendência em
relação ao número de EAIs (F = 3,422; p = 0.067) sobre o ganho de peso do neonato desde a alta até os
45 dias de vida Conclusão: Apesar de não termos observado efeito estatisticamente signi�cativo dos EAIs
sobre o ganho de peso do bebê nos primeiros 45 dias de vida, houve uma tendência a signi�cância
(p=0,067). Este resultado pode ser explicado, em parte, pelo tamanho da amostra coletada até o
momento. Entretanto, esse número aumentará ao longo do ano e novas análises serão conduzidas para
um melhor entendimento do impacto das EAIs sobre o desenvolvimento da prole.
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O JAMBOARD NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TEMPOS PANDÊMICOS

LUCIMAGNA RIBEIRO DA COSTA - DISCENTE

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

LUCIMAGNA RIBEIRO DA COSTA E-mail: lucimagna.ribeiro06@unifesp.br SANDRO LUIS DA SILVA E-mail:
sandro.luis@unifesp.br Com a advento da pandemia do COVID-19 houve uma ressigni�cação em todos
os aspectos da vida humana. As restrições sociais imputadas de forma emergencial por conta do
coronavírus obrigou docentes e discente a reorganizar suas rotinas escolares, o que antes era presencial
tornou-se on-line. Dito isso, o presente trabalho relata uma experiência em contexto de sala de aula
remota com o uso das tecnologias digitais, analisando a prática pedagógica e o uso das TDICs com o
propósito de favorecer aprendizagem interativa. Dentre tantas possibilidades de ferramentas digitais,
eleita para o desenvolvimento da atividade foi o Jamboard, considerando suas potencialidades para o
ensino mediado pela metodologia ativa. As práticas pedagógicas podem acontecer de diferentes formas,
seja no espaço escolar físico, seja no espaço on-line. Experimentado no contexto em que a Educação de
Jovens e Adultos (EJA) é vista como um universo de possibilidades e diversidades. A modalidade EJA
precisa, também, desenvolver em seus alunos a habilidade digital, a �m de que se tornem sujeitos
competentes para lidar com as diversas ferramentas oferecidas pelas tecnologias digitais, a �m de
proporcionar a eles um modo de inclusão social. Este trabalho tem por objetivo apresentar a
experiências de professores da Educação básica em aulas remotas mediada pela ferramenta Jamboard,
justi�cando o fato de que a hegemonia da avaliação acontece nas atividades on-line que corrobora para
a formação de seus estudantes e professores que ensinam nessa etapa de educação, fomentando a
discussão da ferramenta e suas potencialidades para o ensino e aprendizagem dos alunos. A
metodologia da pesquisa foi de caráter qualitativo, uma vertente de estudo de caso, e a coleta dos dados
aconteceu por meio da observação e análise do desenvolvimento das e atividades realizadas pelos
educandos. Pode se dizer que foi também uma demanda de aproximação dos professores e discentes à
realidade online, listando à organização, selecionando os recursos, preparando e avaliando as atividades
de aprendizagem signi�cativa nessa nova normalidade que se estabelece. Mas, nem mesmos os
educadores que antes já haviam adotado ambientes on-line em suas práticas imaginava que a mudança
seria tão abrupta devido à expansão voraz do coronavírus. A realidade pandêmica trouxe recursos
diversos para experienciar o ensino remoto utilizando ferramentas tecnológicas digitais por meio de
metodologias ativas, propiciando re�exões entre o contexto presencial e o contexto remoto. Valorizando
o ensino que engloba os professores e os educandos em ambientes pedagógicos os quais potencializa
os meios de aprender e fazer para mensurar o processo de ensino-aprendizagem. REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS COSCARELLI, Carla Vianna.(org)Tecnologias para aprender / organização Carla Viana
Coscarelli. - 1. ed. - São Paulo : Parábola Editorial, 2016 DI PIERRO, Maria Clara; HADDAD, Sérgio.
Transformações nas políticas de educação de jovens e adultos no Brasil no início do terceiro milênio:
uma análise das agendas nacional e internacional. Cadernos Cedes, v. 35, n. 96, p. 197-217, 2015.
DUDENEY, Gavi, HOCKLY,Nicky e PEGRUM, Mark. Letramentos digitais. Trad. Marcos Marcolino. São
Paulo: Parábola, 2016. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996. ROJO, R.; MOURA, E. Letramentos, mídias, linguagens. São Paulo: Parábola,
2019. SAVIANI, Demerval; GALVÃO, Ana Carolina. Educação na pandemia: a falácia do "ensino" remoto.
Revista Universidade e Sociedade. ANDES. ano XXI. n. 67. Pandemia da CIVID-19: trabalho e saúde
docente. jan-2021. p. 36-49. Disponível
em:https://www.andes.org.br/img/midias/0e74d85d3ea4a065b283db72641d4ada_1609774477.pdf
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O JOURNAL OF NEGRO EDUCATION (1932-1940)

MIRIAN JORGE WARD - ORIENTADOR(A)

LEONARDO LAGUNA BETFUER - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: Durante a Era da Segregação (1877-1963) os negros estadunidenses sofreram com políticas
segregacionistas que lhes negavam a cidadania. Nesse período, a segregação nos espaços públicos foi
legalizada e seus resultados também foram sentidos na educação. Em 1932, com o objetivo de promover
a discussão, a pesquisa e a educação dos negros foi fundado o Journal of Negro Education (JNE) por
Charles H. Thompson. Editado pela Howard University, o JNE foi um importante espaço de debate
intelectual sobre a educação dos negros nos Estados Unidos. Todos os anos o JNE publicava uma edição
especial, os anuários, dedicada a temas considerados atuais e de extrema relevância para a educação
dos negros, e onde somente convidados publicavam. Nossa pesquisa concentra-se nos anuários do JNE
publicados entre os anos de 1932 e 1940. Este recorte foi feito tendo por balizas a fundação da revista e
contexto da 2ª Guerra Mundial, que direcionou o debate educacional para os esforços de guerra e que
por alguns anos colocou o debate interno em segundo plano. Esses 9 anuários discutiram a educação
elementar e superior do negro afro-americano, criticaram a segregação escolar, o papel do governo
federal nas escolas segregadas e contestaram as ideias eugenistas de inferioridade do negro, entre
outros temas importantes para o debate educacional da época. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é
reconstruir a rede de sociabilidade que se estabeleceu em torno da revista, e suas representações.
Metodologia: Do ponto de vista metodológico, o JNE é percebido como um espaço de sociabilidade, de
fermentação intelectual e de relação afetiva. Tomado como objeto de pesquisa, o JNE é entendido como
um instrumento de transmissão ideológica e está sujeito as regras do campo intelectual, na medida em
que é uma publicação acadêmica. Resultados preliminares: O anuário de 1934 representou um esforço
coletivo de intelectuais progressistas, autores negros e brancos, que se apropriaram do debate
intelectual e o representaram nas páginas dessa edição em favor da igualdade racial. No anuário
seguinte, de 1935, do JNE as ações judiciais junto aos tribunais como estratégia para mitigar as
diferenças educacionais entre negros e brancos. As ações judiciais junto aos tribunais estadunidenses foi
uma das formas de atacar a segregação. Essa estratégia encabeçada pela National Association for
Advancement of Colored People (NAACP) e contou com o apoio do Journal of Negro Education (JNE).
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O LABOPPI NO PROCESSO DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NO CURSO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

OSMANY PORTO DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 46 - Interfaces Entre O Brasil e O Mundo Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Criado em 2016, o Laboratório de Políticas Públicas Internacionais (LABOPPI) da UNIFESP (campus
Osasco) é um lócus de produção de pesquisa, diálogo e interação ? entre academia, governos e órgãos
não-governamentais ? e difusão de conhecimento.Trata-se de uma iniciativa que reconhece a
transformação que vem ocorrendo no campo do ensino, pesquisa e extensão e procura produzir
inovações capazes de oferecer conhecimento de maneira ágil, densa e profunda sobre as políticas
públicas internacionais. Entre os anos de 2018 e 2021, o curso de Relações Internacionais vivenciou um
processo intenso de discussão do seu PPC, tendo em vista sua atualização, bem como a curricularização
da extensão. O Laboppi teve papel decisivo constribuindo diretamente por meio da experiência e do
conhecimento adquirido, desde sua criação, para a curricularização de três Unidades Curriculares:
Difusão Internacinal de Políticas Públicas, Política Comparada e TCC do curso. O objetivo é expor a
experiência do LABOPPI, bem como seu papel na consolidação da extensão no curso de Relações
Internacionais e na formação dos estudantes.
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O LETRAMENTO DIGITAL DOCENTE: A ADAPTAÇÃO DO ENSINO DE LEITURA NO
PERÍODO DE PANDEMIA
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Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: AMÉRICA-LATINA

As tecnologias digitais estão presentes em diversas ações do cotidiano e, com o advento da pandemia
mundial ocasionada pelo Covid-19 no início de 2020, no Brasil, essas tecnologias se tornaram
indispensáveis para manter a continuidade do ensino. Tendo em vista esse contexto, este projeto de
pesquisa objetiva analisar o nível do letramento digital de professores de língua portuguesa do Ensino
Fundamental II quanto à utilização de tecnologias digitais no desenvolvimento da prática docente no
ensino das habilidades previstas pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018) em relação à
leitura, durante as aulas on-line no período de aulas remotas. O projeto foi desenvolvido considerando a
teoria de Roger Chartier (2008, 2009) e Solé (1998) no que diz respeito à leitura. Quanto letramento
digital, o estudo está pautado em Nanci Almeida (2014); Carla Coscarelli (2016 e 2011); Marcelo Dias e
Ana Novais (2009); Gavin Dudeney, Nicky Hockly e Mark Pegrum (2016); Pierre Lévy (2011); Ana Elisa
Ribeiro (2021 e 2012) ); Rojo Roxane (2020 e 2013) e Ernani Terra (2015). A análise possui uma
abordagem qualitativa com base bibliográ�ca dos conceitos de leitura e letramento digital, bem como
pesquisa exploratória com base em questionário on-line para professores de língua portuguesa em uma
escola pública de Guarulhos. Desse modo, a avaliação prévia do desdobramento do processo de ensino-
aprendizado permitiu a re�exão sobre a falha na formação de professores em relação ao uso das
tecnologias, ainda sobre análise se observa as soluções encontradas pelos docentes para assegurar o
ensino de leitura no processo de ensino-aprendizagem na escola básica.
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O LIVRO DA CORREÇÃO DAS QUALIDADES MORAIS: TRADUÇÃO E CONFERÊNCIA
DAS PASSAGENS BÍBLICAS

ÉDER GADO AMBROSIO - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

Durante o curso de �loso�a, tive contato com a �gura de Salomão Ibn Gabirol, �lósofo judeu medieval,
que, apesar de sua identidade religiosa ter �cado obscurecida por séculos, teve enorme in�uência no
desenvolvimento da Escolástica Cristã. Em virtude da tradução de sua obra metafísica proncipal ao latim
como Fons Vitae , passou para a história conhecido como Avicebron, e sua obra era referida como
possível pensamento de um autor cristão, até meados do século XIX, quando Salomon Munk,
pesquisador da Biblioteca nacional de Paris descobriu que se tratava de um judeu. Sua obra apresenta
in�uências do pensamento árabe-muçulmano que dominava a península ibérica na época em que o
�lósofo escreveu. Além de �lósofo, Gabirol também era poeta, médico, gramático, e conhecedor da Lei
Judaica. Pode-se dizer que tenha sido o maior �lósofo de orientação neoplatônica da tradição �losó�ca
medieval judaica. Além de sua obra metafísica, também escreveu uma obra �losó�co-ética ?O Livro da
Correção das Qualidades Morais? acredita-se que por volta de 1045. Nesse livro é possível notar que o
�lósofo lança mão de seus conhecimentos em medicina para compor um corpus textual condizente com
a tradição grega que in�uenciava todo o pensamento �losó�co judaico e árabe. Nessa obra, Gabirol
relaciona os conceitos da teologia pseudo-aristotélica com a teoria dos humores desenvolvida a partir de
Hipócrates e Galeno, justi�cando sua teoria com base em seu conhecimento das Escrituras judaicas.
Nesta obra, Gabirol cita textualmente versículos da Torah para sustentar suas ideias de origem
�losó�co-cientí�co. A obra de Gabirol in�uenciou a medievalidade com tal impacto, que desse modo a
ausência de tradução dessa obra ou de parte da obra para a língua portuguesa, torna inviável a é uma
lacuna importante que deve ser sanada. Por isso, tomamos como objetivo nesta Iniciação cientí�ca a
tradução para língua portuguesa dessa obra. Esta necessita ser extremamente cuidadosa e o mais
precisa possível, uma vez que, o descuido na observância terminológica ou dos possíveis signi�cados
simbólicos, bíblicos ou �losó�cos, incorreria numa possível corrupção do texto ou do signi�cado ali
incutido, ou seja, na perda completa ou parcial daquilo que o �lósofo tenta demonstrar, por possíveis
falhas ou substituições de termos incorretamente utilizados. A conferência das referências bíblicas do
texto foi a parte fundamental de nosso trabalho após a tradução do texto em si.



Página 1410Página 1410

O MA: DIÁLOGOS COM A ESCRITURA BARTHESIANA

PALOMA VIDAL - ORIENTADOR(A)

BRENDA HELEN MEDEIROS YOSHIOKA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LITERATURA

O objetivo desta pesquisa é compreender o Ma e identi�car seu possível uso na escritura barthesiana.
Como ponto de partida, traçaremos uma possível aproximação do termo ao campo literário através do
estudo acerca da cultura e comunicação japonesa realizado por Michiko Okano (2012) para assimilação
do que seria o Ma. Okano aponta que o Ma é tido como um elemento exclusivo da cultura japonesa, que
está presente em várias linguagens artísticas, geralmente as relacionadas à música, à arquitetura e ao
cinema, além da vida cotidiana. A partir disso, por meio da análise do livro de ensaios, escrito pelo crítico
e teórico Roland Barthes, O Império dos Signos (1970), o Ma será relacionado à linguagem literária, a
partir dos seguintes aspectos: o intervalo, como a pausa que dita o ritmo da leitura devido à disposição
das imagens e texto; e a espacialidade, como experiência dos espaços construída pela percepção guiada
pelos elementos culturais japoneses.
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O MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL PELOS OLHARES DA VIVÊNCIA:
PERCEPÇÕES DE TRABALHADORES E USUÁRIOS DO PRIMEIRO CAPS III DE SANTOS.

FERNANDO SFAIR KINKER - ORIENTADOR(A)

NATASSIA APARECIDA AUGUSTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

O Matriciamento em Saúde Mental surge como proposta de metodologia para a reorganização e gestão
do trabalho em saúde, alterando as práticas anteriormente realizadas, como a interconsulta e a
referência e contrarreferência, em uma forma que dialoga com um cuidado compartilhado entre as
equipes multipro�ssionais, na realização de uma clínica ampliada, centrada no usuário e suas demandas
reais, e estimulando o vínculo entre os atores envolvidos. O Matriciamento possibilita a articulação dos
cuidados em rede, compartilhando entre Saúde Mental e Atenção Básica estratégias baseadas na
integralidade, pautadas na territorialização dos serviços e diálogos possíveis neste cuidado em saúde
mental. No município de Santos, esse processo tem ocorrido durante anos e muitos são os desa�os. O
objetivo desta pesquisa é analisar as percepções dos pro�ssionais do CAPS ZNO e usuários do serviço,
relacionadas às estratégias de cuidado realizadas no contexto do Matriciamento, na região da Zona
Noroeste do município de Santos e identi�car as contribuições e potências destas à este processo. Foi
proposto a realização de um estudo de abordagem qualitativa, utilizando instrumentos de coleta de
dados baseados em roteiros, com questões disparadoras, para aplicação em entrevistas (com os
pro�ssionais da Equipe de Apoio Matricial do CAPS) e Grupos Focais envolvendo trabalhadores e
usuários do serviço (a ser realizado em dois grupos separadamente, compostos por até dez
participantes cada). As entrevistas realizadas visaram a reconstrução de uma linha do tempo que
contará a história do Matriciamento na região, sendo este o critério de escolha dos entrevistados. A
coleta de dados conta com a continuidade de registros em um Diário de Campo do pesquisador
(utilizado durante o processo do Mestrado Pro�ssional), a �m de planear os detalhes e observações
captadas durante os processos da pesquisa, contribuindo assim para tornar a pesquisa viva, no que diz
respeito às impressões nos diversos momentos desta. Os dados serão analisados pela técnica de Análise
de Conteúdo, a partir da identi�cação de núcleos de sentido e da criação de categorias de análise. A
pesquisa segue as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo a resolução 466/12 do CNS, com
projeto aprovado pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Projetos de Pesquisa (CAAPP) da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santos-SP e Comitê de Ética da Unifesp, por meio da Plataforma
Brasil. Esta pesquisa se encontra no cenário de coleta de dados, com entrevistas já realizadas com os
pro�ssionais e com o primeiro Grupo Focal com os mesmos a ser realizado no mês de maio de 2022.
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O MODELO EXPLANATÓRIO-CAUSAL DE ARISTÓTELES EM SEGUNDOS ANALÍTICOS
II.810 E SUA UTILIZAÇÃO EM METAFÍSICA ?.17

DANIELA FERNANDES CRUZ - DISCENTE

BRENO ANDRADE ZUPPOLINI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

Em Metafísica ?.17 Aristóteles introduz uma novidade à investigação sobre a substância: a análise de
substâncias hilemór�cas a partir de um modelo explanatório-causal de estrutura triádica, importado dos
Segundos Analíticos II.8-10: a demonstração silogística. Quando retornamos aos Segundos Analíticos, no
entanto, percebemos que esse modelo explanatório-causal é colocado em prática apenas em casos de
processos naturais (e.g. eclipse, trovão) e, apesar de mencionadas, as substâncias sensíveis (e.g. homem)
não são concretamente analisadas. Além disso, em APo.9, Aristóteles apresenta uma restrição quanto ao
domínio de aplicação do modelo: apenas os itens que possuem ?causa diferente? (?????? ??????) são
passíveis de análise nesses termos. Se, por um lado, o capítulo parece ser uma restrição ao caso
especí�co das substâncias, não são explicitados quais itens possuem e quais não possuem ?causa
diferente? ? e não é esclarecido se o �lósofo já havia previsto a extensão do modelo a este último caso.
Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi estudar a apresentação deste modelo explanatório-
causal em Metafísica Z.17 e nos Segundos Analíticos II.8-10, a �m de compreender suas semelhanças e
diferenças, bem como esclarecer se o �lósofo havia previsto ou não sua aplicação às substâncias
hilemór�cas nos Segundos Analíticos, seu tratado de origem. A análise do problema e das principais
hipóteses de solução está sendo realizada com base em uma apreciação do texto original grego, a partir
de resultados da �lologia e da crítica textual, com o auxílio de traduções e comentários modernos [e.g.
Ross (1924, 1949). Burnyeat (1981), Barnes (1993), Bostock (1994), Angioni (2002, 2005), Mignucci (2007)],
bem como demais textos da literatura secundária. A primeira etapa da pesquisa consistiu na leitura dos
textos de Aristóteles (APo II.1-2, 8-10; Met. ?.17; entre outras passagens relevantes do corpus
aristotelicum); no levantamento das referências bibliográ�cas, seguida de mapeamento das principais
divergências entre os intérpretes. A etapa posterior consistiu na sintetização das divergências em
hipóteses, e na análise crítica destas. As divergências entre os intérpretes foram estruturadas em duas
hipóteses interpretativas: i) hipótese desenvolvimentista ou restritiva [Ross (1949), Goldin (1996),
Bronstein (2016)]: o modelo não se aplica às substâncias nos Segundos Analíticos; ii) hipótese não-
restritiva [Charles (2000), Peramatzis (2011), Zuppolini (2017)]: o modelo se aplica às substâncias, e sua
omissão em Segundos Analíticos seria motivada por economia argumentativa. Como resultado parcial,
observamos vantagens da hipótese não-restritiva em relação à desenvolvimentista: APo II.1-2 8-10 não
apresenta referências explícitas indicando a exclusão das substâncias sensíveis. Por outro lado, há
referências às substâncias (cf. 89b37-90a5, 93a22-4), as quais podem ser interpretadas como evidências
de que a extensão do modelo a este caso havia sido prevista. Como conclusão, temos a hipótese não-
restritiva como aquela que parece responder mais satisfatoriamente às questões estudadas: ao
considerar a delimitação de escopo como motivação principal para a omissão das substâncias, a
hipótese não-restritiva evita a aparente incompatibilidade entre Segundos Analíticos e Metafísica,
propondo em vez disso uma abordagem conciliatória dos projetos de ambos os tratados. A pesquisa foi
desenvolvida com �nanciamento da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP) (Processo: 21/01062-6).
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O MOVER DAS PAIXÕES EM CRÔNICAS DE RUBEM BRAGA
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: LINGUISTICA

Este trabalho propõe-se a analisar crônicas de Rubem Braga (1913-1990) que abordam a �gura da
mulher. A crônica, por de�nição, resume-se a um texto curto sobre re�exões efêmeras, o qual prioriza a
abordagem e a apreciação dos fatos. Considerando que Rubem Braga, um dos maiores escritores do
século XX, conquistou seus leitores por meio de publicações de crônicas diárias em jornais e se destacou
entre os autores do gênero, torna-se importante investigar seu discurso, veri�cando especialmente
quais recursos retóricos ele mobiliza na adesão do auditório. Para a Retórica aristotélica, as provas
persuasivas englobam três dimensões: o caráter moral do orador, o modo como se dispõe o ouvinte e o
próprio discurso. Trata-se, respectivamente, de ethos, pathos e logos. Embora as três dimensões façam
parte de um sistema que visa conquistar o público, esta pesquisa é voltada ao pathos. Entende-se por
pathos as emoções que devem ser suscitadas a partir do discurso, tendo em vista que quando elas são
despertadas fazem com que o público entre em estágio de re�exão e, ao �nal, seja levado à ação. Desse
modo, o objetivo deste estudo é re�etir sobre as paixões mais recorrentes despertadas pelo autor em
crônicas das décadas de 1950 e 1960. Em termos metodológicos, para a depreensão das paixões, serão
levados em conta na análise trechos de nove crônicas que abordam de certa forma a �gura da mulher.
Os pressupostos teóricos que fundamentam a análise advêm de estudiosos da Retórica e da Nova
Retórica, mais especi�camente de teóricos que abordam as paixões, Aristóteles (2015, 2020) e Meyer
(2003), em seu prefácio para a obra Retórica das Paixões. O exame dos dados permite veri�car que as
paixões mais recorrentes são a compaixão, o amor/amizade e a con�ança.
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O MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS. PASSAGENS DE UM DIÁRIO DE
CAMPO.

LUISA BORGES NOEL - DISCENTE

PATRICIA MARTINS GOULART - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
AMBIENTE E SOCIEDADE

CONGRESSO ACADÊMICO UNIFESP 2022 Título: O movimento de mulheres camponesas. Passagens de
um diário de campo. Autoras: Luisa Borges Noel borges.noel@unifesp.br Orientadora: Patrícia Martins
Goulart p.goulart@unifesp.br Este estudo apresenta um relato de experiência sobre o Movimento de
Mulheres Camponesas, um movimento nacional e uni�cado, consolidado em 2004, na busca pela
libertação das mulheres e pela construção de um projeto de agricultura com base na agroecologia. O
movimento permitiu a construção de identidades políticas e o acesso a políticas públicas
governamentais, fez com que mulheres sigam trabalhando na forma de organizações coletivas e
também em organizações que não possuem relação somente com pautas do movimento de mulheres,
mas relacionadas ao meio rural. Trata-se de um recorte de pesquisa, construído com base em uma
vivência em assentamentos rurais do estado de Alagoas, na Região da Mata, retratada por meio de
diários de campo, no período de 6 de setembro a 6 de outubro de 2021. Interessa-nos re�etir sobre o
sentido do trabalho na perspectiva de mulheres do campesinato e suas famílias diante de um cenário
marcado pelo alastramento da fome no país, acentuado pela pandemia do Covid 19. Soma-se, o
esvaziamento dos programas voltados ao estímulo à agricultura familiar, os con�itos no campo, a
sobrecarga do trabalho feminino e a desvalorização do trabalho rural. Atentamos também para os
respiros, acontecimentos e histórias de vida da luta no campo, da valorização do saber-trabalho de
mulheres - protetoras da cultura e das sementes que, assim, semeiam a esperança tendo no horizonte a
justiça social para as próximas gerações de camponeses. O estudo é inspirado pelos pressupostos de
Simone Weil, �lósofa francesa que viveu durante o século XX, especialmente em relação às temáticas do
corpo e do trabalho. Os diários se debruçam sobre um fazer cotidiano nos assentamentos dentro de
quatro cidades alagoanas marcada pela religiosidade e pela mística, onde se conviveu por dias e noites
ao lado de lideranças, em suas casas e territórios, com atenção à dinâmica da comunidade e da família
assentadas. N. Narrar a vivência do trabalho no campo através da ótica do corpo feminino traz consigo
passos políticos e sociais de emancipação que englobam a alimentação em seu começo, no campo.
Promover visibilidade para esse cotidiano se faz importante, diante de tantos atravessamentos políticos,
econômicos, sanitários e ausência de políticas públicas que assegurem a alimentação saudável no
campo e na cidade.
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O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM-TETO E SUAS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS
DURANTE A PANDEMIA: AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DAS AÇÕES NA CIDADE

DE SÃO PAULO

TANIA MARIA RAMOS DE GODOI DINIZ - ORIENTADOR(A)

MARIA EDUARDA FERNANDES MACHADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM
ESTAR

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), presente em diferentes estados do Brasil, tem como
estratégia de ação o exercício de vivências dentro das ocupações que realiza, tendo em vista a
construção de formas de sociabilidade diferentes da sociabilidade do capital. A partir do resgate da
construção do movimento social e do contexto político e econômico do Brasil, esta pesquisa tem o
objetivo de apreender as estratégias políticas que viabilizam as ações do MTST em São Paulo durante a
pandemia e sua in�uência na vida de homens e mulheres militantes. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa de natureza exploratória, serão realizados levantamentos bibliográ�cos e documental em
livros e artigos, além de jornais e documentos do movimento, com vistas a subsidiar conceitos como
movimentos sociais, funções e atribuições do estado e formas de participação e resistência. Serão
realizadas entrevistas com membros do movimento, cujo conteúdo, iluminado pelo conhecimento
conceitual construído, trará elementos para compreender e explicar as possibilidades e os limites postos
aos movimentos sociais, haja vista que as expressões da questão social são estruturais e requerem a
intervenção do estado.
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL DE CÓRDOBA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA

VICTORIA LOPES DA SILVA - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Este trabalho se insere nas atividades de Iniciação Cientí�ca realizadas no SoU_Ciência,
Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (Unifesp) e dialoga com a pesquisa-mãe que busca
compreender as bases políticas e históricas da relação entre ensino, pesquisa e extensão na
universidade brasileira no contexto da expansão da Educação Superior nos últimos anos. Objetivo: O
objetivo é compreender como o Movimento Estudantil de Córdoba in�uenciou o movimento estudantil
brasileiro e impactou na educação superior brasileira nas décadas seguintes. Materiais e métodos: Para
esta iniciação cientí�ca, realizamos uma pesquisa bibliográ�ca, por meio do levantamento de artigos na
base Scielo e referências adicionais no indexador Google Scholar. A partir desse levantamento, a questão
do movimento estudantil foi situada em diálogo com a pesquisa-mãe. A pesquisa encontra-se em
desenvolvimento e os resultados apresentados são parciais. Resultados: A Reforma de Córdoba deixa
seu legado para um modelo de universidade latino-americana, onde é pautado principalmente a
autonomia universitária e indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Para além disso, a pressão
do movimento estudantil pontua a necessidade de a universidade ser para todos, num movimento de
entender o espaço elitizado que havia sido criado, dele ser esvaziado das classes mais pobres, para ser
um espaço de preservação do status quo das camadas mais altas. Exemplo disso é a estrati�cação em
castas na Argentina, onde os de "sangue puro" e espanhol ocupam as classes mais altas. O movimento
de Córdoba é inclusive citado por grandes revolucionários, como Mariátegui, que foi um marxista latino-
americano, e pontua a importância do movimento para a criação de uma universidade que seja de fato
latina, onde possa inserir-se o mestiço e a classe pobre. Visto essa ligação da Reforma da Universidade
de Córdoba, com todo um movimento que se sucede, é possível notar as mesmas pautas sendo
reivindicadas por políticos no Brasil, podendo ser citado Darcy Ribeiro, que defenderá um modelo de
universidade gratuito, público e com autonomia. Conclusão: O movimento estudantil que se segue e a
construção do modelo de universidade brasileira está extremamente ligada a reforma de Córdoba. Este
movimento protagonizado por estudantes e pela comunidade acadêmica deixou um legado de grande
potencial, in�uenciando práticas acadêmicas, de militância e de ação política até hoje. Este trabalho
contou com �nanciamento da Fundação Tide Setúbal em projeto do SoU_Ciência.
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL E UM NOVO PROJETO DE UNIVERSIDADE NO PERÍODO
DA DITADURA MILITAR
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Este trabalho se insere nas atividades de Iniciação Cientí�ca realizadas no SoU_Ciência,
Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (Unifesp) e dialoga com a pesquisa-mãe que busca
compreender as bases políticas e históricas da relação entre ensino, pesquisa e extensão na
universidade brasileira no contexto da expansão da Educação Superior nos últimos anos. Objetivo:
Nosso objetivo é discutir o lugar dos movimentos estudantis como responsáveis por uma con�guração
histórica de um novo projeto universitário no período da ditadura militar. Materiais e métodos: Para esta
iniciação cientí�ca, realizamos uma pesquisa bibliográ�ca, por meio do levantamento de artigos na base
Scielo e referências adicionais no indexador Google Scholar. A partir desse levantamento, a questão do
movimento estudantil foi situada em diálogo com a pesquisa-mãe. A pesquisa encontra-se em
desenvolvimento e os resultados apresentados são parciais. Resultados: Em nossos estudos,
compreendemos que o movimento estudantil universitário, especialmente após a Reforma de Córdoba
(Argentina, 1918), ganhou força e se tornou um agente político atuante. No Brasil, durante a década de
1950, houve uma expansão na educação superior, com a fundação de novas universidades. O acesso ao
ensino superior, naquele momento, era politicamente utilizado como meio para abrir caminhos para a
ascensão social e promover a modernização da sociedade. A partir de 1964, com o golpe militar e a saída
do então presidente João Goulart do poder, uma das primeiras ações da ditadura foi metralhar e invadir
a sede da União Nacional Estudantil. Com a criação da Lei Suplicy Lacerda, no governo de Castelo Branco
os estudantes sentiram ainda mais a repressão vinda de um governo ditatorial, a censura então se
tornou algo recorrente na rotina na sociedade, afetando a academia e os estudantes. O movimento
estudantil durante a ditadura precisou atuar de forma ilegal, mas permaneceu persistente na luta contra
as amarras da repressão ditatorial. A censura marcou fortemente a sociedade brasileira na década de
60. Intelectuais e artistas eram silenciados, as universidades se encontravam em constante vigilância, o
país permanecia nas sombras de um regime que roubava a liberdade de seu povo. Ela instalou medo e
angústia a quem se opunha ao regime, em especial, a comunidade acadêmica precisou lidar com as
mudanças impostas pelo governo, e as universidades sofreram mudanças signi�cativas com a Reforma
Universitária de 1968. Conclusão: Entendemos que o lugar do movimento estudantil para a construção
de um novo projeto de universidade esteve na luta contra aquilo que corrói a autonomia e a liberdade
de expressão. Além disso, ao abranger uma parcela maior da população em suas causas, passou a fazer
a universidade levar em consideração uma parte da sociedade que está fora da bolha acadêmica e que
precisa estar situada nessas discussões, assim, promovendo um elo entre sociedade e universidade. Este
trabalho contou com �nanciamento da Fundação Tide Setúbal em projeto do SoU_Ciência.
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O NÃO LUGAR É UM ESPAÇO A SER HABITADO: IMAGENS DE DESAMPARO E NÃO-
PERTENCIMENTO NA POÉTICA DE DANIEL FARIA
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Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
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E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Este trabalho visa apresentar e analisar as imagens poéticas de desamparo e não pertencimento na obra
de Daniel Faria, caracterizando o espaço do poeta como um não-lugar habitado. Daniel Faria nasceu em
Baltar, pequena vila de Portugal, em 1971, destacando-se na poética portuguesa dos anos 90, tanto pela
exploração maciça de temas metafísicos, com intenso trabalho temático sobre morte e luminosidade,
quanto pela marcante relação entre a noção de sagrado e poesia. Podemos dizer que Daniel Faria é um
poeta dos anos 90 muito mais próximo de poetas de uma tradição ontológica, como Rilke, Ruy Belo e
Herberto Helder, traçando de uma forma diversa a relação entre o humano e o sagrado, entre o mundo
presente e passado, entre a palavra poética mitológica e a palavra cotidiana. Dessa forma, segundo a
pesquisadora Ida Ferreira Alves (2007, p. 23), na poética de Daniel Faria, alguns tópicos são recorrentes,
tais como: o desenraizamento do sujeito, a errância, a busca e desencontro de sentidos, os confrontos
entre a fragilidade humana e a unidade divina, a imagética espiritualista ligada à luz, às transformações
interiores, à contemplação da morte como experiência limite do sujeito e da linguagem. O projeto se
deterá a investigar o desamparo, o não pertencimento e o desenraizamento do sujeito, faltas que o
poeta habita. É importante ressaltar que são poucas as pesquisas acadêmicas realizadas em torno da
poética de Daniel Faria, o que signi�ca que esse trabalho contribuirá para um aprofundamento em torno
de sua obra, como registro e propagação de um dos maiores escritores contemporâneos portugueses.
De modo geral, o campo dos estudos literários adota uma metodologia de pesquisa bibliográ�ca. Iremos
levantar um corpus de textos de interesse e que trabalhe criando um próprio senso interpretativo da
obra. Bibliogra�a: AGAMBEN, G. A linguagem e a morte um seminário sobre o lugar da negatividade .
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. AGAMBEN, G. Ideia da Prosa. Lisboa: Edições Cotovia, 1999. BLANCHOT,
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O PAPEL DA AUTOFAGIA NA MATURAÇÃO CITOPLASMÁTICA DE OÓCITOS
SUBMETIDOS À HIPERGLICEMIA

FABIOLA FREITAS DE PAULA LOPES - ORIENTADOR(A)

THAYS DA SILVA SOARES - DISCENTE

VERONICA LOUZADA DOS REIS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

Introdução. Alterações metabólicas, tais como a hiperglicemia encontrada em pacientes com Diabetes
Melitus (DM), comprometem a competência oocitária. Já foi demonstrado que a hiperglicemia induz
aumento de espécies reativas de oxigênio (EROs), apoptose, retardo na maturação nuclear, danos na
zona pelúcida e disfunções mitocondriais. Entre as respostas celulares ativadas pelo oócito exposto a um
microambiente subótimo podemos destacar a autofagia. A autofagia é um mecanismo de degradação e
reciclagem de componentes celulares dani�cados que podem ser disponibilizados como biomoléculas
tais como aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos para processos anabólicos. Objetivo. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi determinar o efeito da hiperglicemia e do inibidor de autofagia (3-
metiladenina: 3-MA) durante a maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos na atividade mitocondrial e
expansão das células do cumulus (marcador de maturação citoplasmática). Materiais e métodos. Para
tanto, os complexos cumulus-oócitos (CCOs) coletados de animais de abatedouro foram submetidos à
MIV com 5,5 mM (grupo glicose controle) ou 20 mM de glicose (grupo hiperglicêmico) na presença de 0
ou 10 mM de 3-MA. Para o primeiro experimento, a expansão das células do cumulus foi mensurada
antes (0h) e depois da MIV (21-24h) usando o programa ImageJ versão 1.53n. Para o segundo
experimento os oócitos foram desnudados após a MIV e marcados com MitoTracker Red CMX-Ros
(Invitrogen M7512) para determinação da atividade mitocondrial. A intensidade de pixel de cada oócito
foi quanti�cada com o programa Image J 1.53n. Resultados. A inibição da autofagia em CCOs maturados
em meio hiperglicêmico reduziu a expansão das células do cumulus (P<0,01) e aumentou a atividade
mitocondrial (P<0,01) em relação aos demais grupos. Conclusão. Dessa forma, a autofagia pode
contribuir para proteção das células do cumulus facilitando a maturação citoplasmática em CCOs
submetidos a hiperglicemia. Além de possivelmente contribuir para a diminuição do estresse
mitocondrial.
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O PAPEL DA GEOGRAFIA E DO AMBIENTE NA CONECTIVIDADE DE POPULAÇÕES DO
COMPLEXO DE ESPÉCIES PILOSOCEREUS AURISETUS (CACTACEAE)

ISABEL APARECIDA DA SILVA BONATELLI - ORIENTADOR(A)

LARA CARDOSO MUNIZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIODIVERSIDADE

Introdução: As �utuações climáticas que aconteceram durante o Pleistoceno foram um dos principais
eventos biogeográ�cos que moldaram a biodiversidade da região Neotropical. Os campos rupestres do
Brasil sofreram in�uências dessas oscilações, que alteraram as condições ambientais e remodelaram a
conectividade das populações de espécies locais. A alternância entre contato e separação de populações
devido a alterações biogeográ�cas, é conhecida como conectividade oscilante, que pode resultar em
uma explosão da diversidade de espécies (species pump). Na região dos campos rupestres, esse
isolamento levou a uma redução do �uxo gênico, permitindo que seleção natural e deriva genética
atuassem na diferenciação populacional. O efeito de cada uma dessas forças evolutivas deixa
assinaturas genéticas especí�cas na estrutura populacional, permitindo ilustrar o papel de cada uma no
estabelecimento do isolamento entre populações. Objetivo: Para avaliar a importância e impacto das
diferenças espaciais, ambientais e da heterogeneidade da paisagem no isolamento populacional, o
propósito deste projeto é investigar o papel da geogra�a e do ambiente na conectividade das
populações do complexo Pilosocereus aurisetus. Além disso, pretende-se analisar o nível e o padrão da
distribuição da variabilidade genética dentro e entre as populações, analisar estrutura genética e �uxo
gênico entre elas. Materiais e métodos: Estão sendo utilizados dados de 20 marcadores microssatélites
para 27 populações de quatro espécies do complexo P. aurisetus distribuídas em campos rupestres do
leste e centro do Brasil. Esse complexo parece ter sido afetado pelas alterações climáticas que
aconteceram ao longo do Pleistoceno, mostrando ser um modelo adequado para investigar o nível de
�uxo gênico e fatores responsáveis pelo isolamento de populações. Resultados: Até o momento foram
realizadas as análises de diversidade genética das populações de estudo. Os resultados mostraram que
as populações de Mendanha-MG (MEN) e Alto Paraíso de Goiás-GO (APA2) das espécies P. aurisetus e P.
machrisii, respectivamente, são as que apresentam maiores valores para índices de diversidade genética
como número de alelos (A=6,100 para MEN e A=6,600 para APA2) e heterozigosidade observada
(Ho=0,384 para MEN e Ho=0,532 para APA2), sugerindo que essas populações podem representar
linhagens mais antigas ou locais de refúgios dentro da distribuição do grupo. Por outro lado, as
populações de Cocais-MG (COC) e Altinópolis-SP (FOR), apresentaram os menores índices (A=1,800 e
Ho=0,155 para COC, e A=1,950 e Ho=0,213 para FOR), o que pode ser um indicativo de eventos de
redução populacional recente e um maior isolamento em relação às demais populações. As próximas
etapas de trabalho envolvem as inferências da estrutura populacional e os testes para identi�car se essa
estrutura está sendo governada por isolamento por distância, ambiente ou resistência. Neste sentido, o
trabalho deve contribuir com hipóteses sobre os fatores responsáveis por moldar a dinâmica de
conectividade entre populações dos campos rupestres.
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O PAPEL DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE EM
DECORRÊNCIA RECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19

ROGERIO SCABIM MORANO - ORIENTADOR(A)

INGRID ALEJANDRA YSLA SANTOS - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

ENGENHARIAS Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Em 2020 a pandemia do coronavírus chegou na América Latina e trouxe consigo uma crise sanitária que
mudou a sociedade e uma crise econômica que transformou o mercado. Com o isolamento social
impedindo que os consumidores andem pelas ruas, os varejistas físicos, especialmente donos de
pequenas e médias empresas, viram seus negócios em perigo e tiveram que apostar pelo varejo digital,
uma decisão bastante arriscada a se tomar no meio de uma crise econômica mundial. Esta pesquisa
bibliográ�ca pretende mostrar as iniciativas tomadas pelas empresas varejistas latino-americanas que
conseguiram sobreviver à crise, e inclusive conseguiram aumentar seus ganhos durante esse período,
criando formas de ajudar os micros e pequenos empreendedores, os quais fazem a economia da nossa
sociedade girar. Grandes empresas adquiriram �ntechs e startups, e investiram em inovação tecnológica
ao apostar pela integração entre a operação de lojas físicas e digitais, pelas plataformas de e-commerce
e pela indústria de pagamentos; e na inovação cultural, ao pensar na experiencia do consumidor, nas
suas preocupações e necessidades, ao colocar o cliente em primeiro lugar, se reinventando e
transformando o pensamento corporativo e o dos seus colaboradores.
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O PAPEL DA MONITORIA ALÉM DE SER FACILITADOR: COMO ISSO TRANSFORMA A
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

RAQUEL OLYMPIO DE SOUZA - MONITOR

SILVANA ZAJAC - COORDENADOR(A)

ARTHUR BARBOSA MATOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Entende-se que a prática docente se dá por um processo gradual e contínuo de tentativas, falhas e
acertos, de modo que a monitoria auxilia no preparo do graduando ao providenciar uma experiência
prévia de uma sala de aula. Além de colocar-se numa posição de mediador entre os alunos e o
professor, criando assim a possibilidade de uma aproximação com o conteúdo da disciplina a ser
instruída. Assim como também, colaborar com a monitoria da unidade curricular de Introdução a Libras,
do terceiro termo do curso de Licenciatura em Ciências da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
no Campus Diadema com a Professora Doutora Silvana Zajac, tem como benefício principal para os
discentes uma aproximação com o ato da docência em si, tendo em vista que o auxílio das aulas não
apenas o coloca em contato com outros estudantes, e desta forma pondo este em uma posição de
educador, onde se vê necessário um movimento de recapitulação desse conhecimento prévio da
matéria para ensiná-la ao novo estudante. De tal forma também que desenvolva um senso didático,
consistindo em uma análise e projeto de desenvolvimento de técnicas e métodos que podem vir a ser
utilizados para ensinar algum determinado conteúdo para um indivíduo, ou no caso, grupos maiores
como uma sala de aula. Mas também permite a este indivíduo que exerce a monitoria a ter um contato
mais próximo e direto com o dia a dia da docência, já que ao acompanhar o docente responsável, este
verá como ocorrem os processos de planejamento e aplicação de uma aula, tal como todos as demais
atividades envolvidas na docência como a correção dos exercícios e a integração de aluno com a classe,
entre os mínimos processos de diário de classe e outros movimentos como a reorganização de uma aula
que pode vir a não sair como planejada. Ademais, a Língua Brasileira de Sinais, comumente conhecida
como Libras, é deveras recente e considerada a língua materna dos surdos. Visto isso, há a necessidade
de potencializar o aprendizado do futuro professor para ser apto a ensinar os temas propostos pela
BNCC durante sua fase escolar, permitindo que eles visem outros formatos de ensino que abrangem a
comunidade surda, propondo uma maior acessibilidade e talvez até autonomia de surdos e de�cientes
auditivos em sala de aula. E com a monitoria, os alunos são bene�ciados com uma maior facilidade ao
atender as próprias dúvidas e o monitor tem um contato mais assíduo também com a língua,
promovendo assim uma �xação mais natural.
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O PAPEL DAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO
MUNICÍPIO DE AURACÁRIA ? PARANÁ: PROMOVENDO UMA EDUCAÇÃO

ANTIRRACISTA

SANDRA REGINA LEITE DE - COLABORADOR(A)

LUCIANA APARECIDA FARIAS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: a Educação no país precisa avançar na implementação efetiva de políticas públicas já
existentes, como por exemplo as Leis Federais 10.639/03 e a 11.645/08, o que pressupõe que as mesmas
precisam ter continuidade, verbas e apoio institucional contínuo do Estado, o que não vem ocorrendo.
Outra dimensão dessa problemática é a gestão escolar e a formação de professores. Neste sentido,
autores defendem que as di�culdades na efetiva implementação das políticas étnico-raciais no contexto
escolar residem principalmente no fato que ainda existe uma negação generalizada da existência do
racismo e que a prática racista e ideológica está tão profunda no inconsciente e imaginário coletivo
brasileiro, que estes interferem diretamente na efetividade de implementação de uma educação
antirracista no país. Objetivo: dentro dessa perspectiva, neste momento estamos organizando três
grupos de cursos de extensão (virtual), que se realizarão no período de 06/04 à 15/06/2022 para
professores da rede municipal de ensino do município de Araucária ? PR, sendo que para o presente
congresso são apresentados os resultados para a turma 1 que ocorrerá de 06/04 à 04/05/2022,
contando com 21 inscritos. Materiais e Método: esta é uma ação do projeto de extensão ?O PAPEL DAS
RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS EM UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: DESCOLONIZANDO A PRÁTICA
DOCENTE?, o qual utiliza as religiões afro-brasileiras como tema transversal para abordar a questão do
racismo estrutural e ambiental no contexto brasileiro. A presente proposta emerge de uma práxis que se
funda na disciplina de ?Meio Ambiente e Questões Étnico-raciais, ministrada desde 2014 para os cursos
de Ciências ? Licenciatura e Ciências Ambientais do campus Diadema. E o formato adotado foi baseado
em um minicurso aprovado em 2020 para o ENDIPES (Encontro Nacional de Didática e Prática de
Ensino). Cada edição do curso totaliza 17 horas e será oferecido preferencialmente para os professores
de ensino religioso do município Araucária. São três encontros síncronos realizados pelo google meet e
duas atividades assíncronas disponibilizadas com antecedência, sendo que estas deveriam ser entregues
para avaliação. Para efeitos de certi�cação é considerado a presença nos encontros síncronos e a
entrega das atividades assíncronas com no mínimo 75% de participação. Resultados e Conclusão
Parciais: a maioria dos professores inscritos foi da área de pedagogia, mas havendo também professores
de matemática, história, letras e ciências sociais, além de majoritariamente ser um grupo com pós-
graduação em diferentes áreas do conhecimento.



Página 1424Página 1424

O PAPEL DO BANCO DE DADOS IMAGÉTICO NOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE
DETERMINAÇÃO DO PERFIL BIOLÓGICO EM ANTROPOLOGIA FORENSE

CLAUDIA REGINA - ORIENTADOR(A)

GABE NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

A pesquisa tem como objetivo a confecção e análise de fotogra�as e objetos tridimensionais das peças
ósseas utilizadas na aplicação dos métodos de estimativa do per�l biológico da população brasileira do
Projeto de Validação de Métodos em Antropologia Forense (PROVAF), de responsabilidade da Profª. Drª.
Cláudia Regina Plens, realizado no Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA) do Departamento de
História da UNIFESP. Deste modo, o presente trabalho contribui para as discussões metodológicas
relacionadas ao registro, organização de banco de dados e construção das ferramentas de análise. Os
resultados preliminares da produção de objetos 3D por meio da fotogrametria apontam para a
possibilidade de ampliação dos estudos dos remanescentes ósseos a partir de métodos não-invasivos
que geram peças virtuais altamente descritivas e funcionais para os estudos morfológicos.
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO COMO O EDUCADOR EM SAÚDE NAS FARMÁCIAS.

MARIA CRISTINA MAZZAIA - ORIENTADOR(A)

KARINA FRANCO ZIHLMANN - COORIENTADOR(A)

VANESSA PIOVANI SOLBIATI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A farmácia deve ser pensada como um estabelecimento que compõe uma cadeia de
cuidados em saúde. Grande parte da população não faz o uso do medicamento prescrito devido à
di�culdade ao acesso a medicações para o tratamento principalmente de doenças crônicas. O direito a
medicamentos é fundamentado através de algumas políticas públicas, como a Política Nacional de
Medicamentos e a Política Nacional da Assistência Farmacêutica. Com a criação do Programa ?Aqui tem
Farmácia Popular? uma parceria com farmácias e drogarias privadas e a campanha ?Saúde não tem
preço? garantiram a ampliação do acesso a medicamentos essenciais à população. O farmacêutico é um
pro�ssional capacitado, capaz de fornecer orientações e de somar de maneira positiva para que as
pessoas tenham acesso a informações de qualidade sobre medicamentos, além de contribuir para que
não haja um abandono do tratamento proposto, fortalecendo a adesão e reduzindo agravos. Objetivo:
Este projeto busca estudar a atuação do farmacêutico como educador em saúde em farmácias privadas.
Tem como objetivos especí�cos: veri�car se o farmacêutico fornece orientações para as pessoas que
adquirem seus medicamentos pelo Programa Aqui Tem Farmácia Popular em farmácias privadas,
identi�car as di�culdades enfrentadas pelos farmacêuticos para fornecer as orientações necessárias a
população durante a dispensação dos medicamentos do Programa Aqui Tem Farmácia Popular e avaliar
se o portifólio de medicamentos contém informações relevantes cienti�camente e se pode ser
considerado um material de consulta prático para o farmacêutico orientar seus pacientes. Materiais e
Métodos: O desenho da pesquisa incluiu uma revisão bibliográ�ca, onde a pergunta de pesquisa foi
construída através da estratégia PICO, e o levantamento de dados empíricos construída a partir de
abordagem quantitativa e qualitativa, portanto, estudo misto. Os participantes do estudo serão
farmacêuticos atuantes em farmácias privadas que façam parte do programa Aqui Tem Farmácia
Popular e pesquisa também contará com a participação de especialistas da área farmacêutica e
pro�ssionais como médicos e enfermeiros para avaliação do conteúdo das informações do portifólio de
medicamentos. O instrumento para coleta dos dados será um questionário semiestruturado
disponibilizado de forma online através da plataforma Google Forms. Para a análise quantitativa de
dados os números serão expressos em valores absolutos e percentuais e para análise qualitativa dos
dados será utilizada a metodologia de análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin. Resultados e
Conclusão: A expansão do Programa Aqui Tem Farmácia Popular (ATFP) foi concernente a lógica
capitalista que conceitua o medicamento como uma mercadoria, indo na contramão das exigências
sanitárias legais e técnicas nas farmácias. A atuação do farmacêutico como um pro�ssional capacitado
que fornece orientações, pode somar no acesso a informações de qualidade sobre medicamentos e a
um acompanhamento farmacoterapêutico, contribuindo assim para que não haja um abandono do
tratamento proposto, compreendam que a adesão pode trazer benefícios e redução de agravos,
entendam sobre sua patologia e o motivo pelo qual os medicamentos são necessários naquele
momento.
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O PAPEL DO ORÇAMENTO PÚBLICO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO
BRASIL: UMA ANÁLISE DOS VENCEDORES E PERDEDORES

LUCIANA ROSA DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

GUSTAVO VELEZ DE ANDRADE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: COVID-19

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS
Departamento de Economia O PAPEL DO ORÇAMENTO PÚBLICO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
NO BRASIL: UMA ANÁLISE DOS VENCEDORES E PERDEDORES Orientadora: LUCIANA ROSA DE SOUZA ?
luciana.rosa@unifesp.br Orientando: GUSTAVO VELEZ DE ANDRADE ? gustavo.velez@unifesp.br Pesquisa
realizada através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí�ca da Universidade Federal de
São Paulo. PIBIC 2021/2022 Osasco 2022 1- Introdução A pesquisa: ?O papel do orçamento público
durante a pandemia de COVID-19 no Brasil: Uma análise dos vencedores e perdedores?, analisa as
disputas, feitas por atores sociais, para se apropriarem do orçamento público federal na pandemia de
COVID-19 no Brasil, cenário no qual foi implementado o Orçamento de Guerra, em 2020. Desta forma,
partindo da hipótese de que as classes menos vulneráveis foram priorizadas nas escolhas
orçamentárias, será feito um levantamento dos dados orçamentários, em especial durante o período de
vigência do Orçamento de Guerra, para desenhar a composição dos gastos, e, desta forma, expor os
impactos da agenda política na divisão dos recursos e suas consequências para diferentes atores sociais.
2- Objetivo O objetivo especí�co da pesquisa foi demonstrar quais classes sociais foram privilegiadas na
distribuição do orçamento público, e desta forma, de�nir quais foram os perdedores e vencedores no
processo de apropriação do orçamento público após o início da pandemia no Brasil. A ideia central é
entender os impactos da agenda política na distribuição dos recursos orçamentários, partindo da
hipótese de que as classes menos vulneráveis foram priorizadas nas escolhas orçamentárias feitas na
pandemia. Esta hipótese será testada através de análise de dados orçamentários, sob a criação de
categorias sociais especí�cas a partir das rubricas orçamentárias. 3- Materiais e métodos Como fonte de
informações para embasamento do trabalho, foram utilizadas bases de dados disponíveis no formato
online, tais como SIOP (Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento), Portal da Transparência,
bases de dados do Tesouro Nacional, SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), entre
outros. As bases de dados mencionadas deram as condições para a realização de uma interpretação
qualitativa da estrutura do orçamento público durante o período da pandemia. 4- Conclusão/Resultados
Prévios Como resultados prévios da pesquisa, pode-se a�rmar que: O Auxílio Emergencial foi decisivo no
enfrentamento à pandemia, e e�caz na suavização da recessão econômica prevista para o período,
porém, a redução do valor distribuído no �m de 2020 e meados de 2021 foi precoce, e trouxe de volta o
cenário de vulnerabilidade decorrente da crise sanitária. A atuação planejada para o Banco Central
durante o orçamento de guerra privilegiava as instituições �nanceiras ao invés do setor produtivo,
especi�camente os pequenos negócios. Os programas de apoio ao micro e pequeno empreendedor
tiveram baixo alcance e efetividade e o Orçamento de Guerra verticalizou o poder nas mãos da União,
deixando os Estados e Municípios em uma posição passiva em relação a distribuição do orçamento.
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O PAPEL IMUNOMODULADOR DAS VESÍCULAS EXTRACELULARES LIBERADAS PELO
TRYPANOSOMA CRUZI NO MODELO EXPERIMENTAL DA DOENÇA DE CHAGAS

ANA CLAUDIA TROCOLI TORRECILHAS - ORIENTADOR(A)

NICHOLY CRISTINE FORNER LOZANO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

Introdução: As vesículas extracelulares liberadas pelo Trypanosoma cruzi participam da adesão, invasão,
evasão e modulação da resposta imune do hospedeiro, podendo ser liberadas em diferentes estágios do
ciclo de vida do parasito. Objetivo: determinar o papel imunomodulador das vesículas extracelulares
liberadas por tripomastigotas da cepa Y T. cruzi no modelo experimental agudo da doença de Chagas,
veri�cando sua capacidade no desenvolvimento de novas terapias no modelo in vivo da infecção pelo T.
cruzi em camundongos. Materiais e Métodos: Pré imunização de camundongos Balb/c com EVs liberadas
pela forma tripomastigota da cepa Y de T. cruzi em três desenhos experimentais distintos (E1, E2 e E3).
Em E1, as EVs foram injetadas intraperitonealmente 7 dias antes da infecção com 500 formas
tripomastigotas de T. cruzi. Enquanto em E2, as EVs das formas tripomastigotas da cepa Y do T. cruzi
foram administradas intraperitonealmente com ou sem a adição de adjuvante numa proporção de 3
partes de EVs para 1 parte de alúmen. Sendo que as 3 doses foram administradas com intervalos de 15
dias cada, e após 15 dias da terceira imunização, os animais foram infectados. Já em E3, as doses foram
administradas por via intradérmica (1ª e 2ª dose) e intraperitoneal (3ª dose), associadas com adjuvante,
na proporção 1 parte de EVs para 1 parte de Alúmen. O intervalo de administração entre as 3 doses foi
de 8 dias, e após 8 dias da terceira imunização, os animais foram infectados. Então, foram analisadas a
curva de parasitemia, sobrevida dos animais e histopatologia. Resultados prévios: O modelo
experimental agudo da doença de Chagas mostrou que o tratamento dos camundongos com as EVs
liberadas pelo parasito e posteriormente infectados aumentam o parasitismo tecidual (ninho de
amastigotas) no intestino, baço, bexiga, pulmão e músculo esquelético. Apesar disso, os animais
imunizados com as EVs diminuem a carga parasitária em relação aos animais apenas infectados pelo T.
cruzi. Contudo, os animais dos distintos grupos analisados (imunizados ou não com as partículas) têm a
mesma porcentagem de mortalidade durante o monitoramento dos ensaios.
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O PARADOXO DO CORPO ATLÉTICO E DO CORPO ESTÉTICO NO ESPORTE: A VISÃO
DE EX-ATLETAS

CLAUDIA RIDEL JUZWIAK - ORIENTADOR(A)

RICARDO DA COSTA PADOVANI - ORIENTADOR(A)

JULIANA COSTA CUQUI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: O estabelecimento de um padrão de corpo ideal, através da propagação de discursos que
valorizam um formato de corpo em detrimento do outro, possui papel estrutural no processo de
construção da autoimagem, culminando na satisfação ou insatisfação corporal. Em relação ao cenário
esportivo, os atravessamentos da pressão estética afetam atletas de diferentes idades e modalidades,
podendo resultar na adoção de práticas alimentares pouco saudáveis. Objetivo e método: O presente
estudo de natureza quanti-qualitativa teve como objetivo avaliar o impacto dos atravessamentos da
pressão estética em relação ao corpo atlético de 12 ex-atletas do sexo feminino, que atuam como
técnicas, maiores de 18 anos. Os encontros foram realizados em plataformas virtuais escolhidas pelas
participantes, que responderam a uma entrevista semiestruturada. Resultados: Através da análise de
conteúdo foi possível encontrar quatro núcleos temáticos: ?Começos e recomeços?; ?O corpo e o peso
dos signi�cados?; ?O peso social? e ?O peso do alimento''. O período da aposentadoria é, sobretudo, um
momento de adaptação e costuma despertar diferentes sentimentos em cada atleta. No caso das ex-
atletas entrevistadas, o encerramento da carreira de atleta se mostrou um tópico natural, interpretado
como uma mudança de fase natural para a maioria das participantes, o que pode ser explicado por
todas terem continuado vivenciando o meio esportivo, apenas em um novo papel. No que se refere à
padronização e idealização dos corpos, todas as ex-atletas a�rmaram enxergar um padrão de corpo
imposto tanto socialmente quanto no âmbito esportivo. O alinhamento destes padrões, considerando os
estereótipos sociais de feminilidade e as demandas do esporte de alto rendimento, varia de acordo com
as particularidades de cada modalidade e de questões pessoais que envolveram a construção da ideia
de seus corpos. Quando competiam, o foco das ex-atletas participantes sempre foi habitar o corpo do
esporte, aquele que contribuiria para os melhores resultados, mesmo que isso signi�casse ir contra o
corpo que traria, talvez, maior aceitação social. O componente estético de algumas modalidades
revelou-se como agravante na busca por um ideal de corpo. Como técnicas, optam por abordar o tema
corpo apenas quando o mesmo está relacionado ao desempenho esportivo. Enquanto competiam, a
maior parte das participantes focava em uma alimentação que contribuísse para a melhora do
desempenho esportivo e o afastamento dos treinos transformou suas rotinas em diferentes níveis,
impactando nos seus hábitos alimentares. A saída da casa dos pais e a reorganização de objetivos de
vida, consequente do período de transição da aposentadoria e início da carreira como técnica, também
afetaram a alimentação e acarretaram mudanças no corpo das participantes após o �m da carreira de
atleta. Nesse sentido, a dieta deixa de ser associada ao desempenho esportivo e passa a ter outros
signi�cados, como a manutenção de um corpo considerado saudável. Conclusão: O presente estudo
fornece subsídios para discussões acerca do tema imagem corporal, tendo em vista as demandas de
esporte de alto rendimento e como mulheres atletas podem ser afetadas por estereótipos de
feminilidade.
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O PARAGUAI DA "CONQUISTA": A RELAÇÃO HISPANO-GUARANI E AS RESISTÊNCIAS
INDÍGENAS DIANTE DA VIOLÊNCIA ESPANHOLA EM ASSUNÇÃO (1537-1556)

JOSE CARLOS VILARDAGA - ORIENTADOR(A)

JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar brevemente as dinâmicas de interação
entre indígenas Guarani e espanhóis em Assunção ao longo da primeira metade do século XVI, tendo
ênfase nas diferentes respostas dos nativos em relação ao contexto de violência que vinha se
instaurando na região, conforme os invasores europeus tentavam dominar e controlar os grupos
Guarani. Este trabalho é construído a partir de minha pesquisa de iniciação cientí�ca, que conta com
�nanciamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e que trata, de
maneira geral, da relação entre espanhóis e indígenas Guarani nos primeiros anos de Assunção (1537-
1556), buscando enfatizar a agência indígena e evidenciar a sua importância no processo de fundação e
consolidação do núcleo colonial assuncenho. Sendo assim, essa comunicação objetiva discutir parte dos
resultados obtidos ao longo da pesquisa, que estão centrados nas formas de resistência criadas pelos
indígenas Guarani, frente à violência espanhola. Por meio da análise de documentos produzidos nesse
contexto, dentre os quais estão: Comentários de Álvar Nuñez Cabeza de Vaca (1555), Viaje al Río de la
Plata de Ulrich Schmidel (1567), cartas de clérigos como Juan Muñoz de Carvajal (1556) e Martin Gonzalez
(1556), cartas de Domingo Martínez de Irala (1545) e Joan de Valderas (1544), este trabalho abordará as
ações tomadas pelos indígenas em resposta à violência e o trato coercitivo que os espanhóis passaram a
utilizar de maneira recorrente em Assunção, as quais foram: organização de confrontos armados,
tentativas de renegociação da aliança, fugas e até mesmo suicídio. Para isso, os documentos serão
analisados com base na Nova História da Conquista e da História Indígena, áreas da historiogra�a cujo
objetivo é enfatizar a importância dos diversos grupos indígenas nos processos históricos e identi�car
seu protagonismo.
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O PARTIDO NOVO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A NOVA DIREITA BRASILEIRA (2018-
2022)

GABRIELA NUNES FERREIRA - ORIENTADOR(A)

GABRIEL BORGES FARIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

A pesquisa aqui proposta tem como objetivo investigar empiricamente o desenvolvimento da nova
direita no cenário partidário brasileiro realizando um estudo de caso em um de seus representantes: o
partido NOVO. Mais precisamente, examinaremos os discursos e as práticas políticas do partido entre os
anos de 2018 e 2020 tendo como propósito analisar como a ideologia neoliberal do partido se traduz na
prática política para além do campo econômico, sobretudo em campos da agenda política que incidem
sobre direitos civis, especialmente os das minorias e das parcelas mais vulneráveis da população. Para
tal estudo, propomos checar a consistência entre os ideias e valores apresentados pelo partido em sua
argumentação da defesa da liberdade com as votações, propostas legislativas e posicionamentos o�ciais
que obtiveram um caráter unânime ou de alta concordância entre os representantes do NOVO. Outra
etapa importante que complementa a pesquisa está ligada à contextualização do partido NOVO dentro
do surgimento da nova direita brasileira, explorando os fatores históricos que construíram este novo
grupo políticos e desencadearam em suas ascensão.
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O PASTORADO E A REFORMULAÇÃO DO PODER NA ALTA IDADE MÉDIA: O CASO DA
REGULA PASTORALIS DE GREGÓRIO I (SÉCS. VI E VII))

FABIANO FERNANDES - ORIENTADOR(A)

RODRIGO FERNANDES VICENTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Dos ocupantes do trono de São Pedro durante o período que convencionou-se chamar de Antiguidade
Tardia, o papa Gregório I (também conhecido como Gregório Magno ou Gregório, o Grande) é um dos
nomes que mais se descantam; não somente por conta da sua produção teológica expressiva, mas
também porque se mostrou um político hábil frente da cidade de Roma lidando com as políticas
Imperiais e eclesiásticas de Constantinopla e defendendo os interesses da sua Sé. É em Gregório Magno
que vamos ver um dos primeiros con�itos entre a noção de Constantinopla e a Igreja latina; em um
cenário onde Império Bizantino se mostrava mais preocupado em defender as fronteiras orientais dos
Persas, deixou a península Itálica e sua antiga capital em posição frágil. Gregório teve que lidar
constantemente com o perigo de um novo ataque lombardo à Roma já que, com a invasão lombarda de
568-69, esses se tornaram os principais senhores da Itália obrigando Gregório - em alguns casos - a
gastar o tesouro da Igreja para reforçar o aparato defensivo de Roma e de Nápoles. Apesar de valorizar
o Império Bizantino e de reconhecê-lo como o legítimo Império Cristão, Gregório foi hábil em enviar
missões para a evangelização dos lombardos e de projetar o poder da Igreja latina com a missão de
Cantuária para a conversão dos anglo-saxões. Gregório, dotado de grande astúcia, soube lidar com as
constantes tragédias ocorridas na Roma de seu tempo (guerras, saques, pestes) sem perder de vista o
trabalho pastoral e a a�rmação da Sé de São Pedro como um dos centros legítimos da cristandade.
Conforme Robert Markus menciona, não devemos olhar para as fontes gregorianas como um ?tratado
político? de época, pois em várias situações Gregório agiu de modo divergente de seus escritos
(MARKUS, 1997a, p. 84); em muitas das vezes fazendo um jogo de cena com o poder imperial, ou
colocando uma retórica excessiva em suas cartas enviadas à corte, para que assim o Imperador Maurício
intercedesse pelos seus interesses. A Regula pastoralis e o seu Registrum epistolarum são úteis nesta
pesquisa pois demonstram a vontade de Gregório em fazer a Igreja latina atuante e missionária frente às
investidas universais do clero de Constantinopla.
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O PENSAMENTO TELEOLÓGICO NA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

ANA MARIA SANTOS GOUW - ORIENTADOR(A)

CAMILA BEATRIZ MORAES CONTRUCCI DE SOUZA - DISCENTE

HELGA ALEME - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Nos últimos trinta anos, pesquisas brasileiras retratam obstáculos frequentes na aceitação e
compreensão da evolução biológica. As di�culdades são, principalmente, relacionadas ao pensamento
teleológico, isto é, a concepção de que as espécies mudam devido a um certo grau de intencionalidade.
Consequentemente, a compreensão de evolução como progresso ou melhoria e ocorrendo por uso e
desuso dos órgãos são comuns tanto na educação básica, quanto no ensino superior, e inclusive entre
professores da educação básica. Com este panorama em mente, esta pesquisa tem como objetivo
principal investigar as compreensões dos jovens ingressantes de 2021 da Unifesp ? Diadema sobre a
evolução biológica. Para tal, optou-se pela abordagem de natureza quantitativa e caráter descritivo, bem
como a construção de um questionário em escala Likert. A versão �nal do questionário constou com
vinte e sete questões, sendo: catorze de caracterização do sujeito, sete sobre evolução biológica e seis
sobre as aulas de Biologia no Ensino Médio referente à outra investigação de mestrado. Ambas as
pesquisas envolvendo este instrumento com base de dados compartilhada estão inseridas no projeto
temático A percepção dos jovens em relação à ciência e temas cientí�cos, aprovado em junho de 2020,
sob o CAAE n.º 29439120.3.0000.5505. O questionário foi submetido a três etapas de validação e pré-
teste. A primeira, entre pares no grupo de pesquisa, a segunda entre professores doutores do ensino
superior que realizam pesquisas sobre compreensão de evolução biológica e a terceira entre
professoras da educação básica. Após a validação e pré-teste, o questionário foi aplicado com 98
estudantes que ingressaram no ensino superior em 2021. Aqui serão abordados os resultados de dois
itens conceitualmente incorretos sobre evolução biológica. O primeiro, ?O uso frequente ou a falta de
uso de um órgão pelo ser vivo produz mudanças que podem ser transmitidas aos descendentes? obteve
uma média da escala Likert de 4,05, em que 62,24% dos estudantes o consideraram completamente
correto, 12,24% como parcialmente correto, 5,10% como parcialmente incorreto, 13,27% como
completamente incorreto e 7,14% dos participantes permaneceram neutros. Já o segundo item, ?A
evolução biológica é um processo que promove a melhora e aperfeiçoamento dos seres vivos?, obteve
média de 3,59, em que 43,88% o consideraram completamente correto, 8,16% como parcialmente
correto, 4,08 como parcialmente incorreto, 16,33% como completamente incorreto e 27,55%
ingressantes permaneceram neutros. Estes resultados corroboram com a presença do pensamento
teleológico e equívocos na compreensão da evolução biológica mesmo após a educação básica nos
ingressantes do ensino superior. Pesquisas desta natureza são relevantes visto que a evolução biológica
é central e fundamenta a disciplina de Biologia, bem como discussões de cunho social, não podendo,
portanto, ignorar tais concepções errôneas persistentes. Agradecimentos: À CAPES pelo �nanciamento
desta pesquisa, sem o qual esta pesquisa não seria possível.
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O PERCURSO DA NARRATIVA TRANSMÍDIA NAS PRODUÇÕES DA NETFLIX: UM
ESTUDO SOBRE SÉRIES

ANA LUIZA RAMAZZINA GHIRARDI - ORIENTADOR(A)

NARA LUIZA DE PAULA SOCCI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: Intermidialidade é um termo guarda-chuva (RAJEWSKY, 2020). Por isso, possui a capacidade
de agregar em seu campo de pesquisa diversos fenômenos, como a narrativa transmídia, foco de estudo
no presente trabalho. A narrativa transmídia se desenvolve em um contexto contemporâneo, no qual a
cultura de convergência e conexão (JENKINS, 2009; JENKINS, GREEN, FORD, 2015) são essenciais para o
seu desenvolvimento. A narrativa transmídia também é objeto de pesquisa na narratologia, ela pode ser
vista como uma expansão do termo trans�ccionalidade, cunhado por Richard Saint-Gelais (RYAN, 2013).
Objetivo: Esta pesquisa aborda os percursos da narrativa transmídia, sob a luz dos estudos da
intermidialidade, utilizando a plataforma da Net�ix e suas séries originais, como exemplos concretos do
desenvolvimento da narrativa transmídia. Materiais e Método: A partir de um levantamento bibliográ�co
referente aos temas intermidialidade e narrativa transmídia, iremos abordar as séries escolhidas da
Net�ix e suas rami�cações em outras mídias. Resultados Esperados: Esperamos encontrar produtos de
mídia que mostrem como a Net�ix utiliza-se de mídias para atrair consumidores até o produto fonte, ou
seja, a série da Net�ix.
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O PERTENCIMENTO DOS FALANTES NAS LÍNGUAS EMERGENTES.

SANDRA REGINA LEITE DE - ORIENTADOR(A)

DANIELE MARIA TAVEIRA DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: Inúmeros fatores contribuem para a formação de um indivíduo, sejam eles físicos ou
emocionais. Um destes, que vai ser destacado neste projeto, é a língua, e como ela afeta o cotidiano de
um sujeito de formas mais diversas do que se pensava. Há muito se discute o que constitui uma língua e
o que ela determina em nossas vidas enquanto participantes de uma comunidade. E como, em línguas
emergentes, o falante pode se sentir ao se deparar com línguas já consolidadas e "trabalhadas" há um
bom tempo. Objetivo: Enquanto essa discussão não ocorre da maneira considerada pertinente, neste
trabalho planeja-se abordar a questão de pertencimento dos falantes das línguas emergentes de
comunidades minoritárias (focando aqui nas sinalizadas), permeando conceitos como cultura,
signi�cação e o poder da linguagem e como ela afeta o indivíduo. Tem-se como objetivo, então, estudar
o que diz respeito às línguas emergentes e como elas podem afetar seus falantes quando entram em
contraste com as outras línguas. Métodos: Apoiando-se em diferentes plataformas como Google
Acadêmico, SciElo, Academia Edu, Repositório Latinoamericano e as plataformas de teses da UNIFESP,
USP, Unicamp, UFSCAR, PUC-SP e UFSC, fomos capazes de encontrar os diferentes textos e obras que
são a base da pesquisa assim como também descobrir que, mesmo existindo muitos trabalhos de teores
diversos em cada uma dessas ferramentas, ainda se faz manifesto a escassez de trabalhos relacionados
ao tema. Assim, a partir da leitura, análise e �chamento das diferentes escritas abordadas, planeja-se
elaborar a construção deste trabalho enquanto pesquisa teórica. Materiais: Com essa pesquisa ainda em
andamento, a bibliogra�a foi selecionada a �m de contemplar os diferentes aspectos que a aborda. A
partir de autores como BARBOSA, FISTAROL E SILVEIRA (2020); DURASTANTI (2021); HIGGINS (1980);
MORONI (2015); MOURA (2000); PARMEGGIANI (2018); PERLIN (2003); QUADROS (2017); SACKS (2010); e
SKLIAR (1998), iremos nos deparar com as instâncias da identidade surda e também de conceitos como
línguas de herança e línguas emergentes -- formalizando um contato entre estes dois. Já segundo
autores como BAGNO (2006, 2015) e SARAMAGO (2017), iremos explorar parcialmente a variação
linguística, e como ela tangencia o ser e estar de um falante para com a sua língua; enquanto baseando-
se em autores como BHABHA (1998); BOURDIEU (2005); GOFFMAN (2008, 2014); GNERRE (1991); PINO
(2005) e VYGOTSKY (2008), temas como identidade, pertencimento e cultura serão analisados e
perscrutados, a �m de complementarmos o que sabemos sobre características tão intrínsecas e vitais
aos indivíduos. Conclusão: Sendo esta uma pesquisa ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento, há
muito a se descobrir acerca dos temas e do que podemos alcançar com eles, porém, como no dado
momento ainda existem poucos trabalhos acerca do tema abordado, a necessidade deste trabalho se
mostra evidente, sendo que esta apenas é uma escrita inicial -- se não, esperançosamente, um estopim -
- para fomentar diferentes pesquisas que podem se desenvolver futuramente.
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O PLANEJAMENTO CURRICULAR E AS AVALIAÇÕES EXTERNAS: A CONSTRUÇÃO DO
ENSINO DE MATEMÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

SERGIO STOCO - ORIENTADOR(A)

BRUNA ACIOLI SILVA MACHADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Atualmente a rede municipal de São Paulo possui diferentes instrumentos avaliativos, que
tem como objetivo acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes e fornecer subsídios para
as ações pedagógicas. Nesse sentido, compreender os impactos desses instrumentos é uma questão
importante para analisar as políticas públicas, no âmbito municipal. Objetivo: Uma das dimensões
fundamentais nessa análise é compreender a relação entre esses instrumentos avaliativos e o
planejamento do professor de Matemática, tendo em vista a garantia das aprendizagens dos estudantes.
Dessa forma, o intuito dessa pesquisa é compreender quais são as relações entre o planejamento
docente e os dados avaliativos que são disponibilizados pela rede municipal de educação, para isso é
preciso compreender o papel do professor como protagonista do processo de ensino, que constitui a
sua ação por meio de suas concepções e conhecimentos, pelas culturas pro�ssionais e educacionais das
instituições em que atuam e pela consideração dos percursos coletivos e singulares das aprendizagens
dos conhecimentos matemáticos. Metodologia: Como proposta metodológica, pretendemos
compreender, por meio de entrevistas dos professores que ensinam Matemática nos ciclos
interdisciplinar e autoral da rede municipal de São Paulo, como os professores estabelecem as relações
entre o planejamento e avaliação externa, já que a elaboração da proposta de ensino traz, em seu cerne,
a intencionalidade docente, contidas tanto na deliberação dos conhecimentos abordados, quanto na
delineação das suas ações metodológicas. Como fonte secundária, almejamos consultar os registros
apresentados nos livros de JEIF (Jornada Especial Integral de Formação) formação continua da rede
municipal, com o intuito de compreender se as informações obtidas pelas avaliações externas compõe o
processo formativo dos docentes.
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O POTENCIAL BIOMARCADOR DA PROTEÍNA ELSPBP1 EM ESPERMATOZOIDES COM
ALTA FRAGMENTAÇÃO DE DNA

RICARDO PIMENTA BERTOLLA - ORIENTADOR(A)

ANA CAROLINA CARDILLO FERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: BIOTECNOLOGIA

Introdução: A fragmentação do DNA dos espermatozoides é uma alteração desta célula capaz de
interferir na fertilidade masculina. A fragmentação de DNA pode decorrer de três formas, dentre elas
por apoptose. Estudos anteriores do grupo encontraram proteínas hiperexpressas em amostras com
altos níveis de fragmentação de DNA dos espermatozoides, sendo que algumas dessas apresentavam
relação com apoptose, entre elas a proteína ELSPBP1. Foi demonstrado que, em bovinos, essa proteína
se liga a espermatozoides e pode auxiliar na seleção de espermatozoides nos epidídimos. Nesse sentido,
é de grande relevância estudos que avaliem a existência de biomarcadores de espermatozoides
alterados em amostras seminais. Objetivo: avaliar a correlação entre a expressão de Fas e de ELSPB1 e a
fragmentação do DNA dos espermatozoides. Método: As 50 amostras seminais utilizadas nesse estudo
serão provenientes de pacientes que procurarem atendimento clínico para investigação de infertilidade
conjugal, assim como voluntários de pesquisa. A realização da colheita de sêmen será feita por
masturbação, com 2 a 5 dias de abstinência sexual. Em seguida, uma alíquota das amostras será
submetida ao espermograma, para avaliações macroscópicas e microscópicas; e o restante das
amostras serão incialmente �xadas em paraformaldeio 4%, em seguida serão realizadas as análises de
fragmentação de DNA dos espermatozoides e de expressão de proteínas nos espermatozoides (ELSPBP1
e FAS). Resultados obtidos: Foram coletadas 20 amostras para realização da padronização dos métodos.
Em relação a imunocitoquímica com a proteína ELSBPBP1, foi observada por microscopia de
�uorescência sua expressão na membrana da cabeça, cauda e peça intermediária dos espermatozóides.
Resultados esperados: espermatozoides ejaculados que apresentam fragmentação em seu DNA,
expressam em sua membrana tanto a proteína FAS, demonstrando a marcação para que esse
espermatozoide sofra apoptose, quanto a proteína ELSPBP1, demonstrando sua marcação como um
espermatozoide alterado.
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O POTENCIAL NEUROINFLAMATÓRIO DO N-ÓXIDO DE TRIMETILAMINA (TMAO) EM
MODELO DE ESTRESSE CRÔNICO EM RATOS

ROBSON SOUZA SERRALHA - CO-AUTOR(A)

ELISA MIEKO SUEMITSU HIGA - ORIENTADOR(A)

LUCAS FERRES - CO-AUTOR(A)

JOÃO VITOR MACIEL CAVANI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: NEFROLOGIA

O POTENCIAL NEUROINFLAMATÓRIO DO N-ÓXIDO DE TRIMETILAMINA (TMAO) EM MODELO DE
ESTRESSE CRÔNICO EM RATOS Departamento de Medicina, EPM/Unifesp. 1. Nefrologia; 2. Medicina
Translacional; 3. Laboratório de Óxido Nítrico e Estresse Oxidativo JOÃO VITOR MACIEL CAVANI,
Graduando, cavani@unifesp.br ROBSON S. SERRALHA, Mestre, robson.serralha@unifesp.br LUCAS
FERRES, Mestrando, lucas_ferres@yahoo.com.br ELISA M. S. HIGA, MD, phD, emshiga@gmail.com
Introdução: A depressão é um grave problema de saúde pública, de modo a ser uma das principais
causa de incapacidade, promovendo redução signi�cativa na qualidade de vida. No pior cenário, além da
perda de interesse em atividades antes consideradas prazerosas, essa condição pode levar ao suicídio.
Nesse contexto, há diversas alterações nos neurônios do hipocampo; entretanto, ainda que haja
evidência de que a neuroin�amação contribua para esse quadro, esse mecanismo é pouco
compreendido. Dessa forma, a hipótese de que a via P2X7-NLRP3-IL-1? seja uma das principais indutoras
do quadro in�amatório ainda precisa ser esclarecida. Além de entender o processo propriamente dito,
torna-se interessante avaliar in�uenciadores dessa via, a �m de adoção de possíveis condutas no cenário
clínico. Desse modo, o N-óxido de trimetilamina (TMAO), metabólito produzido pela microbiota
intestinal, demonstrou capacidade de adentrar no sistema nervoso central, sendo relacionado com
doenças neuroin�amatórias. Objetivo: Avaliar o potencial neuroin�amatório do N-óxido de trimetilamina
(TMAO) em modelo de estresse crônico em ratos. Material e métodos: Foram utilizados ratos Wistar
machos alocados em 4 grupos: controle (CTL); CTL TMAO; modelo de estresse crônico (CMS) e CMS
TMAO. Os grupos CMS foram induzidos à depressão através de um protocolo de estresse crônico leve
durante 6 semanas. Assim, foram escolhidos 9 tipos de estímulos, sendo aplicados diariamente de forma
contínua; o tratamento de TMAO, sendo iniciado em conjunto com o protocolo CMS, foi realizado através
da diluição de 1,5% da droga em água no bebedouro dos animais ad libitum, com duração até o dia da
eutanásia. Ao �nal do protocolo CMS, todos os grupos realizaram o teste da preferência à sacarose para
análise da anedonia, além dos testes de campo aberto para avaliação do medo. Após esses testes, os
animais foram eutanasiados, sendo coletado o encéfalo para análise de imunohistoquímica do
hipocampo, sendo avaliada a via P2X7-NLRP3-IL-1?. Resultados: Até o momento, foi realizada a validação
do modelo animal, assim, observou-se a tendência da redução da preferência à sacarose no grupo CMS.
No teste de campo aberto foi descrito uma redução no tempo gasto no centro do aparato e um aumento
no tempo de imobilidade, ambos signi�cantes. Entretanto, não foi notada diferença em outros dois
comportamentos relacionados ao medo. Conclusão: O protocolo de 6 semanas parece ser efetivo para a
indução da depressão. Palavras-chaves: depressão; ratos Wistar; in�amação; microbiota.
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O PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA EQUIPE DE APS NO AUTOCUIDADO EM
SAÚDE MENTAL NO PERÍODO DO COVID-19

LEONARDO CARNUT DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

KAREN MASSITA VASCONCELOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

O PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA EQUIPE DE APS NO AUTOCUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO
PERÍODO DO COVID-19 Autoras: KAREN MASSITA VASCONCELOS. Enfermeira. Discente do Programa de
Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde ? Centro de Desenvolvimento no Ensino Superior em Saúde
- CEDESS, UNIFESP São Paulo. E-mail: karen.massita@unifesp.br. LEONARDO CARNUT. Orientador.
Doutor em saúde pública. Docente do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde ?
Centro de Desenvolvimento no Ensino Superior em Saúde - CEDESS, UNIFESP São Paulo. E-mail:
Leonardo.carnut@unifesp.br RESUMO Introdução: No ano de 2020, o Mundo foi surpreendido com a
inesperada pandemia de Sars-Cov-2, um novo Coronavírus altamente transmissível de pessoa a pessoa.
A infecção (Covid-19), além de ser mais transmissível, tem letalidade estimada em cerca de 14 vezes a da
in�uenza. Entretanto, há consenso de que a pandemia pela Covid-19 afeta não apenas a saúde física,
mas também a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Mais que isso, os surtos anteriores
evidenciaram que os impactos na saúde mental podem ser mais prolongados e ter maior prevalência
que a própria epidemia, cujas implicações econômicas e psicossociais podem ser incalculáveis. É nesse
contexto que o presente estudo se motivou devido ao questionamento do que a literatura cientí�ca
apresenta sobre a contribuição do processo de educação em saúde das equipes de APS na construção
do autocuidado em Saúde Mental no período do Covid-19. O intuito é veri�car como, e de que forma
estas equipes vem atuando no processo de incentivar o autocuidado nesse período. Objetivo:
Compreender como as equipes de saúde na Atenção Primária tem utilizado as atividades de educação
em saúde como ferramenta nas práticas de autocuidado em Saúde Mental no período do Covid-19.
Materiais e métodos: Revisão sistemática integrativa, na qual é utilizada como forma de obter, a partir de
evidências, informações que possam contribuir com processos de tomada de decisão nas ciências da
Saúde. A revisão bibliográ�ca sistemática será realizada em sete etapas, sendo elas: formulação da
pergunta, localização dos estudos, avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise apresentação
dos dados, interpretação dos dados e Aprimoramento e atualização da revisão. Na estratégia de busca,
utilizaram-se oito recursos informacionais, sendo três bases de dados eletrônicas (BDEnf, CINAHL e
LILACS), o portal PubMed, que engloba o MEDLINE, duas bibliotecas digitais (Banco de Teses da CAPES e
SciELO) e um buscador acadêmico (Google Acadêmico). Os textos serão categorizados com base nos
objetivos, metodologia, resultados e conclusão, identi�cadas similaridades na contribuição da equipe de
APS no autocuidado em Saúde Mental no período do Covid-19. Resultados e Conclusão: Ações de
educação em saúde tornam-se fundamentais para o autocuidado na saúde mental no período da
pandemia. Compreender que as necessidades do cuidado à saúde do indivíduo, vão além do estado
físico e que uma Equipe de APS fortalecida faz toda a diferença no estímulo do autocuidado ao paciente,
principalmente tratando-se de sua saúde mental. Palavras-chaves: Atenção Primária em Saúde; Saúde
Mental; Pandemia COVID-19; Autocuidado; Equipe de Saúde.
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O PROCESSO DE REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO COMO ATO CIVILIZATÓRIO: O CASO
DO CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA

RICARDO SANTHIAGO CORREA - COORDENADOR(A)

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

RENAN RIBEIRO DE FIGUEIREDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

O processo de documentação de territorialidade e narrativas de vida, é um passo importante para o
reconhecimento da memória presente em espaços urbanos. A memória, que não se propaga pelo ar, se
apoia em referenciais memorativos para a sua perenidade, onde o registro atua como o suporte da
materialidade daquilo que desejamos lembrar. Nesse sentido, pensar em quais são as instituições,
mecanismos de salvaguarda e mapeamento da história de um espaço, é de suma importância para
entender suas especi�cidades e o reconhecimento de seu impacto no curso da história social. Assim
surge o Centro de Pesquisa e Documentação São Miguel Paulista, que atuou por anos como ponte
meditativa entre as narrativas urbanas e a esquematização do processo constitutivo de um dos bairros
mais antigos da cidade de São Paulo: São Miguel Paulista. As ações de registro e documentação operam
como processo civilizatório de um espaço que encontra narrativas em disputas, forjados por lutas de
movimentos populares e sindicalistas. A atuação de moradores da Zona Leste registrando sua história e
modelos de organização social, serve como uma importante ferramenta de reconhecimento de como
fazer um Centro de Pesquisa e Documentação autônomo, colaborativo, constituído pela participação
popular e voltado aos interesses das demandas civis.
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O PRODUTO DAS MENTES: POR QUE A POPULAÇÃO PAULISTANA ACEITA A
LETALIDADE NA AÇÃO POLICIAL?

LIANA DE PAULA - ORIENTADOR(A)

PEDRO HENRIQUE TOSCANO DE AZEVEDO BORECK - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: DIREITOS HUMANOS

O PRODUTO DAS MENTES: POR QUE A POPULAÇÃO PAULISTANA ACEITA A LETALIDADE NA AÇÃO
POLICIAL? - ALUNO PESQUISADOR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: PEDRO HENRIQUE TOSCANO DE AZEVEDO
BORECK ? EMAIL: pedro.boreck@hotmail.com - ORIENTADORA: DRA. LIANA DE PAULA (professora do
departamento de ciências sociais da UNIFESP) ? EMAIL: liana.paula@unifesp.br Palavras-chaves: violência
policial; jovens; entrevista Esse projeto - vinculado ao Grupo de Pesquisa sobre Cidadania, Violência e
Administração da Justiça - CiVAJ/Unifesp, e ao Observatório da Democracia e dos Direitos/Unifesp ? tem
como recorte especí�co a região metropolitana de São Paulo, que apesar de apresentar reduções
expressivas desde o ano 2000, no que diz respeito a mortes violentas em geral, concomitantemente
apresentou maiores estatísticas de mortes causadas pela polícia durante suas atividades. Atualmente,
apesar da urgência de discutir a temática ?violência policial?, são poucos os estudos que questionam e
analisam a fundo as causas de determinados comportamentos que envolvem tal violência. As análises
quantitativas apresentadas até hoje nos permitem quali�car onde estão e quem são as principais vítimas
de morte violentas nos anos recentes. O objetivo dessa pesquisa é estudar, analisar e entender por que,
mesmo com a diminuição de crimes e mortes violentas totais em São Paulo, a população local parece
ignorar, ou demonstra complacência aos altos níveis homicidas mantidos pela polícia nos bairros
periféricos, em que são vitimados, em sua maioria, jovens negros do sexo masculino. Para essa pesquisa
está sendo utilizado o método qualitativo, uma vez que a pesquisa foca as percepções da população
paulista sobre a ação letal da polícia. Está sendo usada, como técnica, a entrevista semiestruturada, a
qual favorece não apenas a descrição dos fenômenos sociais que me propus a estudar, mas também
sua fundamentação e a apreensão de sua totalidade, mantendo a presença atuante do pesquisador no
recolhimento das possíveis informações. Foram feitas e transcritas, até o presente momento, cinco
entrevistas, no formato proposto, com média de 15 a 30 minutos cada uma. Na fase atual do projeto as
transcrições estão sendo analisadas e problematizadas e seus resultados parciais serão apresentados
em congresso.
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O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA CAPES: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES
PARA O TRABALHO DE PROFESSORES INICIANTES.

MAGALI APARECIDA SILVESTRE - ORIENTADOR(A)

JULIANA DE OLIVEIRA TORRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Esse estudo teve como intenção conhecer as possíveis contribuições que o PRP/CAPES da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) edital 2018, proporcionou para a formação
inicial de egressos de um curso de História, de uma universidade pública do estado de São Paulo,
quando se inseriram na carreira docente. Dispõe-se a responder a seguinte pergunta: Quais as possíveis
contribuições que o programa proporcionou para egressos PRP/CAPES, oriundos do curso de História da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho ? Câmpus Franca, em seu momento de inserção
pro�ssional? Os objetivos dessa pesquisa foram: (i) delineou o caminho das políticas de formação de
professores no Brasil desde a redemocratização e questionar em que medida essas políticas sofreram
com o processo neoliberal das últimas duas décadas; (ii) investigou os estudos acerca dos programas de
residência pedagógica que se desenvolveram em paralelo à criação do PRP/EFLCH aliando as
problemáticas do campo da formação inicial e as diretrizes impostas pela Portaria Nº 38 de 28/02/2018;
(iii) problematizou como a Portaria Nº 38, de 28/02/2018 converge com os ideais neoliberais, pensar nos
princípios que sustentam uma formação inicial autônoma e democrática; e; (iv) Explorou as condições
que os egressos encontraram na inserção pro�ssional e entender as contribuições do PRP/CAPES nesse
momento. Os referenciais metodológicos da investigação baseiam-se nas discussões de Diniz-Pereira
(2013), Lüdke e André (1986) e Marli André (1983). Na coleta dos dados, foram realizadas sete (7)
entrevistas com os egressos do programa e a análise dos dados se deu a partir da análise de prosa
(ANDRÉ, 1983), na qual identi�camos tópicos e temas e chegamos a quatro categorias acerca do
PRP/CAPES e a inserção pro�ssional docente. O trabalho ainda está em andamento e nessa altura
identi�camos que o PRP/CAPES oferece contribuições signi�cativas no que concerne ao início de carreira
dos egressos e a sua inserção pro�ssional, elencamos algumas di�culdades e obstáculos postos no
momento de inserção pro�ssional, principalmente pelas condições e desvalorização do trabalho
docente. Para tanto, compreendemos que o PRP/CAPES não consegue dar conta de todas as
problemáticas do momento de inserção pro�ssional docente apesar de apresentar contribuições
oferecendo maior segurança no enfrentamento de obstáculos.
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O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UMA REVISÃO SOBRE POTENCIALIDADES,
INTERSETORIALIDADE E REALIDADE

MARIA SYLVIA DE SOUZA VITALLE - COORIENTADOR(A)

INGRID NASCIMENTO EUCLIDES - DISCENTE

ROSA MARIA EID WEILER - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Este artigo tem como proposta revisar a literatura e re�etir sobre os resultados
apresentados em trabalhos publicados sobre o Programa Saúde na Escola (PSE)Objetivo: Analisar
publicações que estudaram o programa e relataram a sua realidade e experiencia Materiais e Métodos:
Esta é uma pesquisa de revisão de literatura narrativa e os artigos foram coletados das plataformas :
Scielo, Lilacs e BVS com o uso das palavras-chave: programa saúde na escola; intersetorialidade;
potencialidade e avaliação. Foram selecionados artigos publicados no período de 2011 a 2022.
Utilizando-se também de decretos e portarias que instituíram o funcionamento do PSE e, a partir deles,
foi possível analisar a teoria e prática apresentadas. Resultados e conclusões: Foi possível identi�car
questões estruturais, que afetam a potencialidade de execução do programa. Ao relacionar as
legislações que traçam os objetivos, diretrizes e �nanciamento do programa com as ações efetivamente
realizadas, relatadas nas produções cienti�cas, percebeu-se que há di�culdade em se atingir plenamente
as metas indicadas nos documentos.
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O PROJETO DE LEI DE ORLANDO DE ALMEIDA PRADO E OS DEBATES SOBRE
HABITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO NOS ANOS 1930

FERNANDO ATIQUE - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA DA SILVA ROCHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: CIDADES

A investigação centra-se na análise do ?Projeto de Lei n. 1: Que dispõe sobre construção de casas
econômicas?, apresentado em 1936 por Orlando de Almeida Prado, advogado e vereador do Partido
Republicano Paulista (PRP), na Câmara Municipal de São Paulo durante sua breve reabertura entre 1936-
1937, quando foram restabelecidos os trabalhos legislativos do município durante a primeira fase do
governo de Getúlio Vargas. Essa reabertura esteve associada à promulgação da Constituição de 1934 e
ao período de estabilidade proporcionado pela posse do prefeito Fábio da Silva Prado, no mesmo ano.
De maneira geral, o mandato de Prado foi caracterizado pela racionalização do organograma municipal e
o incentivo à pesquisa social das condições de vida das classes trabalhadoras. O Projeto de lei passou
por diversas instâncias até ser encaminhado ao prefeito Prestes Maia, em 1939. Desta forma, partimos
do estudo sobre a elaboração do projeto de lei e seus desdobramentos, examinando os Anais da
Câmara em busca dos pareceres e discursos que possibilitem tecer um panorama da situação
habitacional na cidade de São Paulo, no que tange às iniciativas municipais para a provisão de moradias
aos trabalhadores. Nos aprofundamos na �gura de Orlando de Almeida Prado enquanto interlocutor
político, averiguando quais foram as repercussões e a recepção do projeto, num contexto em que a
questão da habitação proletária estava cada vez mais presente dentro e fora da municipalidade,
buscando compreender de que maneira os embates re�etiram na problemática habitacional paulistana.
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O PROJETO HÁ BRAÇOS E A PANDEMIA

LARA DARIOLLI ROSSI - DISCENTE

THAIS NERI ANDRADE DE ALMEIDA GARCIA - DISCENTE

GABRIELLA CRISTHIAMBELL SOUZA DA COSTA - DISCENTE

ANDRE KIYOSHI MIYAHARA - DISCENTE

DAISY MARIA MACHADO - COORDENADOR(A)

LETICIA YAZIGI MARTINS - DISCENTE

ALINE PEREIRA DAMASCENO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

PROJETO DE EXTENSÃO HÁ BRAÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Introdução: O Projeto
de extensão Há Braços foi desenvolvido para promover um amparo aos pacientes internados no
Hospital São Paulo, principalmente para aqueles que estão se sentido mais solitários ou que estejam
internados por um longo período e sem receber visitas de seus familiares e conhecidos, por meio de
conversas e visitas dos alunos dos cursos do Campus São Paulo. O projeto possui uma diretoria
composta por alunos da graduação, os quais são responsáveis pela sua organização. Objetivo: O objetivo
do projeto é integrar as áreas da saúde, aproximar os estudantes dos pacientes através das conversas,
que procuram ser leves, para que se possa evitar abordar aspectos relacionados à doença do paciente.
Diante disso, é possível promover uma visão humanizada, através da compreensão do processo de
cuidado e de saúde e doença, devido à sensibilização dos estudantes, além de desenvolver as
habilidades comunicativas. Método: Para desenvolver esses aprendizados, os estudantes participam de
reuniões semanais onde ocorrem trocas entre os participantes do projeto, palestras nas quais os
estudantes conhecem histórias de vida de outros pro�ssionais da área da saúde relacionadas à prática
humanizada e a realização de dinâmicas. Além disso, contam com visitas nas enfermarias do Hospital
São Paulo, para colocarem em prática o que aprenderam nos encontros. Resultados: Após a conclusão
do ciclo do projeto, é possível notar que os alunos se sentem mais confortáveis para realizar um diálogo
com os pacientes, e percebem que se sentem aptos para lidar com situações desa�adoras durante a
interação com os clientes. Apesar do período de pandemia, onde os encontros teóricos foram virtuais, o
projeto persistiu com encontros virtuais e dinâmicas de treinamento entre os extensionistas, mesmo
com a interação com pacientes reduzida devido ao bloqueio do comitê de retorno seguro do Hospital
São Paulo para promover distanciamento e segurança a todos. Por �m, isso contribuiu para a melhoria
da escuta, organização e conversa do grupo, resultando em melhor preparo para lidar com o ambiente
hospitalar e seus pacientes. Conclusão: O projeto Há Braços consegue integrar todos os cursos da área
da saúde, promovendo um aprendizado humanizado para os estudantes, além de proporcionar amparo
para os pacientes do Hospital São Paulo.
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O PROJETO PANELA ABERTA E A DIVULGAÇÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA A
POPULAÇÃO BRASILEIRA PARA ALÉM DA UNIVERSIDADE

SEMIRAMIS MARTINS ALVARES DOMENE - COORDENADOR(A)

THAIS DE MOURA NEVES - COLABORADOR(A)

GABRIELA PONGILUPPI RASQUINHO - DISCENTE

ANA CAROLINE CARBONE FURNI - DISCENTE

VICTóRIA REGINA ALBUQUERQUE DE SOUZA - DISCENTE

LARISSA PERES RIBEIRO - DISCENTE

PEDRO SANTANA JORGE - DISCENTE

CAMILA FURTUNATO GARCIA - DISCENTE

LUIZA FAILLA RIBEIRO - DISCENTE

THAIS DI STASI MARQUES DOS SANTOS - DISCENTE

MARIANA VENTILII MARQUES DUARTE - DISCENTE

ANDRE LUIZ SOARES VALDEZ - DISCENTE

LUCCA MARTINS COLLIN - DISCENTE

GIULLIA REALE TONINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução. Criado em 2018, o Projeto de Extensão Universitária Panela Aberta (PPA) foi formulado por
estudantes do Curso de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - campus Baixada
Santista, e desde então, 25 extensionistas e 2 nutricionistas apoiadoras já integraram suas atividades.
Objetivo. Por meio de o�cinas autorais baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), o
projeto tem como objetivo promover ações de Educação Alimentar e Nutricional para o público interno e
externo da universidade. Material e método. Desde o ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, o
projeto adaptou as atividades presenciais para o modelo online. A principal ação do grupo tem sido a
disseminação de informações por meio de plataformas digitais de acesso aberto, de forma a permitir a
democratização do conhecimento. Para tal, dois modelos de o�cina foram formulados, e em formato
expositivo e dialogado, abordam a Classi�cação NOVA dos alimentos e/ou a superação dos obstáculos
para uma alimentação saudável. Em cerca de uma hora, os encontros visam facilitar a compreensão de
conteúdos presentes no Guia e promover uma atmosfera propensa à participação ativa do público, com
o auxílio de ferramentas como quiz (Google Forms) ou Mentimeter. Ao �nal, o grupo conversa com os
participantes, responde dúvidas, e também, aplica um questionário de avaliação da o�cina. Ademais, o
PPA intensi�cou a divulgação de conteúdos relacionados ao Guia e as suas atividades mediante o uso
das redes sociais e do seu portal no domínio da UNIFESP. Resultados. Como no ano de 2020, o modelo
online foi adotado e possibilitou a aproximação do PPA a projetos e instituições localizadas em outros
estados brasileiros. No ano de 2021, as o�cinas contaram com a presença de aproximadamente 834
pessoas, sobretudo alunos de cursos técnicos, e graduandos de diferentes áreas, além de integrantes da
comunidade da UNIFESP. Em função das dúvidas levantadas durante as o�cinas, é perceptível que as
ações realizadas pelo Panela fomentam escolhas alimentares mais conscientes e podem ajudar a
ampliar a autonomia dos participantes. Isto, aliado aos resultados obtidos por meio das avaliações,
demonstra uma grande aceitação do projeto. Destaca-se que uma maior consciência frente às escolhas
alimentares e seus impactos - positivos e negativos -, permite ao cidadão compreender as necessidades
de sistemas alimentares mais sustentáveis. Conclusão. A manifestação dos participantes e a contínua
procura do público externo permitem concluir que o PPA, enquanto extensão da universidade pública,
contribui para a formação dos extensionistas, multiplicação do conhecimento, a divulgação cientí�ca e
para a constante luta pela promoção da alimentação adequada e saudável.
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O QUE HABITA NOSSO SILÊNCIO VERBAL? NARRATIVAS DE FAMILIARES E DE
PESSOAS COM TEA NÃO-VERBAIS

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - ORIENTADOR(A)

ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-
Área: AMÉRICA-LATINA

O transtorno do espectro autista (TEA) tem sido um tema cada vez mais explorado e de interesse comum
entre diversas áreas que estudam sobre a linguagem, comunicação e cognição do indivíduo. Buscamos
entender melhor como algumas relações são estabelecidas, através de recursos multimodais como a
atenção compartilhada (AC), dando ênfase na observação do modo pelo qual autistas não-verbais criam
estratégias para se comunicarem com terceiros. Serão apresentados resultados parciais de algumas
entrevistas realizadas com os familiares ou os próprios autistas (que desenvolveram a linguagem verbal
tardiamente), a�m de reunir informações sobre a maneria de comunicação e interação social realizadas
entre eles. As entrevistas são guiadas por três perguntas centrais, sendo elas: 1)?Conte um pouco sobre
sua história (para autistas) ou a história de seu �lho (para familiares) sobre a experiência com a
comunicação sem o uso da linguagem verbal?; 2)?No seu cotidiano, como são as interações (com gestos,
com sistemas aumentativos e alternativos de comunicação, por escrita?)?; 3)?Quais os maiores desa�os
encontrados pelo não uso da linguagem verbal??, e são realizadas por meio de videochamadas no
ambiente virtual. Os resultados desse estudo podem colaborar para uma melhor compreensão sobre a
utilização de recursos que são colocados em segundo plano quando há o uso da linguagem verbal, e
quando deparados com pessoas atípicas tornam-se essenciais para interação e comunicação
desenvolvida por eles. O estudo é realizado em conjunto com o Grupo de Pesquisa InCoMul ? Interação,
Cognição e Multimodalidade, coordenado pela professora doutora Fernanda Miranda da Cruz, nas
atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Linguagem e Cognição (LabLinc)/ UNIFESP
(https://www.lablincunifesp.com) e �nanciado pela PIBIC, processo n° 122693/2021-3, com a autorização
do Comitê de Ética, processo n°53459221.9.0000.5505.
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O QUE SENTEM E COMO ISSO COMPROMETE AS PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM
ESCLEROSE MÚLTIPLA NO BRASIL

JEAN FABER FERREIRA DE ABREU - CO-AUTOR(A)

VINICIUS EDUARDO VERGANI - DISCENTE

DENIS BERNARDI BICHUETTI - ORIENTADOR(A)

BRUNA ROCHA SILVEIRA - CO-AUTOR(A)

GUSTAVO SAN MARTIN ELEXPE CARDOSO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmielinizante e autoimune que acomete o
sistema nervoso central, causando in�amação, destruição da mielina e consequente incapacidade
neurológica no médio e longo prazo. Tem início entre 20 e 40 anos de idade, evolução em crises clínicas
ou de forma progressiva. Os principais sintomas são parestesia em um ou mais membros, perda de
força e de sensibilidade, perda de acuidade visual, perda de controle dos esfíncteres, perda de
coordenação e de equilíbrio, fadiga, di�culdade de deambular e alterações cognitivas. Apesar de crônica,
como os primeiros sintomas acontecem precocemente na vida do indivíduo, muitos sofrem de
incapacidade neurológica permanente em momentos ainda muito produtivos de sua vida, amputando
aspirações pessoais e sua participação na família e sociedade. Objetivo: entender o que sentem e como
são comprometidas as pessoas com EM no Brasil através de um formulário auto declarativo baseado em
escalas internacionais e validadas para a língua portuguesa facilmente mensuráveis e, a partir de dados
levantados, traçar correlações da sintomatologia da doença com aspectos sociais e demográ�cos. Serão
avaliadas medidas de qualidade de vida, dor, fadiga, marcha e sono. Tem-se como objetivo especí�co
correlacionar cada um destes sintomas entre si, incapacidade e qualidade de vida, e estas com questões
demográ�cas, tempo de doença, estado de empregabilidade e recepção de benefícios sociais. Método:
com intenção de melhor representar a população brasileira de pessoas com EM e, ao mesmo tempo,
possuir o menor custo possível, o estudo será transversal, através de mala direta eletrônica e divulgação
em mídias socias, com parceria da associação de pacientes Amigos Múltiplos pela Esclerose, a maior
associação de pacientes com EM da América Latina, que divulgará o projeto e questionário entre seus
associados, com opção de livre resposta sem ônus para nenhuma pessoa. O estudo terá como critérios
de exclusão pacientes que apresentem incapacidade, por problema de linguagem ou disfunção
cognitiva, em compreender o conteúdo do questionário, aqueles que o �zerem com respostas
incompletas ou indivíduos com menos de 18 anos de idade. Conclusão: entre os meses de abril e julho
será divulgada a pesquisa e captadas as respostas. Após o período de divulgação realizaremos análise
multivariada para entender possíveis correlações sintomatológicas e clínicas da doença com questões
sociais e demográ�cas. Com este estudo visamos obter cerca de 1.500 resposta, pelo menos, tornando-
se o maior estudo acerca da demogra�a, clínica, sintomatologia e estado de empregabilidade e uso de
benefícios sociais de pessoas com esclerose múltipla. Acreditamos que os dados gerados com este
estudo possam ser usados por associações de pacientes e gestores públicos e privados para um melhor
desenvolvimentos de medidas terapêuticas e de inclusão a este grupo de pessoas. Apresentaremos, no
Congresso, a metodologia do projeto.
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O QUE SONHAM OS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA EM (DE)FORMAÇÃO: UMA
ANÁLISE COM ESTAGIÁRIOS EM UMA CLÍNICA- ESCOLA.

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

GUILHERME FELIX DE SOUZA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

A formação de psicólogos (as) no Brasil possui uma historicidade ligada à política e aos contextos
socioeconômicos de uma época. A psicologia, como ciência e pro�ssão, foi in�uenciada por sua herança
neoliberal e, atualmente, há correntes, vinculadas à psicologia social crítica e às intervenções
psicanalíticas clínico políticas, que traçam um caminho de enfrentamento daquelas reformas advindas
das diretrizes curriculares que visam transformar o ensino em mercadoria e que valorizam a aplicação
de técnicas para a adaptação do sujeito à sociedade. Entender os impactos dessas formas de fazer
políticas educacionais pode elucidar um caminho para compreender a formação do psicólogo,
considerando seu percurso na graduação, a prática dos estágios pro�ssionalizantes e a expectativa
diante do futuro e do porvir de uma vida pro�ssional. A expectativa e perspectiva de futuro podem estar
relacionadas ao sonho do sujeito em seus dois sentidos em língua portuguesa, como: projeto de vida e
materiais oníricos noturnos. O objetivo deste projeto de pesquisa é o de coletar sonhos de estagiários
que estão cursando o quinto ano do curso de Psicologia. Como se sabe a teoria dos sonhos é
considerada a via régia para investigação do inconsciente na clínica psicanalítica e, em consonância a
isso, a análise dos sonhos coletados buscará con�gurar o modo como a in�ltração das oscilações nas
políticas de formação de psicólogos aparece no cenário onírico e nos projetos de futuro dos estudantes.
Portanto, este trabalho propõe valorizar a singularidade das narrativas de estudantes e prestar uma
escuta a dimensão sociopolítica do sofrimento advindo deste lugar de passagem entre o de estudantes
de psicologia e o dos futuros (as) psicólogos (as) que enfrentarão os desa�os de uma atuação
pro�ssional.
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O QUE UM ANO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19
INFLUENCIOU NOS HÁBITOS ORAIS E NAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES?

LUIS OTAVIO CARVALHO DE MORAES - ORIENTADOR(A)

MONIQUE LALUE SANCHES - ORIENTADOR(A)

AMANDA GROSSI LEÃO - DISCENTE

CARMEN PAZ SANTIBAÑEZ HOYUELA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: Disfunção temporomandibular (DTM) é o conjunto de alterações musculoesqueléticas e
neuromusculares, sendo a alteração musculoesquelética mais prevalente, acometendo de 5 a 12% da
população em geral, apresenta predomínio no sexo feminino. Os principais sintomas são cefaleias,
ruídos na articulação e função mandibular prejudicada. É uma doença multifatorial com fatores de risco,
como por exemplo, os hábitos parafuncionais orais. O isolamento social imposto pelas autoridades
brasileiras devido à disseminação do SARS-COV2 causou uma mudança signi�cativa no modo de vida das
pessoas. Objetivo: Assim, o estudo teve como objetivo comparar indivíduos sob isolamento e sem
isolamento social com relação à presença de hábitos parafuncionais orais e os sintomas de DTM durante
um ano de pandemia. Materiais e Método: Estudo observacional do tipo caso controle aprovado pelo
CEP-UNISANTA (C.A.A.E 30991820.4.0000.5513). Foi realizado no Brasil, por meio da aplicação de duas
pesquisas online na plataforma Microsoft Forms?. A primeira foi aplicada entre maio e julho de 2020,
obtendo 605 participantes, sendo divididos em grupo isolados (GI = 507) e grupo não isolados (GII = 98),
e a segunda entre junho e julho de 2021, totalizando 484 participantes, sendo divididos em grupo
isolados (GIII = 282) e grupo não isolados (GIV = 202). A pesquisa consistia em perguntas de dados
demográ�cos, sobre isolamento social, o questionário DC/TMD (Symptom Questionnaire) e o
questionário OBC (Oral Behavioral Checklist). Foi realizada uma análise descritiva dos dados (mínimo-
máximo, mediana e porcentagens). O teste Qui-quadrado foi utilizado para veri�car as possíveis
associações, com relação à presença de sintomas de DTM e de hábitos parafuncionais orais, entre
indivíduos que estavam e que não estavam em isolamento social. Também foi analisada a associação
entre sintomas de DTM e a frequência de hábitos parafuncionais orais nos diferentes grupos estudados.
Por �m, foi utilizado o Coe�ciente de Concordância de Kendall para analisar a prevalência dos diversos
hábitos nos diferentes grupos estudados. O nível de signi�cância estatística foi �xado em 5%. Resultados
e Conclusão: Não houve associação entre a presença dos sintomas de DTM e dos hábitos parafuncionais
orais nos grupos de indivíduos isolados e não isolados (GI X GII) e (GIII X GIV). Indivíduos que
apresentaram mais hábitos parafuncionais orais também apresentaram mais sintomas de DTM,
independente se estão em isolamento social ou não. A prevalência dos hábitos parafuncionais orais
apresentou ótima concordância entre os grupos estudados 0,09130 (p<0,0001). Com esses resultados foi
possível inferir que, o isolamento social não foi um fator determinante para o desenvolvimento de
sintomas de DTM, assim como o aumento de hábitos parafuncionais orais.
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O RACISMO NO CONCEITO DE BIOPOLÍTICA EM MICHEL FOUCAULT

EDSON LUIS DE ALMEIDA TELES - ORIENTADOR(A)

ALINE SILVA BRASIL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Para Michel Foucault, o racismo compõe uma peça fundamental ao mecanismo do biopoder nas
sociedades contemporâneas. É o racismo que garante a cisão social indispensável para a produção de
um "inimigo" imaginário interno. Essa produção garante ao Estado o velho exercício do poder soberano,
que mata alguns para "assegurar" a vida de outros. Nesta perspectiva, a política se desvela enquanto
prática e relações de guerra indo para além das �cções clássicas de política enquanto um contrato social.
Saindo da lógica do contrato para a lógica da guerra a questão abandona o campo do direito e da
cidadania e se insere no campo da vida e da morte de seres humanos. Quem vive? Quem morre? A
política de morte tem como alvo central os corpos racializados fruto da cisão operada pelo racismo
enquanto técnica e tecnologia do biopoder. É nessa conjunção entre política e morte que o conceito de
biopolítica tanto se forti�ca, quanto se amplia e se ultrapassa, permitindo releituras que abordam outras
perspectivas, tal como a de países colonizados, onde a regulamentação da vida não é a questão central e
sim um estado permanente de guerra. Objetivamos discutir as relações entre a ideia de racismo e o
conceito foucaultiano de biopolítica, suas aproximações e distanciamentos. Em termos metodológicos, o
estudo tem como referência bibliográ�ca central a obra "Em defesa da sociedade" de 1976, de Michel
Foucault, e caminha para um aprofundamento da discussão elencada através da leitura de outros textos
que tratam do mesmo recorte temático.
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O REEQUILIBRIO DA SENSIBILIDADE CUTÂNEA EM INDIVIDUOS COM NEUROPATIA
PERIFÉRICA: CUIDADO À FLOR DA PELE PELO OLHAR INTEGRATIVO
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Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: PRÁTICAS

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

De acordo com a literatura pesquisada, as neuropatias periféricas representam sintomas decorrentes de
diversas doenças e tratamentos e, mesmo conhecidas, ainda são fatores limitantes para quem os possui,
além de doloroso. Desde a antiguidade o homem busca a imortalidade e dominação de todas as coisas e
criaturas (GAWANDE, A. 2015) e tudo aquilo que impede seu desejo, o deixa emocionalmente pronto
para a morte. A morte constitui-se como ato solitário que extingue as possibilidades humanas de sua
individualidade (FUKIMISTSU, 2018). A morte é um fato. Morrer é um processo. (KALANITHI, 2016). A
partir desta premissa, surgiu a inquietação de oferecer um método não farmacológico, integrativo que
amenizasse a sensação de formigamento e adormecimento corpóreo e psíquico provenientes deste
sintoma. Desta forma foram traçados os principais intentos deste projeto, inicialmente analisar o
reequilíbrio neuro sensorial cutâneo em portadores de neuropatias periféricas e secundariamente
comparar os efeitos neuro sensoriais cutâneos do toque manual, bem como o toque dos pincéis em
portadores; além de descrever os lutos e as perdas sociais que a�igem os portadores deste sintoma.
Para realizar a intervenção foram utilizados dois grupos, um recebeu a massagem com pincéis e o outro
com as mãos, aplicação de testes de textura, temperatura e dos mono�lamentos de Semmes ?
Weinstein. A intervenção ocorreu uma única vez, em um consultório no Jabaquara, com seis mulheres,
de faixa etária de 27 a 69 anos, sendo que nenhuma delas tratava os sintomas, mesmo que através de
métodos diferentes do referido estudo. É importante salientar que são necessárias maiores pesquisas e
estudos sobre o tema, uma quantidade maior de sessões, assim como tempo mais extenso para as
análises, entretanto, a atuação de massagem sutil se mostrou uma abordagem e�ciente no controle dos
sintomas.
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O RETORNO DOS MILITARES À POLÍTICA NO BRASIL: UMA ANÁLISE PÓS-
REDEMOCRATIZAÇÃO
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Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
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ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: BRASIL

O presente artigo buscou analisar o retorno dos militares à política, mais especi�camente compreender
a motivação do retorno dos militares depois de quase 30 anos atuando nos bastidores da cena pública.
Para tanto, foi realizado um levantamento histórico dos principais acontecimentos pós-ditadura civil
militar de 1964 - foi usado como metodologia: levantamento bibliográ�co, material jornalístico e
documentos o�ciais - visando responder as seguintes questões: esse retorno foi articulado? qual parte
do exército está presente no governo de Jair Bolsonaro? os militares de fato saíram da política após do
�nal do período ditatorial? quais foram as brechas que permitiram esse retorno? Para responder essas
questões foram recuperados os seguintes momentos históricos: (1) a justiça de transição e as
problemáticas da Lei da Anistia; (2) o debate da Constituinte e o legado autoritário da CF-1988; (3) a
Comissão Nacional da Verdade; (4) repercussões em torno do Artigo 142; (5) repercussões em torno da
Lei de Segurança Nacional; (6) a Missão de Paz no Haiti; (7) o Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República e a demissão do General Elito Siqueira; (8) as Operações de Garantia da Lei e
da Ordem.
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O RIO PARAÍBA DO SUL NO CAMINHO DA COLONIZAÇÃO: ESPAÇO, CIRCULAÇÃO E
PODER (1776-1810).
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Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Introdução: Os rios que compunham o território da América portuguesa, foram utilizados como
caminho, fonte de localização ou ponto de partida, para a colonização e ocupação do território. Faz parte
desse processo, a utilização dos saberes indígenas na formação de caminhos terrestres ou �uviais, que
perpassam montanhas, serras e rios. A partir desses caminhos já conhecidos pelos povos nativos, e
outros abertos através de expedições de apresamento indígena e busca por metais, a colonização
portuguesa na América e a ocupação desses espaços se �zeram presentes, desde o século XVI até o
início do século XIX. Na capitania de São Paulo encontrava-se o Rio Paraíba do sul, que deu nome ao vale
que segue parte de seu curso, entre as cadeias de montanhas da Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar,
região que ligava a vila de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ele foi entendido por historiadores do século XX
como um condensador natural e modi�cador de cultura, por sua localização geográ�ca, servindo de
passagem e �xação populacional. Sendo assim, entende-se a importância de um estudo aprofundado
sobre o papel do Rio Paraíba do sul, na expansão para os sertões, as relações de poder estabelecidas em
suas margens e os impactos ambientais do processo colonizador. A pesquisa tem como recorte a Vila de
São Francisco das Chagas de Taubaté, fundada em 1645, sendo uma das primeiras vilas erguidas nesse
processo, às margens do rio, que é apontada na documentação por uma intensa produção agrícola.
Assim, a vila serviu de polo de abastecimento para os mercados longínquos e regionais, motivados pela
exploração de metais nas regiões mineradoras, alterando sua dinâmica social, material e ecológica.
Objetivos: Visa-se compreender o papel do rio durante o processo de colonização portuguesa na
América e entender o impacto econômico desse espaço colonial, ao servir de conexão com o interior do
território colonial e o meio atlântico, na circulação de pessoas e mercadorias, na dinâmica dos mercados
internos e na criação de esferas regionais de poder. Materiais e Método: Para a análise foram
selecionados os relatos de viajantes estrangeiros, como Hans Staden, Anthony Knivet e Auguste de Saint-
Hilaire; os documentos do poder legislativo, como as Atas da Câmara da vila de Taubaté (1780-1798); e
os documentos do poder executivo, como as Listas Nominativas (1776-1810), e a documentação avulsa,
da série Brasil, com documentos avulsos e códices do Arquivo Histórico Ultramarino. A partir da análise
dos documentos legislativos e censitários, se identi�cará os principais proprietários de terras em áreas
próximas ao rio, quais atividades econômicas realizavam e os possíveis impactos ambientais causados
pela economia colonial. Através do cruzamento dos documentos camarários e censitários, serão
arrolados os sujeitos ligados à economia colonial na vila e na região do Vale do Paraíba e suas conexões
políticas, na ocupação de cargos ou funções na administração colonial, com o intuito de entender suas
atuações dentro do sistema colonial.
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Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Neste artigo trago recortes do pensamento decolonial e feminista de intelectuais mulheres para debater
o que aqui chamarei de ?saber-cuidado?. Na posição que ocupo enquanto mulher branca, cisgênero e
pesquisadora da saúde, e a partir de como as relações de cuidado também me atravessam, inicio aqui
um mergulho que dialoga em essência com a perspectiva do saber na produção do cuidado, ainda
pensada e construída majoritariamente num molde colonizador, que subjuga, deprecia e descorporaliza
mulheres. Tal processo é atravessado por variantes sociais, intersecções que agravam os impactos de tal
violência. Há milênios que as mulheres vêm dedicando suas vidas ao cuidado dos outros e tantas vezes
negligenciando, não por escolha, o cuidado de si. O reconhecimento das diferentes condições que vivem
as mulheres, dos papéis sociais impostos a elas e os impactos disso na produção de saúde é o ponto de
partida de um estudo voltado a ?chacoalhar? os saberes sobre cuidado e convidar os leitores a re�etir
seus discursos e ações, em prol da descolonização do pensamento. Para isto, precisamos falar da
construção social do ?ser mulher?, da cultura do ?care? e da retomada do corpo. Por isto e para isto
visito e revisito literaturas que possam responder às perguntas que aqui me faço: como acontece o
processo de descorporalização e quais seus agravantes? Como podemos descolonizar o inconsciente e
repensar os referenciais do saber?
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O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL, INOVAÇÃO E MUDANÇAS RECENTES:
O CASO DA JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (1985-2018).
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Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

Introdução: O setor da Construção Civil caracteriza-se pela elevada variabilidade, �exibilidade e
descontinuidade do processo produtivo, sendo classi�cado como manufatura moderna. Por muito
tempo, essas especi�cidades foram mal interpretadas e quali�cadas como obstáculos à modernização e
industrialização do setor, contudo, passaram a ser compreendidas como um ?modo original de
industrialização''. Atualmente, a industrialização (adoção de técnicas de maximização da produtividade já
implementadas e consolidadas na indústria tradicional) apresenta-se como um dos maiores desa�os
para o setor, sendo que as primeiras tentativas de racionalização da produção na Construção Civil
ocorreram a partir da reconstrução pós-guerra na Europa, lideradas pelo Estado fordista/keynesiano. No
Brasil, a retirada do Estado do setor e a abertura de capitais das empresas construtivas implicaram na
modernização e industrialização do setor da Construção Civil. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é
estudar, por meio da história de uma empresa, essas transformações que ocorreram no setor brasileiro
da construção civil. A empresa selecionada foi a João Fortes Engenharia, a qual em meados dos anos
1980 era considerada a maior empresa de construção civil (setor edi�cações) atuante no Brasil. Como a
empresa, de capital nacional familiar, criada na década de 1950 e que teve seu grande crescimento e
estruturação nas décadas anteriores, vivenciou as transformações na economia brasileira e
propriamente no setor que ocorreram a partir de 1990. Materiais e Métodos: Do ponto de vista
metodológico, este projeto está sendo realizado pela ótica da ?história de empresas? ou business
history. Dessa forma, estão sendo utilizados documentos disponibilizados pela Comissão de Valores
Mobiliários, entidades de classe e sindicatos de trabalhadores da indústria da construção civil -
especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro, localidades de maior atuação da João Fortes Engenharia.
Ainda, jornais e revistas do setor da construção civil e de negócios também estão sendo utilizados.
Resultados prévios: Foram realizadas leituras e análise de bibliogra�a sobre o desenvolvimento recente
do setor brasileiro da construção (subsetor edi�cações). Foi realizado, no website da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), o download de aproximadamente 610 arquivos em formato de PDF, DOCX e
ZIP relacionados à João Fortes Engenharia S.A entre os anos de 1998 a 2021. Tais documentos foram
registrados em planilha do Excel e organizados em pastas com os respectivos anos. Documentos
coletados, registrados e sistematizados até o momento: Dados Econômico Financeiros; Informações
Anuais; Informações Trimestrais; Atas de Assembléias; Atas das Reuniões do Conselho Administrativo;
Comunicados ao Mercado; Avisos aos Acionistas; Demonstrações Financeiras Padronizadas; Valores
Mobiliários Negociados e Detidos; Fato Relevante; Política de Negociação das Ações da Companhia;
Calendário de Eventos Corporativos; Formulário de Referência; Formulário Cadastral; Governança
Corporativa; Posicionamento no Processo Produtivo; Processo de Comercialização, Distribuição,
Mercados e Exportação; Processo de Produção; e Características do Setor de Atuação. Tais documentos
ainda estão sendo analisados.
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O SITE INSTITUCIONAL DO EIXO TRABALHO EM SAÚDE PARA DIVULGAÇÃO
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Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O projeto de extensão Espaço Virtual do Eixo Trabalho em Saúde (TS) está inserido no
contexto da formação em saúde sustentada pelo projeto político-pedagógico do Instituto Saúde e
Sociedade da Universidade Federal de São Paulo - campus Baixada Santista. A proposta surgiu em 2020
com o intuito de aproximar a universidade do cotidiano dos estudantes através do compartilhamento de
notícias, eventos e leituras, durante o período de incertezas da pandemia de Covid-19. Com a suspensão
das aulas presenciais, o site se reinventou tendo um papel importante de divulgação cientí�ca na
medida em que trouxe informações pertinentes. A perspectiva de retomada das aulas presenciais impôs
a revisão da função do site, de forma a oferecer orientações sobre as medidas seguras para o retorno às
atividades e módulos oferecidos pelo Eixo. Objetivo: Relatar as ações desenvolvidas pelo projeto Espaço
Virtual do Eixo Trabalho em Saúde, a �m de compartilhar os saberes construídos e as estratégias de
ensino para o retorno presencial. Método: Algumas das iniciativas permaneceram no ano de 2021, como:
o compartilhamento de conteúdos (artigos cientí�cos, eventos, práticas corporais, �lmes,
documentários, livros, redes de apoio); o compartilhamento de narrativas (escrita de diários, vivências
do cotidiano, imagens sobre experiências de isolamento); o apoio aos módulos e a divulgação das
atividades propostas pelo Eixo TS e demais segmentos da universidade. Em 2022, o site está passando
por mudanças no papel que exercia anteriormente, visando o planejamento para o retorno seguro das
aulas presenciais. As ações de edição são realizadas pela equipe executora e envolvem desde a
curadoria do material enviado para publicação, veri�cando sua pertinência, a citação e validação das
fontes de dados utilizadas, a utilização de linguagem visual adequada e a acessibilidade do conteúdo.
Resultados: Considerando a transição do ensino remoto para o presencial, discutiu-se as novas funções
do site e optou-se pela migração para o endereço institucional da Unifesp, possibilitando maior
facilidade na edição de conteúdos pela plataforma Google Sites e maior segurança de dados privados no
acesso dos estudantes e docentes. Procurou-se disseminar informação sobre a transição entre ensino
remoto e presencial, priorizando orientações sobre as unidades curriculares presenciais, o uso de
máscaras e obrigatoriedade do comprovante vacinal, entre outras medidas que garantem o retorno
seguro. Quanto ao Eixo TS, foram priorizadas a divulgação dos objetivos de cada módulo, a composição
do corpo docente e orientações sobre as atividades presenciais. Visando contribuir com o processo
institucional de curricularização da extensão, o projeto passou a estar vinculado aos módulos Encontro e
Produção de Narrativas, Trabalho em Equipe e Práticas Coletivas e Clínica integrada: Produção de
Cuidado. Considerações Finais: Espera-se que as novas funções do site possam contribuir com a
disseminação de saberes e práticas que auxiliem o momento de transição para o retorno presencial e
seguro, ampliem a curricularização da extensão nos módulos do eixo e facilitem a divulgação das
produções cientí�cas e culturais realizadas pelos estudantes e docentes.



Página 1457Página 1457

O SONHAR DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO
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CAIO FRANCISCO GARRIDO GRANELLO - DISCENTE

TALES AFONSO MUXFELDT AB SABER - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

O SONHAR DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO CONTEXTO POLÍTICO
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO CAIO GARRIDO - Mestrando no Programa Interdisciplinar em Ciências da
Saúde Unifesp Baixada Santista email: caio.garrido@unifesp.br Orientadora: Profa. Dra. Jaquelina Maria
Imbrizi Coorientador: Prof. Dr. Tales Ab'Sáber Palavras chaves: Psicanálise, Sonhos, Jovens,
Vulnerabilidade, Despertar INTRODUÇÃO O método psicanalítico de investigação do Inconsciente tem na
teoria do sonho o principal acesso aos sentidos profundos dos indivíduos. À grande descoberta do
Inconsciente se associou a invenção do método de interpretação dos sonhos, que inaugura a potência
da Psicanálise, em 1900. Aqueles tempos de ciência positivista apontavam para a promessa de um ser
humano em busca de mais civilidade e inserção na cultura, e que, pelo conhecimento cientí�co e
afastamento de um discurso religioso, o ser humano pudesse ter mais domínio de suas faculdades, e
competências conciliadoras. Freud apontava que o Eu não era senhor em sua casa e fazia críticas à ideia
de progresso em "O mal-estar na cultura". O que se viu de lá pra cá foi a luta entre as pulsões de vida e
de morte, com a ascensão da última. OBJETIVO GERAL Coletar e investigar o que os jovens em situação
de vulnerabilidade social - que frequentam o Cursinho Cardume do Campus Baixada Santista da Unifesp
- têm sonhado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Veri�car o potencial de elaboração psíquica nas produções
oníricas. Observar a existência de sonhos que revelam elementos do contexto sociopolítico. Averiguar se
a perda da esperança está presente nos sonhos. Investigar as funções do sonho, se seria a de manter o
sujeito dormindo e realizando desejos e/ou se seria a de fazer o sonhante despertar para sua realidade
socioeconômica e cultural. MÉTODO A pesquisa contou com relatos de sonhos de alunos (18 a 29 anos)
do Cursinho Popular Cardume - oferecido como projeto de extensão na Unifesp para secundaristas das
escolas públicas da Baixada Santista. Muitos destes jovens vêm de famílias que não tiveram acesso à
universidade pública. Para serem admitidos, os jovens passam por um processo seletivo baseado em
critérios socioeconômicos vinculados às condições de vulnerabilidade social (condições precárias ou
privados de renda e acesso aos serviços públicos (dimensão material da vulnerabilidade) e cujas
características sociais e culturais (diferenças) são desvalorizadas ou discriminadas negativamente
(dimensão relacional da vulnerabilidade). (PNAS, 2013, p. 7) A pesquisa é qualitativa, do tipo pesquisa-
intervenção e de abordagem psicanalítica. As reuniões em grupo e entrevistas individuais foram
realizadas virtualmente. O material coletado foi registrado pelo pesquisador em diários de campo.
Houve a pergunta disparadora: "O que você tem sonhado? Como você dorme e sonha?" Os sonhos
coletados passaram por leitura �utuante do pesquisador, e separados por temas mais prevalentes,
transformados em vinhetas, e aí analisados. ANÁLISE DE DADOS/CONCLUSÕES Os relatos dos sonhos e
suas respectivas associações indicam a sensação de vazio existencial, com a inevitável posição
melancólica dos jovens diante do futuro, produzida pelo contexto histórico de ascensão da extrema
direita. A falta de "horizontes de expectativa" por parte das sonhantes, ora parece ter atingido de forma
mais intensa os sonhos (como projeto de vida), a esperança e a con�ança, e ora não. A resultante desta
equação depende do que foi conquistado a partir da relação inicial desses sujeitos com as pessoas de
con�ança de sua história (mãe, pai, avós) e do ambiente oferecido em determinado contexto
sociopolítico.
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O TAOÍSMO NO POEMA BRANCO E VERMELHO, DE CAMILO PESSANHA

MARCELO LACHAT - ORIENTADOR(A)

HIGOR LIMA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

(INTRODUÇÃO) A expansão marítima portuguesa iniciada no século XV, fez com que Portugal tivesse
contato com diferentes povos e que sua memória coletiva no além-fronteira �casse registrada em sua
literatura. Neste sentido, em 1891, Camilo de Almeida Pessanha (1867-1926) se forma em Direito e busca
uma melhor situação pro�ssional, cogitando trabalhar em colônias portuguesas ultramarinas, até que
em 1893 ele é aprovado para lecionar no Liceu de Macau e parte em 1894 para Macau, que na época era
uma colônia portuguesa situada na China, �cando lá até a sua morte. Com efeito, a vida de Pessanha na
China e a in�uência desta em sua obra, fê-lo �car conhecido como ?achinesado? e ?exilado voluntário?,
já que além de jurista e professor, ele foi poeta, colecionador de arte chinesa e tradutor de mandarim.
(OBJETIVO) Assim, o presente estudo propõe a leitura do poema Branco e Vermelho, relacionando-o ao
imaginário cultural chinês (permeado pelo Taoísmo) e destacando o cromatismo e suas possíveis
relações taoístas. (MATERIAIS E MÉTODO) Para atingir este objetivo, mostrar-se-á a relação Portugal-
Oriente, a importância de Pessanha na Literatura Portuguesa, sua transculturação na China e as
características da estética do símbolo, para assim podermos compreender como a cultura chinesa é um
elemento importante em algumas de suas produções. Deste modo, como fundamentação teórica,
utilizamos André Fiorussi (2009), Cristina Nobre (2016), Duarte Braga (2014 e 2016), Edward Said (2008),
Ezequias Santos (2019), Gilberto Silva (2014), Ghorban Elmi (2016), Herder Garmes (2016), Izabela Leal
(2017), João Filho (2019), José Vanzelli (2021), Manuela Ramos (2001), Maria Soares (2013), Paulo
Franchetti (1993, 2007 e 2016), Tatiana Picosque (2010) e Tien-Rein Lee (2012). (RESULTADOS E
CONCLUSÃO) Por �m, como fechamento da leitura proposta, observa-se que nesse poema de Pessanha
as cores desempenham um papel crucial, ocasionando no desfecho dele uma epifania: o branco é uma
cor fúnebre, ao passo que o vermelho é uma cor festiva que no último verso quebra o branco do poema.
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O TEXTO LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DO GESTO DE
LEITURA

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

FRANCIELLE DE QUEIROZ ZURDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ENSINO DE LITERATURA E LÍNGUA

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar nosso projeto de doutorado em Educação do Programa
de Pós- Graduação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que dialoga com a perspectiva dos
Gestos de leitura tendo em vista o texto literário na Educação Infantil. Em vista dos programas de
incentivo à leitura do Governo Federal, tomaremos por base o PNLD Literário 2018, que ocupou o lugar
do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola). Uma das propostas, já na Apresentação do PNLD,
dirigida ao professor, é a de que ?possamos quali�car cada vez mais as práticas de leitura literária e
formação de jovens leitores(as) realizadas em nossas escolas e fora delas?. Percebe-se a preocupação
com práticas leitoras e, por mais haja desa�os em sala de aula, os professores podem ajudar,
compartilhando experiências discursivas sobre as obras, con�rmando as potencialidades pedagógicas
da leitura. Queremos compreender como as obras podem subsidiar o desenvolvimento de gestos de
leitura envolvendo os Campos de Experiências da pré-escola (BNCC, 2018). Do acervo da pré-escola
(categoria 3 - PNLD), levantamos os Relatórios de Adesão dos livros escolhidos em Guarulhos, região no
entorno da Unifesp, e vamos analisar as obras com mais de 20% de escolha. Veri�camos os relatórios
das 128 escolas municipais e em 100 dessas instituições há educação pré-escolar. Vamos ancorar esta
pesquisa nos trabalhos sobre Leitura desenvolvidos por Freire (1988; 1989), Lajolo (1993; 2004; 2018),
Chartier (1999), Colomer (2003; 2017), Wolf (2019), Cosson (2020) e nos documentos o�ciais que dizem
respeito ao percurso leitor na Educação Básica, focalizando a Educação Infantil. Com a leitura e a análise
das obras, defendemos que os livros literários podem subsidiar o desenvolvimento de gestos de leitura
em sala de aula dialogando com eixos da Educação Infantil da BNCC, evidenciando a importância das
obras e disponibilizando propostas de trabalho como Recursos Educacionais Abertos (REA), como
contribuição de nossa pesquisa para a comunidade escolar.
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O TRABALHO DAS/OS ASSISTENTES SOCIAIS QUE ATUAM NOS CRAS DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS/SP: O PROJETO PROFISSIONAL E A DIMENSÃO POLÍTICO-

PEDAGÓGICA

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINI - ORIENTADOR(A)

SANDRA REGINA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: CIDADES

Esta pesquisa intitulada ?O trabalho das/os assistentes sociais que atuam nos CRAS do município de
Campinas/SP: o projeto pro�ssional e a dimensão político-pedagógica? tem por objetivo analisar o
trabalho pro�ssional das/os assistentes sociais que atuam nos CRAS do município de Campinas/SP, se há
diferentes projetos pro�ssionais em disputa e como se desenvolve a dimensão político-pedagógica da
pro�ssão. A metodologia desta pesquisa está pautada no materialismo histórico-dialético, partindo da
realidade como dado fundamental para a re�exão teórica num movimento constante e ininterrupto.
Abordagem quanti/qualitativa priorizará dois procedimentos: O primeiro, um questionário online, que
alcançará a totalidade das/dos assistentes sociais e um grupo focal com 05 assistentes sociais (um
pro�ssional de cada região administrativa do CRAS). Pretendemos com esse trabalho, construir
processos de re�exão que sejam capazes de apresentar ações e articulações para o fortalecimento do
trabalho pro�ssional que dialoga com os princípios do projeto ético-político pro�ssional.
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O TRABALHO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E A
SAÚDE DE PROFISSIONAIS DE UMA UBS

MARIA DO CARMO BARACHO DE ALENCAR - ORIENTADOR(A)

MARIANA URSINI CAIRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO TRABALHADOR

Introdução: A emergência sanitária ocasionada pela chegada da COVID-19 no Brasil trouxe mudanças na
rotina de todas as pessoas, afetando o trabalho e repercutindo na saúde de muitos pro�ssionais de
saúde. Nesse contexto, a campanha de vacinação é vista como fundamental para o controle da
pandemia, e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) desempenham um papel essencial, pois são
responsáveis pela contenção das situações de surtos de doenças imunopreveníveis por meio da
vacinação. Porém, em contexto de pandemia, o trabalho de vacinação da população pode ser
desgastante. Objetivo: Este estudo se propôs a investigar os impactos do trabalho em campanha de
vacinação contra o COVID-19 na saúde de pro�ssionais de uma Unidade Básica de Saúde na cidade de
São Paulo. Métodos: Essa pesquisa tem um caráter descritivo, exploratório e é qualitativa. Foi realizada
em uma Unidade Básica de Saúde tradicional da Zona Norte de São Paulo, em duas etapas. Na primeira,
ocorreu uma análise documental de procedimentos e orientações para a vacinação contra a COVID-19 e
observações livres de atividades de trabalho, com registros em diário de campo. Na segunda etapa,
houve o critério de seleção de trabalhadores que estivessem na Unidade Básica de Saúde há mais de um
ano e envolvidos na campanha de vacinação. Em seguida, ocorreu a obtenção de dados pessoais e de
trabalho, e posteriormente a realização de entrevistas individuais e semiestruturadas, para análise de
conteúdo temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da Universidade
Federal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Resultados: Participaram do
estudo doze trabalhadores, com idades entre 26 e 55 anos, dois do sexo masculino e dez do sexo
feminino, e o tempo de trabalho no serviço variou de até três anos (3), entre três e seis anos (5) e mais
de seis anos (4). As categorias pro�ssionais dos participantes foram: técnico de enfermagem (5),
assistente administrativo (2), nutricionista (1), assistente social (1), psicólogo (1), médico (1) e auxiliar de
saúde bucal (1). Nas análises das entrevistas, constatou-se novas exigências nos processos de trabalho,
equipe subdimensionada para as demandas, ritmo acelerado, aumento da carga horária de trabalho,
vivências de violências e descon�ança da população, desgaste e impactos na vida pessoal e rotina
familiar, entre outros. Por outro lado, como estratégias houve relatos de uma maior união da equipe nos
enfrentamentos, e apesar do medo do adoecimento pelo vírus, demonstraram uma maior con�ança e
esperança no enfrentamento da pandemia com a chegada das vacinas. Conclusões: Houve impactos na
saúde física e mental, no trabalho e na vida pessoal dos pro�ssionais, havendo a necessidade de se
promover re�exões e melhorias nas condições e organização do trabalho destes trabalhadores.
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O TRABALHO E O ADOECIMENTO DAS TELEOPERADORAS.

CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD - DISCENTE CO-AUTOR

CLAUDIA MARIA FRANCA MAZZEI NOGUEIRA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO TRABALHADOR

Introdução: Com o desenvolvimento das forças produtivas e o modo de produção capitalista o mundo
do trabalho se complexi�cou a ponto de emergirem diversas tecnologias que corroboram e intensi�cam
o controle sobre o trabalho, - o que por si, ocasiona no adoecimento dos/as trabalhadores/as, como por
exemplo no setor de serviços de telemarketing. Objetivo: Este estudo tem por objetivo, compreender e
debater a tipi�cação do trabalho no telemarketing no mundo do trabalho e o processo de adoecimento
das trabalhadoras. Não é por acaso que as mulheres ocupam os setores de serviços mais precários e
consideravelmente sexuados, por expressar uma ascensão e permanência do gênero feminino, e por
isso articulamos a esfera da produção, e reprodução social da vida para maior apreensão das
trabalhadoras. Materiais e métodos: Foram realizadas quatro entrevistas individuais semiestruturadas
com as mulheres desta categoria pro�ssional para relatar as situações vivenciadas no cotidiano
pro�ssional e a partir da sua percepção entender quais estratégias são utilizadas para contornar as
situações da rotina. A análise deste estudo foi realizada a partir da bibliogra�a literária referida como
pressuposto de análise para apreender a totalidade e mediações cotidianas das pro�ssionais.
Resultados e conclusão: Os resultados desta pesquisa na esfera da produção indicam um agravamento
da saúde dos pro�ssionais a partir do ritmo intenso do exercício laboral: desgaste, cansaço, degradação
da saúde mental, dores físicas, controle sobre as atividades �siológicas e etc. Ou seja, um processo e
adoecimento a partir da organização do trabalho. Isto posto, quando direcionamos a atenção à esfera da
reprodução, há uma continuidade de uma dupla/tripla ou integral jornada de trabalho inerente à
construção socialmente produzida ao gênero feminino. Essas indicações advertem que algumas facetas
do processo de precarização, degradação do trabalho e repercussões na saúde muitas das vezes
inexoráveis, o que contribui para desrealização humana e perda de sentido dentro e fora do trabalho.
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O TRABALHO MÚTUO DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERAÇÕES ENTRE UMA
EDUCADORA E UMA CRIANÇA AUTISTA POUCO VERBAL

CAROLINE PAOLA COTS - DISCENTE

SUELI SALLES FIDALGO - COORIENTADOR(A)

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Apresentamos os resultados parciais de um estudo de doutoramento em andamento intitulado
"Autismo, interação social e linguagem: fatores sociointeracionais e recursos corpori�cados de
estudantes com TEA", desenvolvido no Laboratório de Linguagem e Cognição e no PPG em Educação e
Saúde, UNIFESP, campus Guarulhos, com �nanciamento da CAPES e autorizado pelo CEP-UNIFESP n:
0710/2020. O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é de�nido clinicamente como uma condição do
neurodesenvolvimento, com causas múltiplas e características centradas em dé�cits na
interação/comunicação social e interesses/comportamentos restritos e repetitivos, que atingem em
diferentes níveis de comprometimento as pessoas com TEA em suas atividades cotidianas (American
Psychiatric Association, 2014; Lai, Lombardo e Baron-Cohen, 2014; Tamanaha e Perissinoto, 2019). Cerca
de 30% das pessoas com TEA não desenvolvem e utilizam a linguagem verbal para interagir e, dentre as
que desenvolvem, há uma ampla variação entre as habilidades comunicativas e interacionais
desenvolvidas e utilizadas para interagir (Cunha, Bordini e Caetano, 2015; Posar e Visconti, 2022). Uma
investigação multimodal da interação social tem revelado se e como crianças autistas pouco verbais e
seus interlocutores mobilizam recursos multimodais para interagir. Nosso objetivo é mostrar como uma
perspectiva multimodal da interação social permite compreender se e como uma criança autista pouco
verbal e uma educadora mobilizam recursos multimodais para interagir e, ainda quais seriam esses
recursos. Evidenciamos, com base nas análises linguístico-interacionais, que tanto a criança como a
educadora acionam recursos corporais, como o direcionamento do olhar e o gesto de apontar, e
recursos materiais, como caderno, cola e brinquedos, para interagir. Ainda evidenciamos o papel
fundamental do coparticipante adulto como agente que constrói condições que podem ser mais ou
menos favoráveis para a participação da criança autista em situações interativas (Ochs e Solomon, 2010)
e, consequentemente, para a inclusão social (Camargo e Bosa, 2009; Sanini, Sifuentes e Bosa, 2013; Rios,
2017).
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O TRABALHO REMOTO DURANTE A PANDEMIA E A SAÚDE: RODAS DE CONVERSA
COM SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE

MARIA DO CARMO BARACHO DE ALENCAR - COORDENADOR(A)

ANA CAROLINA FERREIRA CANDIDO - DISCENTE

MAIRA SANTOS XAVIER - DISCENTE

EDMIR BATISTA DA SILVA CRUZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A pandemia de COVID-19 chegou em 2020, e se tornou uma emergência de saúde pública e
de preocupação internacional, e como medida preventiva muitos países adotaram medidas de
segurança e preventivas de controle da pandemia, incluindo o distanciamento social. No contexto da
pandemia e com a necessidade de distanciamento social, a Portaria n°188/GM/MS/2020, do Ministério
da Saúde foi publicada em março/2020, e com isso, o trabalho remoto foi instituído na universidade. O
trabalho remoto chegou sem ser programado, e com isso muitos servidores tiveram muitos desa�os.
Objetivo: Relatar as atividades de extensão de Projeto intitulado ?Diálogos e re�exões sobre o trabalho? -
DITRAB, realizadas para servidores de uma Universidade em tempos de pandemia de COVID-19.
Procedimentos: Foram selecionados aleatoriamente servidores técnicos de diversos setores de uma
Universidade Pública, e obtidos dados pessoais, de trabalho e contatos. Os servidores foram contatados
e convidados para participarem de encontros realizados via Google Meet. Nos encontros ocorreram
rodas de conversa nas quais utilizou-se inicialmente a plataforma Mentimetter para assuntos
disparadores, onde os servidores escreviam palavras que representavam o trabalho remoto no
momento. Ao longo das conversas, foram debatidos os assuntos relacionados a estas palavras entre os
participantes, e que foram registrados pelos estudantes. Estas atividades ocorreram no segundo
semestre de 2021. Resultados: Foram realizados três encontros, e participaram onze servidores, três
estudantes, e a docente com parceiros envolvidos na organização. Entre as principais palavras, se
destacaram: sobrecarga, organização, adaptação, solidão e �exibilidade. Após os debates sobre razões
das escolhas, surgiram aspectos negativos do trabalho remoto, como: sobrecargas de trabalho,
di�culdades na organização temporal das atividades, falta de estrutura física adequada, di�culdade na
separação de vida pessoal e pro�ssional no ambiente doméstico, necessidade de adaptação constante,
solidão pelo isolamento social, com alguns agravamentos na saúde mental, entre outros. Os principais
aspectos positivos debatidos foram: a �exibilidade de horários (porém relatado tanto como aspecto
positivo quanto negativo, devido ao risco de �car além do expediente), e de não precisar se deslocar até
o local de trabalho. Posteriormente houve um encontro para devolutiva aos participantes. Conclusão: Os
encontros proporcionaram investigações e re�exões acerca do trabalho remoto e os impactos na saúde,
além de aprendizados e trocas de experiências e vivências. Espaços de escuta e diálogos junto aos
trabalhadores são fundamentais e acolhedores, sendo estimulado que ocorram estes espaços
frequentes nos setores.
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O TRATAMENTO COMUNITÁRIO NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CUIDADO À
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL: UM ESTUDO DE

VIABILIDADE

ANA REGINA NOTO - ORIENTADOR(A)

MARCIA APARECIDA FERREIRA LIMA - DISCENTE

EROY APARECIDA DA SILVA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

O Tratamento Comunitário (TC) é uma metodologia de intervenção biopsicossocial, utilizado em vários
países da América Latina, direcionado às comunidades onde se concentram pessoas em sofrimento
social associado ao uso de substâncias psicoativas. Embora empiricamente seja observado avanços em
relação as práticas do TC, junto aos usuários de substâncias nas comunidades latino Americanas, este
necessita de um aprofundamento sistemático e criterioso que examine a efetividade da metodologia,
para desenvolvimento de ações com base em evidências. O objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade
do TC sob a percepção de pro�ssionais da Saúde e Assistência Social que atuam em comunidades onde
vivem pessoas em situação de vulnerabilidade e uso de álcool e outras drogas, em quatro Regiões da
Cidade de São Paulo. Método: Estudo qualitativo, retrospectivo e longitudinal. A amostra contou com
pro�ssionais (N=40) que receberam capacitação por meio de um Curso Lato Sensu - Intervenções
Comunitárias: Empoderamento Psicossocial com Ênfase em Uso de Substâncias ofertado pela Disciplina
de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas (DIMESAD) do Dep. de Psicobiologia da UNIFESP.
Procedimento: Os pro�ssionais foram distribuídos em quatro equipes (Centro N= 16; Sto Amaro N= 7;
Grajaú N=7; Jd Ângela N=10) as quais atuaram no processo de implantação do TC. Foram realizados
grupos focais (GF) em 3 etapas (Tempos=T), (T0) buscou-se conhecer as expectativas dos pro�ssionais,
(T1) foi veri�cado se as expectativas estavam sendo contempladas, (T2) buscou-se con�rmar se as
expectativas foram atendidas. Os GFs foram gravados, submetidos à triangulação e categorização.
Resultados: Emergiram os seguintes temas e subtemas respectivos: (T0) ?Mudanças de Paradigmas? 1-
Autonomia para a rede seguir sozinha; 2-Acessar pessoas que não chegam aos serviços; (T1) ?Ampliação
do olhar para trabalhar com a população Vulnerada? 1- Mudanças nas percepções dos pro�ssionais; 2-
Mudança quali�cada no cotidiano trabalho; (T2) ?Mudança do Olhar do pro�ssional? 1-Vinculação pela
escuta quali�cada 2- Maior preparo dos pro�ssionais para atuar com maior abrangência. A análise de
conteúdo possibilitou a avaliação com base nos critérios de viabilidade: Aceitabilidade, Demanda,
Implementação, Praticidade, Adaptação, Integração e Expansão. Considerações �nais: Foi observado os
indicativos de viabilidade: aceitabilidade e integração com mudanças signi�cativas no comportamento e
visão dos pro�ssionais, possibilidades de adaptações para atender demandas considerando as
características de cada região.
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O TRAUMA DA PERDA DE UM MEMBRO INFERIOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO SOB
A PERSPECTIVA PSICANALÍTICA

KARINA FRANCO ZIHLMANN - ORIENTADOR(A)

ANDREW THOMAS DZIEGELEUSKI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: uma questão em Saúde Pública, presente nas mais diversas sociedades, é o problema dos
acidentes de trânsito, que podem envolver vítimas fatais e não fatais. No caso das vítimas não fatais um
problema relevante é a situação de perda de membros por amputação traumática, sendo uma condição
mais recorrente entre jovens em idade produtiva, com signi�cativas consequências socioeconômicas e
emocionais. Objetivos: conhecer como pessoas que sofreram amputações por acidente de trânsito
percebem essa experiência traumática, como lidam com o luto pelo membro perdido, assim
compreender como reconstroem sua autoimagem corporal, na perspectiva psicanalítica. Método: Será
realizada uma pesquisa qualitativa em um ambulatório de uma instituição de saúde especializada em
reabilitação na região da Baixada Santista com pacientes que sofreram perda de membro inferior em
acidente de trânsito. Os participantes serão convidados a participar de uma entrevista individual e em
profundidade que poderá ser feita presencialmente ou on line, dependendo da disponibilidade do
mesmo. Além das entrevistas semiestruturadas será realizada a aplicação do procedimento desenho-
história com tema. A amostra de conveniência será composta de 5 a 15 pessoas com mais de 18 anos,
em processo de reabilitação por pelo menos um ano na instituição. As entrevistas serão transcritas na
íntegra e categorizadas pela técnica de Análise de Conteúdo temática e interpretadas pela teoria
psicanalítica freudolacaniana. Aspectos éticos: Todos os participantes assinarão um TCLE segundo a
Resolução 466/12 do CNS. O projeto foi autorizado na instituição onde se dará a coleta de dados e foi
aprovado Comitê de Ética da UNIFESP sob CAAE 48643221.8.0000.5505.



Página 1467Página 1467

O USO DE AROMATERAPIA E ACUPRESSÃO PARA A REDUÇÃO DA DOR DURANTE O
TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO DE ESCOPO

DANIELLE CASTRO JANZEN - ORIENTADOR(A)

LUISA BOTTONI CORRÊA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

ALIMENTO FUNCIONAL/BIOMATERIAL

Introdução: Os métodos não-farmacológicos para alívio da dor diminuem o número de intervenções
desnecessárias ao parto, oferecendo menor risco e possibilitando direcionamento mais humanizado.
Dentre estes, destacam-se as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), nas quais estão
inclusas a aromaterapia e a acupressão, ambas alternativas de baixo custo e que possuem estudos
ressaltando seus benefícios em relação à redução da dor no trabalho de parto. Objetivo: identi�car o
conhecimento atual sobre o uso das PICs aromaterapia e acupressão para a redução da dor durante o
trabalho de parto. Método: trata-se de um estudo de revisão de escopo feito a partir das recomendações
do checklist PRISMA-ScR, realizada nas bases de dados PubMed, Scielo, Lilacs, Medline e Scopus. Os
critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos dez anos e que fossem em português, inglês
ou espanhol. Resultados: inicialmente, foram encontrados 72 artigos na base PubMed, 65 artigos na
Scielo, 37 artigos na Lilacs, 292 na Medline e 406 na Scopus, todas com o �ltro de publicações dos
últimos 10 anos. Os descritores foram cruzados em cada uma das bases de modo a encontrar a
combinação que levantasse mais referências. Foram eliminadas as duplicatas e os demais artigos foram
analisados, primeiramente, por título e em seguida por resumo, a �m de se eleger os de interesse do
estudo. Conclusão: Na prévia da leitura dos trabalhos selecionados, pôde-se identi�car uma
potencialização dos efeitos dos óleos essenciais quando aplicados nos pontos da Medicina Tradicional
Chinesa.
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O USO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

RAPHAEL DE OLIVEIRA GARCIA - ORIENTADOR(A)

JESSICA YUKIE KUBA ALQUIMIN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA
E ESTATÍSTICA Sub-Área: MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL

Nas últimas décadas, os recursos tecnológicos e computacionais vêm sendo utilizados cada vez mais
tanto no ambiente empresarial/industrial quanto no acadêmico, e constitui-se num dos principais
campos de estudos, tanto para professores, pesquisadores e alunos quanto para pro�ssionais atuantes
no mercado de trabalho. Além disso, as ferramentas computacionais surgiram como uma opção na
busca da melhoria do desempenho nas atividades de diversas áreas, permitindo desenvolver soluções
para problemas que demandem tempo e/ou cálculos complexos. Diante desse cenário, o objetivo desse
trabalho é a aplicação de recursos computacionais para a resolução analítica e numérica de equações
diferenciais ordinárias (EDO?s) aplicadas. A ferramenta escolhida para esse estudo foi o Python, uma
linguagem Open-Source de propósito geral via pacote analítico Sympy e pacote numérico Numpy. Para
isso, um estudo sobre as equações diferenciais ordinárias e suas principais aplicações foi efetuado,
visando a estruturação de códigos próprios capazes de obter soluções analíticas e/ou numéricas do
problema proposto. Em seguida, testes foram realizados mostrando que os pacotes Sympy e Numpy são
estáveis o su�ciente para utilizá-los na resolução de EDO?s e que a elaboração de códigos são um
importante aliado na resolução de problemas reais, como por exemplo, a evolução temporal da taxa de
desemprego e in�ação de uma determinada economia, e as relações entre espécies do tipo presa-
predador. Por �m, um guia explicativo está em elaboração, com a intenção de auxiliar pessoas
interessadas em criar seus próprios códigos.
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O USO DO EXTRATO DE ARONIA MELANOCARPA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE
EM UMA CONDIÇÃO DE ASMA BRÔNQUICA EXPERIMENTAL

ROBSON SOUZA SERRALHA - CO-AUTOR(A)

ELISA MIEKO SUEMITSU HIGA - ORIENTADOR(A)

LUCAS FERRES - CO-AUTOR(A)

NICOLY OLIVEIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 125 - Urgências e emergências/Segurança do Paciente/Nefrologia
Data: 30/06/22 14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Introdução: A asma é uma doença caracterizada pela in�amação crônica das vias respiratórias, na qual,
durante as crises, os brônquios �cam agravados causando falta de ar, tosse e aperto no peito. O manejo
clínico pode variar bastante entre os pacientes, por isso é necessário fenotipar cada caso para identi�car
o melhor tratamento. A planta medicinal Aronia melanocarpa, tem sido objeto de estudo por conta de
suas propriedades medicinais amplamente aplicadas a diversas doenças tendo como exemplo doenças
crônicas incluindo distúrbios metabólicos, diabetes e doenças cardiovasculares. Dentre os vários
benefícios observados, podemos citar sua ação antibacteriana, antiviral, cicatrizante e anti-in�amatória.
Objetivo: Estudar o efeito da Aronia melanocarpa como um tratamento auxiliar em um protocolo de
asma experimental. Métodos: Ratos Wistar machos foram sensibilizados com LPS (10 µg/kg, i.p.) ou o
veículo das administrações SF 0,9 nos dias 0, 7, 14 e 21, após completarem sete semanas de vida. A
incitação do processo asmático foi seguida por administrações de LPS (0,01% p/v) ou veículo SF 0,9 por
via inalatória em dias alternados, 10 minutos, considerando a taxa de ejeção do nebulizador
(Compressor NB090- Incoterm) em 0,4 mL/mi em dias alternados. Durante esta fase, os animais foram
selecionados randomicamente para receberem o tratamento com Aronia melanocarpa (50 mg/kg), e/ou
Prednisolona (10 mg/kg) ambos por gavagem diariamente. Após 41 dias de protocolo, os animais foram
eutanasiados. O pulmão será coletado para análises histológicas ou armazenado em -80°C para Western
blotting, TBARS e NO. As análises estatísticas serão realizadas no software GraphPad Prisma 6.0. Os
resultados serão apresentados como média ± EP, com signi�cância para p < 0,05. Resultados
Preliminares: Neste período conseguimos estabelecer o modelo experimental de asma. Os animais
asmáticos tratados com prednisolona apresentaram níveis elevados de TBARS pulmonar quando
comparados com os asmáticos não tratados (0.50 ± 0.03 vs 0.34 ± 0.01; p = 0,0006).
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O VALOR IMATERIAL E O PREÇO JUSTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL DA CULTURA
GUARANI

RAIANE PATRICIA SEVERINO ASSUMPCAO - COORDENADOR(A)

LEILA MIYOKO HATAI - COLABORADOR(A)

BRUNA FREIRE DE CARVALHO - COLABORADOR(A)

THAYNA CRISTINE DA SILVA SOUSA SOUSA - DISCENTE

LUMA CAROLINA ROCHA LEMOS - DISCENTE

PATRICIA SCHNEK GUERRA - COLABORADOR(A)

GILSON SAMUEL DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

MARINA MASSOTE - DISCENTE

PARA POTY ELIANA MACENA - COLABORADOR(A)

STEPHANY SANTANA DE MORAES - DISCENTE

WERA MIRIM AMILTON DE SOUZA - COLABORADOR(A)

FÁBIO PIOVAM ELIAS - COLABORADOR(A)

ARA JERA SILVANA MARIANO GOMES - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução: A produção artesanal é elemento constitutivo da cultura e da cosmologia indígena Guarani;
portanto é transmitido de forma geracional - dos mais velhos para os mais jovens da comunidade. No
processo de produção é valorizada a tradição ancestral e o reconhecimento da terra ?mãe? como fonte
de toda vida. Assim, há o alinhamento da produção aos movimentos da natureza: - considera-se, por
exemplo, os ciclos da lua para a colheita dos materiais que servem de matéria prima.. Entretanto, diante
da desigualdade social, atrelada ao modo de produção capitalista, os artesanatos passam não somente a
ter um valor cultural-ancestral, como signi�cam também um meio de subsistência, devido
principalmente ao processo de não demarcação das terras e da não garantia dos direitos indígenas, as
comunidades estão submetidas às restrições do Estado, como o acesso à mata para plantio e colheita,
bem como outras atividades tradicionais. Com isso, a produção e comercialização dos artesanatos
tornam-se uma das principais fontes de geração de renda para as comunidades indígenas. Objetivos:
Apresentar um processo de formação conjunta que buscou contribuir com a autonomia da população
de três aldeias indígenas do litoral Sul de São Paulo. Houve a valorização e o fortalecimento dos saberes
tradicionais e originários, e o aporte de conhecimento para uma economia mais justa para a
comercialização dos artesanatos e, consequentemente, a geração de renda das comunidades indígenas.
Metodologia: A educação popular, por meio do referencial teórico-metodológico Freiriano, orientou os
estudos e as ações do grupo - reuniões de estudo e de planejamento; realização do levantamento de
dados e informações nas aldeias, encontros para apresentação e análise dos dados, para devolutiva e
validação da sistematização, par debate e considerações conjuntas. Houve dialogicidade e o processo da
práxis (ação-re�exão-ação) entre membros da universidade (discentes e docentes) que integram o
Programa de extensão Educação Popular: criando e recriando a realidade social, a Frente Cultura e
Resistência Indigena do PET de Educação Popular e a população das Tekoá Kuery (Aldeias) de Paranapuã,
Mirim e Yvy Tim (Acaraú). Resultados e conclusões: Os relatos das lideranças indígenas das respectivas
aldeias indicaram que houve o fortalecimento de vínculos entre a equipe da universidade e das
comunidades indígenas e que o processo vivido contribuiu com re�exões e ferramentas para a produção
dos artesanatos. Foi possível de�nirmos a perspectiva do preço justo - considerando o custo dos
materiais, mas também a quantidade de horas trabalhadas e, essencialmente, o conhecimento do
artesão, que está atrelado a sua ancestralidade e modo de viver (a idealização dos desenhos e design
das peças, a busca e manuseio das matérias primas e o trabalho manual de confecção dos materiais).
Entretanto, isso apresenta-se como desa�o, diante de um sistema em que se sustenta na propriedade
privada dos meios de produção, e que se coloca de forma antagônica ao modo de ser e viver Guarani. A
perspectiva do preço justo, desse modo, apresenta-se como alternativa de enfrentamento, uma vez que
se fundamenta não só em uma economia justa, mas em um sistema justo.
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OBS.CENA: OBSERVATÓRIO COVID-19: TEATRO WILLIAM SILVA DE MORAES POMAR
DO FUTURO: LUTO PELA VIDA

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - COORDENADOR(A)

DAYANE FERREIRA REIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Obs.cena: Observatório Covid-19: Teatro William Silva de Moraes Pomar do Futuro: Luto pela Vida
Dayane Ferreira Reis1 Marta Denise da Rosa Jardim2 1 Introdução Este trabalho tem como proposta
mapear e tematizar as experiências desiguais da pandemia do coronavírus no Brasil, além de reunir
expressões artísticas das periferias. Se justi�ca pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS, 1998) e
pela Lei 10630 com o compromisso de produzir materiais de pesquisa sobre a cultura africana e
ameríndia no Brasil. O objetivo é solidi�car a ponte entre universidade e comunidade, reunir diferentes
expressões artísticas periféricas e mapear as desigualdades no enfrentamento à pandemia. 2
Metodologia Este trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa Etnogra�a e História das Práticas
Artísticas e das Línguas das Áfricas do Diretório de Pesquisas do CNPQ, situado no Laboratório Teatro
William Silva de Moraes, da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos - EFLCH. Nosso
objetivo é reunir diferentes expressões artísticas periféricas e mapear as desigualdades no
enfrentamento à pandemia. As ações práticas começaram a ser desenvolvidas durante a pandemia da
covid-19, inicialmente remotas e desde novembro de 2020 até agora presenciais; dentro das
dependências do Condomínio Residencial de Habitação Popular Esplanada, na cidade de Guarulhos-SP.
Com moradores do condomínio, com ou sem vínculo estudantil com a UNIFESP, respeitando todos os
protocolos de saúde da OMS. A metodologia que utilizamos, como o nome do grupo de pesquisa sugere,
é a etnogra�a, em que o principal foco do estudo é a produção cultural e comportamental de
determinado grupo. Nossas ações baseiam se em três ações principais, às quais chamamos: 1) Orelhão
Móvel. 2) Luto pela Vida: Relatos de experiência e as suas discussões e 3) Pomar do Futuro. . Nosso
trabalho consiste em mapearmos as histórias de vida, do cotidiano e as desigualdades dos moradores
na pandemia do coronavírus, co-relacionando suas trajetórias de vida, sua ligação com o bairro e com o
condomínio de habitação popular, seus sentimentos (ou a falta de) em relação a universidade que se
encontra em frente ao condomínio, suas memórias afetivas, etc. Neste ano de 2022, com a reabertura
do campus, retomaremos a montagem dessas produções em nosso teatro. 3 Resultados e Discussões A
trajetória investigativa que se dá na etnogra�a, não se dá de forma linear e técnica, mas sim de forma
orgânica, em que cada acontecimento nos gera uma re�exão e um impacto, consequentemente nos
transforma e transforma o projeto. Como o projeto ainda está em andamento, o que podemos concluir
até agora, é que o bairro dos pimentas(em particular o condomínio Esplanada onde atuamos)
experimentou uma realidade muito particular nessa pandemia, com acessos precários a atendimento de
saúde e saneamento básico, o que di�culta a prevenção da doença. Conclui-se também, que mesmo
diante das adversidades, a periferia continua sua produção cultural e artística independente e pulsante.
4 Considerações Finais O bairro dos pimentas possui uma dinâmica complexa entre periferia e universos
estruturalmente elitizados, como a universidade e o shopping, ao mesmo tempo em que a periferia do
Pimentas é vista cada vez menos como periferia devido a esses espaços, a população, que não tem
acesso a maioria desses espaços, ainda sofre com falta de acesso a saneamento básico, saúde e
educação. Em 2017 o bairro liderava o índice de feminicídios na cidade3, estes números quadruplicaram
durante a pandemia. Nossa ações assistenciais e artísticas compõem um leque de ações públicas da
universidade e de outros órgãos ao redor da universidade. Diante disso, �ca evidente a necessidade de
mapear essas desigualdades, de ir além da teoria, de envolver a população do Pimentas em projetos
lúdicos e de formação. 5 Referenciais LARROSA, Jorge, (2002). Notas sobre a experiência e o saber de
experiência. Revista Brasileira de Educação. Campinas, nº 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr.
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OBSERVATÓRIO DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS DA UNIFESP

LIANA DE PAULA - COORDENADOR(A)

CLAUDIA MORAES DE SOUZA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E
INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O Observatório da Democracia e dos Direitos da Unifesp baseia-se na ideia da promoção, da defesa e do
aprofundamento da democracia e da garantia dos direitos humanos, apresentando-se como um projeto
permanente das ciências sociais e humanidades, comprometidas em investigar e promover a qualidade
dos regimes democráticos. O Observatório pretende constituir-se enquanto um repositório produtor de
informações, dados, narrativas, pesquisas qualitativas e quantitativas, além de ações extensionistas
acerca dos temas que envolvem a democracia no Brasil e nos demais países latino-americanos,
abrangendo as seguintes áreas: Democracia, Direitos Humanos, Políticas Públicas, Cidadania. Organiza-
se a partir de equipes intercampi na Unifesp, comprometendo-se com a produção e divulgação de
conhecimento de referência em nível internacional. O compromisso central do Observatário materializa-
se no fortalecimento da democracia no País, na defesa dos direitos humanos e na elaboração de
políticas públicas socialmente referenciadas. Para esse Congresso Acadêmico, vamos apresentar ações e
projetos concluídos e em andamento.
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OBSERVATÓRIO DA DINÂMICA COSTEIRA E AÇÕES EM 2020 E 2021

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - COORDENADOR(A)

ISABELA NOGUEIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Serão apresentadas série de ações realizadas em 2020 e 2021, eventos e curso, total de 126 ações
envolvendo temas como: Cartogra�a; Geociências, Batimetria; GPS; Antropologia; Arqueologia;
Sociologia; Geomorfologia; Matemática; Geometria; Geologia; Geofísica; Geodésia; Direitos Humanos;
etc... Será apresentado o website atualizado e todas as ações lá cadastradas com resumos, imagens e
estatísticas (obs-dc.unifesp.br). Será comentado sobre as implicações e desdobramentos das ações
idealizadas no coletivo do Observatório, junto à comunidade UNIFESP e externa.
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OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO: VIOLÊNCIA, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS

MARIAN AVILA DE LIMA E DIAS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Apresentaremos as mais recentes atividades do Observatório junto às escolas participantes. Temos nos
concentrado no sentido de coletar dados, analisar o fenômeno da violência e suas características na
volta às atividades presenciais e, a partir de uma interação dialogada com a gestão e a equipe de
professores, elaborar estratégias para o enfrentamento da questão. Destacamos a crescente demanda
por ações nas escolas nos últimos quatro meses, em que há a clara percepção por parte dos
pro�ssionais da educação de que houve um aumento signi�cativo de casos de violência na escola.
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OBSERVATÓRIO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

IRIS VITORINO DOS SANTOS - DISCENTE

CARLA OSMO - COORDENADOR(A)

FERNANDA EMY MATSUDA - COORDENADOR(A)

BEATRIZ BOMBONATO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: DIREITOS
HUMANOS

A apresentação exporá as atividades realizadas pelo Observatório de Direitos Humanos do CAAF/Unifesp
no ano de 2021. Nesse ano, a principal frente de trabalho do Observatório se deu no monitoramento da
atividade legislativa em âmbito federal.). O trabalho partiu da construção, ao longo do ano de 2020, de
um banco de dados a partir da tabulação, conforme diferentes variáveis, dos resultados da busca de
propostas legislativas apresentadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que utilizassem a
expressão ?direito(s) humano(s)?. Adotou-se como recorte temporal as três últimas legislaturas (2007-
2011, 2011-2015, 2015-2019), bem como o primeiro ano da legislatura então em curso (fev.2019-
jan.2020). Entre os resultados da análise dos dados tabulados, chamou atenção a grande elevação do
número de proposições da Câmara dos Deputados fundamentadas nos direitos humanos no ano de
2019 ? de 201% em comparação com 2018 ?, principalmente no atinente a projetos de lei ordinária e
decretos legislativos. As propostas de decretos legislativos (PDLs) despertaram especial interesse para a
exploração a partir da análise qualitativa porque, em primeiro lugar, o aumento de propostas em 2019
foi muito expressivo. De acordo com o levantamento que havia sido feito pela equipe do
ObservatórioDH em 2020, foram 42 propostas na Câmara dos Deputados durante o ano de 2019, frente
a nove no ano anterior. No período do levantamento (2007-2019), o ano com maior número de
propostas de decretos legislativos fundamentadas nos direitos humanos tinha sido 2017, com 14
propostas. Em segundo lugar, os decretos legislativos são uma espécie de norma jurídica por meio da
qual o Poder Legislativo regula matérias de sua competência exclusiva, sem a necessidade de sanção
pelo Presidente da República. Por meio de decreto legislativo, o Legislativo pode ?sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa? (artigo 49, V, da Constituição Federal). A identi�cação de uma elevação muito grande no
número de propostas de decretos legislativos da Câmara dos Deputados fundamentadas nos direitos
humanos, no ano inaugural de um governo que se opõe a pautas fundamentais no campo dos direitos
humanos, fez com que a equipe do Observatório formulasse a hipótese de que o PDL, mecanismo
constitucional de sustação de atos normativos do Executivo, ligado, portanto, à promoção do equilíbrio e
dos controles recíprocos entre os Poderes do Estado, adquiriu renovada relevância nos dois primeiros
anos do governo Bolsonaro, como forma de combater retrocessos em políticas de direitos humanos,
ilustrando um acirramento da disputa entre o Executivo e o Legislativo. Para melhor investigar essa
hipótese e compreender o signi�cado dessa mudança de padrão no uso dos PDLs em matéria de
direitos humanos, a equipe do ObservatórioDH levantou também os PDLs propostos em 2020 e passou
a examinar o conteúdo dessas propostas, bem como o dos atos do Poder Executivo atacados por elas. A
análise, de natureza mormente qualitativa, teve como fontes principais os documentos referentes aos
PDLs fundamentados nos direitos humanos propostos na Câmara dos Deputados nos anos de 2019 e
2020, e discutiu os resultados do estudo desses documentos. Além do trabalho na análise legislativa,
foram também realizadas atividades na frente sobre atuação dos órgãos públicos de promoção e
proteção dos direitos humanos em âmbito federal. Dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos em
2020 na frente do projeto sobre atuação dos órgãos públicos de promoção e proteção dos direitos
humanos em âmbito federal, o Observatório participou do Projeto de Monitoramento das
Recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil em matéria de Memória,
Verdade e Justiça (2020-2021). Esse projeto foi coordenado por equipe do Núcleo de Direitos Humanos
da PUC-Rio e se deu no âmbito da Rede Acadêmica especializada de cooperação da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos/OEA. Fizeram parte do Projeto, além do Observatório: a
Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Católica de
Pernambuco (Unicap), o Instituto Vladimir Herzog (IVH) e o International Bar Association's Human Rights
Institute (IBAHRI). O trabalho envolveu o levantamento e a análise de dados a respeito da situação das
ações, políticas e decisões dos órgãos do Estado brasileiro em matéria de memória, verdade, justiça e
reparação das violações graves de direitos humanos praticadas durante a ditadura, em atenção a
recomendações formuladas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu relatório sobre
a situação dos direitos humanos no Brasil, publicado em 2021. Como produto dessas atividades, foi



elaborado um relatório �nal, submetido em outubro de 2021 à Relatoria sobre Memória, Verdade e
Justiça da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
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OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA EFLCH: A AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO SOBRE SUA TRAJETÓRIA ACADÊMICA E

PESSOAL NA GRADUAÇÃO

MAGALI APARECIDA SILVESTRE - COORDENADOR(A)

JOANA DE FATIMA RODRIGUES - DOCENTE

MARIA ANGELICA PEDRA MINHOTO - DOCENTE

BIANCA CRISTINA XAVIER - DISCENTE

DEISE LOPES DE SOUZA - DISCENTE

TALITA SOUZA DELFINO - DISCENTE

CLáUDIA GUEDES ARAúJO SILVA - DISCENTE

MARIA EDUARDA NOVAIS PEREIRA - DISCENTE

JULIANA MARCONDES DE MORAIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO DOCENTE

O Observatório de Educação Superior da EFLCH foi constituído em 2019 com objetivo de estabelecer
parâmetros e mecanismos para o acompanhamento dos egressos dos cursos de graduação e pós-
graduação da Universidade Federal de São Paulo, fortalecendo as relações entre a Universidade e seus
egressos, gerando subsídios para a avaliação, planejamento e o aprimoramento das ações institucionais.
Por isso, desenvolveu em seu âmbito a Pesquisa Institucional de Acompanhamento dos Alunos Egressos
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com objetivo de analisar como ex-alunos de diferentes
per�s sociodemográ�cos e culturais avaliam suas experiências de formação na graduação e as
relacionam ao seu crescimento individual. Investiga, principalmente, a existência de associação entre
características pessoais de ex-alunos a fatores como desenvolvimento da atividade pro�ssional na área
de formação, facilidade de obter emprego, nível salarial e continuidade dos estudos. Os dados foram
obtidos por meio da aplicação de um questionário online, com link de acesso enviado por e-mail aos
egressos dos cursos de graduação, divulgado no site o�cial da UNIFESP, em portal especí�co de Ex-
alunos e junto às demais redes de comunicação da universidade, entre os meses de abril e agosto de
2020, sendo obtidas 1.795 respostas. Além dessa consulta, foi utilizado também o coe�ciente de
rendimento acadêmico acumulado de cada respondente até o �nal de seu curso, informação extraída do
sistema de registro acadêmico da instituição. Com o intuito de veri�car o efeito da passagem pela
universidade em diferentes grupos de indivíduos, foi elaborado um indicador para diferenciar os
egressos segundo seu pertencimento étnico-racial e a experiência prévia de gerações ascendentes na
educação superior. Para o tratamento dos dados, efetuou-se análise fatorial exploratória do
questionário de avaliação do curso e testes de Qui-quadrado para mensurar a relação entre variáveis
qualitativas. Os principais resultados indicam que as experiências na Unifesp foram positivamente
quali�cadas e tiveram in�uência na trajetória pessoal e pro�ssional dos egressos, persistindo, contudo,
desigualdades no que se refere a facilidade para se empregar, aumento da faixa de renda e
continuidade dos estudos, a depender do pertencimento étnico-racial e da experiência prévia de
gerações ascendentes na educação superior. Como proposta de continuidade, o Observatório de
Educação Superior está desenvolvendo as etapas iniciais da pesquisa de acompanhamento dos egressos
de pós-graduação.
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OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA EFLCH: UM OLHAR SOBRE A
TRAJETÓRIA DE EX-ALUNOS

MAGALI APARECIDA SILVESTRE - COORDENADOR(A)

JONATHAN LUIZ FERREIRA - DISCENTE

MARIA EDUARDA NOVAIS PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA,
ENSINO

Introdução: O Observatório Temático de Educação Superior da EFLCH agregou à sua equipe dois
estudantes de graduação, Jonathan Luiz Ferreira, que permaneceu como bolsista de extensão durante
seis meses (de maio a novembro de 2021) e Maria Eduarda Novais Pereira, que concluiu o sétimo e
último mês (de novembro a dezembro de 2021). Ambos foram selecionados por meio do Edital 161/2021
que teve por base o Edital 648/2020. A estudante Maria Eduarda segue no Observatório como voluntária
e pretende desenvolver uma pesquisa de iniciação cientí�ca. Objetivo: Resumidamente, no caso do
Observatório Temático de Educação Superior da EFLCH, os bolsistas �caram responsáveis por
encaminhar atividades que auxiliaram, sobremaneira, três aspectos que compõem o seu alicerce: a
gestão do processo, a comunicação entre os próprios membros e com a comunidade e a divulgação e
propagação das atividades desenvolvidas, além de fetuar a comunicação entre os membros e,
principalmente, na organização do 2º Encontro de Egressos EFLCH/Unifesp: confecção de texto para
convite aos palestrantes; envio e acompanhamento dos aceites aos convites; organização da
programação �nal para divulgação (layout); organização de material para divulgação. Materiais: As
atividades desenvolvidas pelos dois estudantes contribuíram plenamente para a execução e �nalização
do Plano de Trabalho estabelecido pelo Observatório para o ano de 2021. São alicerces que extrapolam
o objetivo principal desse Observatório que é a pesquisa de egressos da Unifesp, mas se não estiverem
ativos permanentemente poderão inviabilizar os processos investigativos. Além disso, o fato dessas
atividades �carem centralizadas em um membro da equipe, no caso, o bolsista, garante uniformidade,
coesão às solicitações e aos encaminhamentos e agilidade na execução das decisões tomadas.
Resultado: Em relação à gestão, os estudantes começaram a adquirir alguns conhecimentos sobre
gestão de processos e essa contribuição foi importante, principalmente, porque os dois serão
professores de educação básica e exercerão sua pro�ssão em escolas públicas e ou privadas. Além
disso, aprenderam a trabalhar colaborativamente, a discutir dialogicamente e a encaminhar decisões
coletivas, incrementando sua responsabilidade, seu compromisso e desenvolvendo sua autonomia. Em
relação à comunicação, os estudantes passaram a compreender que, embora exerceram atividades num
determinado grupo, este fazia parte de um grupo maior, portanto, passaram a compreender a estrutura
institucional, principalmente quando necessitaram fazer contato e dialogar com diversos setores. Em
relação à divulgação, os estudantes aprenderam o quanto é importante dar transparência e valorizar o
trabalho realizado, principalmente quando seus resultados impactarão um grupo, ou mesmo a própria
comunidade a que esse grupo pertence. Além disso, aprenderam a problematizar sobre qual a melhor
forma de dar publicidade e comunicar os resultados à comunidade de acordo com suas características.
Conclusão: Nessa direção, concluímos que os impactos na formação desses estudantes, relatados até
aqui, compõem um conjunto de conhecimentos e habilidades apreendidas que auxiliarão em suas
trajetórias na universidade, assim como contribuirão para sua futura inserção pro�ssional. Um outro
aprendizado importante foi o constante compromisso ético dos dois bolsistas com as atividades do
Observatório, resultado da compreensão sobre o uso de verba pública que subsidiou as bolsas de
extensão.
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OBSERVATÓRIO DE REGIONALISMO

EMILY EMIKO MIYAKAWA - DISCENTE

REGIANE NITSCH BRESSAN - COORDENADOR(A)

MARCUS MAURER DE SALLES - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E
INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICAS INTERNACIONAIS

O Observatório de Regionalismo tem como objetivo constituir-se em um espaço de investigação e
diálogo entre pesquisadores, especialistas, professores e alunos, para fomentar o debate crítico com
formuladores de políticas públicas sobre iniciativas regionais de integração, com a �nalidade de
promover a apropriação pública e democrática desses processos de integração. O Observatório de
Regionalismo, com seu per�l extensionista, busca estar constantemente monitorando e avaliando os
impactos multidimensionais - políticos, econômicos, sociais, ambientais etc da integração regional. Para
subsidiar as atividades de extensão, o grupo realiza uma série de atividades de pesquisa, envolvendo
desde graduandos a acadêmicos, especialistas e teóricos contemporâneos do regionalismo
reconhecidos internacionalmente. Em termos de relevância acadêmica, o grupo de pesquisa e extensão
Observatório de Regionalismo formado por professores, pesquisadores, pós-graduandos e graduandos
de diferentes instituições de ensino e pesquisa visa o estudo do fenômeno do regionalismo na ordem
internacional. O Observatório de Regionalismo vem desenvolvendo permanentemente atividades de
pesquisa e extensão sobre regionalismo de forma pioneira. Além de ser composto por pesquisadores da
área, o grupo tem interface em sua atuação com especialistas de outros grupos de pesquisa e de redes
internacionais, como a REDE DIPP e o Projeto Jean Monet, sediado em Leuven, Bélgica. Em termos de
alcance temático, os estudos e pesquisas buscam, a partir de objetos e perspectivas teóricas e
metodológicas diversas, compreender as motivações e os determinantes da política externa dos Estados
e dos processos de regionalismo e multilateralismo. Inicialmente funcionando como grupo de estudos e
pesquisa com maior foco nos processos vigentes nas Américas, o Observatório estuda e analisa também
as demais regiões do mundo, como Europa, África e Ásia, e emprega a metodologia do regionalismo
comparado em grande parte de suas pesquisas. Para subsidiar atividades de extensão, o grupo realiza
uma série de atividades de pesquisa, envolvendo desde graduandos a acadêmicos, especialistas e
teóricos contemporâneos do regionalismo reconhecidos internacionalmente. Em termos de relevância
social, as atividades de pesquisa do grupo subsidiam as diferentes ações de extensão, dentre as quais,
destacam-se, debates e entrevistas com especialistas, publicações e informes semanais a partir de
notícias e eventos atuais, reuniões entre membros para estudos e análises, publicações cientí�cas e a
construção de um glossário de terminologias. Os resultados das ações extensionistas são sistematizados
e divulgados amplamente em mídias digitais e redes sociais, almejando a difusão de conhecimento entre
a comunidade geral. O Observatório de Regionalismo contribuirá para o conhecimento e prática dos
alunos e comunidade geral na área de estudos e extensão sobre regionalismo, bem como fará parte de
atividades extensionistas de UCs correlatas (integração regional e blocos econômicos regionais),
proporcionando aos alunos, desenvolvimento em práticas de extensão. Com ações múltiplas de
extensão, o grupo atua como difusor de atividades e conteúdos sobre o regionalismo contemporâneo,
visando a participação e expansão do conhecimento entre a comunidade geral. Ademais, o grupo
propaga amplamente os resultados de estudos, debates e pesquisas entre os meios acadêmicos e as
mídias sociais a serviço da comunidade geral. Na UNIFESP, o Observatório é coordenado pela Profa. Dra.
Regiane Nitsch Bressan, do Departamento de Relações Internacionais (EPPEN) e pelo Prof. Dr. Marcus
Maurer de Salles, do Departamento de Relações Internacionais (EPPEN) e Ex-Consultor Jurídico do Setor
de Assessoria Técnica da Secretaria do Mercosul (2015-2020).
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OBSERVATÓRIO DO SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA, PRIMEIRAS AÇÕES

LAURA CAMARA LIMA - COORDENADOR(A)

EDUARDO DE CARVALHO MARTINS - DOCENTE

BRUNA DA SILVA BARBOSA - DISCENTE

CONCEICAO REIS DE SOUSA - DOCENTE

RENATA DE MORAES VIEIRA - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: COVID-19

O projeto observatório temático do Serviço-Escola de Psicologia (SEP) UNIFESP/BS está relacionado com
os projetos e campos de estágio do curso de Psicologia. Recentemente implantado, ele foi criado para
viabilizar o desenvolvimento de meios para dimensionar e potencializar as repercussões socioespaciais
da sua implantação e consolidação, sua capilarização nos territórios, na vida social e nas políticas
públicas dos lugares onde as ações se realizam, além do impacto das ações e dos estágios na formação
dos estudantes do curso de Psicologia. O Observatório do SEP foi contemplado com uma bolsa para
Observatórios Temáticos. Desenvolvemos ações transversais e longitudinais, baseadas em metodologia
quantitativa e qualitativa. Os objetivos foram: (a) organizar incursões nos campos de estágio para
recolher informações e estabelecer diálogos; (b) estabelecer canais de comunicação inter projetos e com
o exterior; (c) criar e alimentar o site do Observatório; e (e) articular trocas com o Observatório
Institucional. Dados retrospectivos e prospectivos foram levantados, através de questionários,
entrevistas e análise documental sobre as ações de estágio, extensão e pesquisa. Quinze entrevistas
foram realizadas com os preceptores dos campos de estágio, que discorreram sobre a formação prática
de psicólogos e a relação serviço-universidade. A análise dos dados oriundos de questionários envolveu
estatísticas descritivas e inferenciais, sendo que as entrevistas e o material textual estão sendo tratados
por meio de análise semântica de conteúdo e pragmática. Acordos de cooperação e articulação com
outras instituições foram estabelecidos, incrementando a relação com as demandas sociais,
notadamente: o Instituto Federal de São Paulo- campus Cubatão (IFSP/Cubatão), o Departamento
Regional de Saúde IV e o Observatório da Escola Paulista de Medicina, além do Observatório Institucional
do ISS. O logo e o site do observatório foram criados; este último contém as seguintes entradas: Início,
Sobre, Campos de Estágio, Mapeamento. Acreditamos assim ter estabelecido um primeiro canal de
comunicação do Observatório com a comunidade exterior. Ao �nal desta primeira ação de extensão e
pesquisa, quando teremos todos os resultados sistematizados, iremos organizar um evento para
compartilhar os dados da pesquisa. Neste encontro convidaremos todos os preceptores para apresentar
os resultados e debatê-los conjuntamente, realizando a meta da troca interprojetos e campos de estágio
(territórios), bem como visando uma maior integração dos saberes de diferentes áreas da Psicologia. No
futuro, pretendemos implementar ações no território da Ponta da Praia, onde �ca a sede do SEP, e
intensi�car as trocas com os campos de estágio e com sociedade em geral.
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OBSERVATÓRIO INSTITUCIONAL DA ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E
NEGÓCIO (EPPEN/UNIFESP) - 2021-2022

JULIO CESAR ZORZENON COSTA - COORDENADOR(A)

LUIS HERNAN CONTRERAS PINOCHET - DOCENTE

TATIANA TRAVASSOS DE MENEZES - COORDENADOR(A)

ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA - DISCENTE

RAFAEL TEIXEIRA DE LIMA - PARTICIPANTE EXTERNO

LUCIANA MASSARO ONUSIC - COORDENADOR(A)

DEBORAH RAMOS DA SILVA - PARTICIPANTE EXTERNO

LEANDRO VIANA CAPPELLANO - PARTICIPANTE EXTERNO

CAMILA ALVES RODRIGUES - PARTICIPANTE EXTERNO

JÉSSICA GIANI BRITO DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: CIDADES

O objetivo geral do Observatório Institucional da Escola Paulista de Política Economia e Negócio é
analisar o desenvolvimento socioeconômico recente do município de Osasco (particularmente da região
onde se localiza o campus), no intervalo de tempo estabelecido desde a implantação do campus em
2011 até os dias atuais. Além disso, também podemos listar como objetivo a avaliação das relações
existentes entre a instalação do campus e o desenvolvimento de atividades ligadas à difusão cultural,
principalmente em suas manifestações eruditas e populares; avaliação da presença da EPPEN-UNIFESP
na composição da identidade do município, em sua história recente; avaliar a adequação das atividades
desenvolvidas nas três dimensões universitárias (pesquisa, ensino e extensão) com as necessidades do
município e da sub-região Oeste da RMSP e por �m, avaliar a formação e vivência dos estudantes de
graduação, durante sua passagem pela EPPEN ? UNIFESP, tanto de vista de sua inserção pro�ssional (e
adequação dessa inserção ao desenvolvimento socioeconômico e cultural de Osasco e região), como do
ponto de vista de sua história de vida, de sua formação pessoal e cidadã. Este último objetivo desdobra-
se em eixos de análise. Diante do que foi dito acima a equipe elaborou projetos especí�cos para o
cumprimento do nosso objetivo geral, são eles: ? Criação de um banco de dados com artigos,
monogra�as, teses, matérias e dissertações que tenham relação com o desenvolvimento da
universidade, da cidade de Osasco e região. Concluído no primeiro semestre de 2020, mas com
constantes atualizações. ? Criação de uma linha do tempo para servir como um guia para aqueles que
têm interesse de conhecer e entender como se deu a criação, implementação e a efetivação da Eppen no
município de Osasco. Concluído no segundo semestre de 2020, mas utilizado com frequência para
consultas. ? Criação de um documentário em comemoração aos 10 anos da Eppen usando como base o
banco de dados, a linha do tempo e diversas entrevistas realizadas no primeiro semestre de 2021,
totalizando mais de 40 horas de gravação. O documentário foi disponibilizado no canal do YouTube da
Unifesp - Eppen e no dia 28 de outubro de 2021 foi realizado um debate ao vivo sobre os principais
pontos de destaque e o processo de criação do documentário. Concluído no segundo semestre de 2021.
? Criação de um e-book com todas as informações coletadas nos projetos anteriores contendo
informações sobre o desenvolvimento do campus e seu impacto na região Oeste Metropolitana. Em
andamento. ? Análise sobre per�l do egresso dos estudantes de graduação e pós-graduação entre o
período de 2015 - 2021, com objetivo de compreender o per�l do egresso além da sua formação
acadêmica, buscando entender o impacto deste estudante na sociedade. Em andamento.
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OBSERVATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DE DIADEMA NOVAS PERSPECTIVAS

CLAUDIO BENEDITO BAPTISTA LEITE - DOCENTE

ANA LUISA VIETTI BITENCOURT - COORDENADOR(A)

NILTON MANUEL EVORA DO ROSARIO - DOCENTE

JOAO MIGUEL DE BARROS ALEXANDRINO - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 176 - Observatórios III Data: 01/07/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: AMBIENTE E
SOCIEDADE

Introdução: Observatório socioambiental da cidade de Diadema (OSD) é desenvolvido em parceria com a
Prefeitura Municipal de Diadema e foi implementado a partir do primeiro edital de fomento de
observatórios da Unifesp, (Edital N° 585 de 14 de outubro de 2019). Objetivos: fornecer dados e
diagnósticos por meio do mapeamento de dados georreferenciados de temáticas socioambientais como
suporte para o desenvolvimento sustentável do município, visando ampliar e fortalecer a integração e
articulação entre ensino, pesquisa e extensão; contribuir para o fortalecimento da cidadania ativa e da
participação social, a partir de dados, informações e análises, especialmente de séries históricas;
favorecer a participação dos observatórios Unifesp em redes colaborativas locais, regionais, nacionais e
internacionais. Metodologia: coleta de informações e a organização de dados geoestatísticos do meio
físico, compilação e a integralização de todos os dados, através da utilização de softwares de sistemas de
informação geográ�ca (SIG), como Arcgis e Qgis. A integração dos dados por meio de tabelas, grá�cos e
mapas, além da arte visual, associada a compilação de vídeos e fotogra�as, em parte produzidos pelo
projeto associado Atlas Ambiental de Diadema. O portal de comunicação de conteúdo web foi
implementado a partir de um sistema livre ?open source?, o Joomla. Resultados. Para a primeira fase de
implementação do observatório (2019-2021), elaboração e estruturação da plataforma com dados
geoespaciais e indicadores de série histórica do meio físico, envolvendo: Território e população;
Habitação e Infraestrutura; Condução de vida e Educação. Para o meio físico, destaque para dados de
recursos hídricos, considerando balanço hídrico do município e qualidade das águas. Em paralelo a
consolidação da plataforma com dispositivos para consulta destes dados. A segunda fase do ODS (2022-
2024) prevê novos dados socioambientais para o município de Diadema, mediante a consolidação do
projeto Atlas Ambiental. Complementarmente, três subprojetos serão introduzidos, relacionando
questões sobre o território e análises de séries históricas, envolvendo a relação do uso do solo, recursos
hídricos e clima urbanos, além de dados socioambientais com foco para a questão da miscigenação
racial. Paralelamente, parcerias se estruturam, como a rede articulaç@ões e o início de colaboração com
o Klimapolis Laboratory, um projeto de cooperação internacional de longo prazo entre instituições
alemãs e brasileiras e coordenado pelo Instituto Max Planck de Meteorologia (MPI-M) e pelo Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, para realização de webinários, palestras, lives e
o�cinas no contexto de um programa conjunto de pesquisa transdisciplinar alemão brasileiro, visando
contribuir para o desenvolvimento de cidades ambientalmente resilientes no Brasil, com foco para
Diadema, na relação entre clima, poluição da água e do ar e atores sociais, com a participação de
autoridades municipais e atores urbanos abordagens para o desenvolvimento de cidades sustentáveis e
estruturas de governança aprimoradas. Perspectivas: contribuição Tema ?Cidades e Comunidade
Sustentáveis?, mapear, detectar problemas, fornecer dados, atuar em parceria com as políticas públicas
do município, ação contra a mudança Global do Clima, Vida na água, Vida na Terra, Redução das
Desigualdades.
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OBSERVATÓRIO TEMÁTICO ENVELHECIMENTO: LINHAS DE CUIDADO NAS
DEMÊNCIAS COM ENFOQUE NA ATENÇÃO BÁSICA

MARCIA MARIA PIRES CAMARGO NOVELLI - DOCENTE

EMANUELA BEZERRA TORRES MATTOS - COORDENADOR(A)

HELENA ZACHARIAS RADICCHI - DISCENTE

ALINE CRISTINA RAMOS COELHO - DISCENTE

CORINA LOPES RIBEIRO - PARTICIPANTE EXTERNO

RUBENS GOULART PANICO - PARTICIPANTE EXTERNO

EDMIR BATISTA DA SILVA CRUZ - DISCENTE

JULIANA RENÓ FARIA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 81 - Observatórios II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E
DO IDOSO

O envelhecimento populacional brasileiro é uma realidade e um importante desa�o para a saúde pública
no Brasil. Atualmente, 11,3% da população brasileira têm mais de 60 anos. O aumento expressivo e
contínuo da população idosa brasileira tem acarretado consequências, como a maior incidência de
doenças crônico-degenerativas, entre elas, a demência. Esta é uma das maiores causas de mortalidade e
incapacidade na população idosa com consideráveis custos (diretos e indiretos) para a sociedade, para
as suas famílias e para o Sistema de Saúde. Assim faz-se necessário que sistema único de saúde (SUS)
implemente práticas e cuidados em saúde para além do saber médico por meio de tecnologias leves, de
baixo custo para capacitação e formação de pro�ssionais de saúde na atenção básica. Tem como
objetivo propor ações de saúde: Grupo Virtual Mente Aberta de suporte e apoio aos cuidadores
familiares de pessoas com demência e O�cina de Capacitação Regional Virtual dos Agentes Comunitários
em fase de planejamento. As propostas ocorreram simultaneamente. Foram aplicados os termo de
consentimento livre e esclarecido que consideram as normativas da resolução 466/2012 após submissão
e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil. O Grupo Mente Aberta alcançou 57
cuidadores familiares de todo o território brasileiro e Espanha. Já a O�cina de Capacitação de ACS
formou 33 agentes da cidade de Santos para a detecção precoce na demência na primeira turma e agora
amplia para formação regional. As ações propostas continuam e são primordiais para o cuidado em
demência na rede de saúde pública brasileira indo de encontro com as metas implementadas pela
Organização Mundial de Saúde em todo mundo.
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OBTENÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS SUSTENTÁVEIS COM BASE NO ECODESIGN
DO PRODUTO

CRISTIANE REIS MARTINS - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA VALERIO DA SILVA - DISCENTE

LETÍCIA BORGES MARGONARI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Os óculos são objetos usados pelo ser humano desde a pré-história e ao longo do tempo passou por
diversas transformações no seu design dependendo da sua �nalidade. Eles conseguiram se tornar um
item essencial na vida das pessoas, pois além de serem um objeto para proteger os olhos dos raios
solares e da claridade, se tornaram acessórios de moda. Nesse sentido, por entrarem no ramo da moda,
eles �caram sujeitos às suas tendências e uma problemática advinda desta questão é a grande
quantidade de óculos descartados, tanto por conta do desgaste comum como pela volatilidade das
tendências de moda, que junto da falta de costume da reutilização deles ou da sua reciclagem, trouxe a
necessidade de se pensar em alternativas sustentáveis para os modelos existentes. Contudo, é notório
que já existem óculos com armação sustentável no mercado, como o de madeira, mas o presente
projeto visa preparar e caracterizar um compósito polimérico de acetato de celulose e �bra natural para
aplicação em armações de óculos sustentáveis que possam ser produzidas industrialmente e com um
design moderno, e que para tal, utilizou conceitos do ecodesign para projetar as armações. Sendo assim,
as formulações foram feitas utilizando acetato de celulose (AC) e �bras curtas de sisal (FS) não tratadas
em quatro proporções distintas: 0%, 2%, 4% e 6% em massa de �bra e processadas no misturador
interno Haake Rheomix 600 sob as condições de operação de 190ºC, 80 rpm em 5 minutos. Os
compósitos AC/FS foram caracterizados estruturalmente por FTIR e ensaios térmicos ensaios térmicos
por termogravimetria (TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). A partir da análise reológica,
compreendeu-se que o compósito, nessas condições de operação, fundem-se por completo em 1,5
minutos e tornam-se homogêneos em 4 minutos. Pelas análises de TGA e DTG observou que o
compósito começa a sofrer uma degradação na temperatura de 85ºC, que pode ser atribuído à umidade
presente na amostra por conta do comportamento higroscópico tanto do acetato de celulose quanto da
�bra natural, enquanto que a máxima perda de massa acontece em torno de 340ºC. Com base nos
resultados obtidos e no protótipo já con�gurado, pode-se concluir que a �bra não provoca uma
mudança estrutural na matriz polimérica e que a armação obtida está atendendo aos critérios do
ecodesign, com aparência visual bem moderna, uma vez que tanto o acetato de celulose quanto a �bra
são materiais biodegradáveis.
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OBTENÇÃO DE CARVÃO DE BAMBU PARA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS HÍBRIDOS
COMBINADOS COM NANOPARTÍCULAS DE TIO2

MARAISA GONCALVES - COORIENTADOR(A)

NIRTON CRISTI SILVA VIEIRA - CO-AUTOR(A)

ELIAS DE BARROS SANTOS - ORIENTADOR(A)

RAQUEL APARECIDA DOMINGUES - CO-AUTOR(A)

SARA PESSOA SABINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Introdução: O bambu é uma gramínea perene que possui tronco lenhoso, tendo deste modo um grande
potencial para a produção de carvão, haja vista que o colmo do bambu pode ser utilizado em sua
totalidade no processo de carbonização. A espécie de bambu utilizada neste estudo foi a Bambusa
tuldoides, que é muito abundante no Brasil, sendo uma fonte renovável, acessível e de baixo custo.
Neste sentido, o bambu foi escolhido como matéria prima para obtenção de carvão. Objetivo: Obter
carvão de bambu (CB) para posterior uso como matriz na preparação de materiais híbridos, combinando
com nanopartículas de TiO2 (TiO2@CB), para aplicação em sistemas de fotocatálise. Materiais e Método:
Para a carbonização, o bambu foi cortado em pequenas peças de 1,6 cm (largura) e 3,1 cm
(comprimento), as quais foram tratadas em forno tubular a 800ºC durante 1h em atmosfera de N2. Após
este procedimento, foram obtidas peças de CB com um rendimento de massa de 23,5%. Posteriormente,
foi realizada a análise de adsorção/dessorção de nitrogênio para a determinação da área super�cial
especí�ca. A isoterma demonstrou que o carvão ativado é do tipo I de acordo com a classi�cação da
IUPAC, que caracteriza que o sólido possui micro porosidade. A área super�cial encontrada foi de 150
m2/g. Peças de CB foram imersas em solução de Ti(isop)4 sob agitação constante por 2h. Em seguida, as
peças impregnadas com o composto foram removidas e tratadas termicamente nas temperaturas de
200ºC, 300ºC e 400ºC durante 4h, sendo obtidas amostras de TiO2@CB. Resultados: As amostras
tratadas a 400oC degradaram, apresentando instáveis. No entanto, as amostras obtidas nas
temperaturas mais baixas apresentarem-se estáveis, indicando que são as melhores condições térmicas
para obtenção do material híbrido TiO2@CB. Nessas amostras foi possível observar visualmente a
formação de pequenos agregados de cor branca em sua superfície, indicando a formação TiO2 sobre a
matriz de CB. Como continuidade do trabalho, será realizada ainda, as caracterizações complementares
do material híbrido, usando microscopia eletrônica de varredura, análise de área super�cial e
espectroscopia Raman. Após a otimização da preparação do TiO2@CB, o material será aplicado em
sistemas de fotocatálise. Palavras-chaves: Bambu, Carvão, Nanopartículas, TiO2.
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA VISCOSIDADE DE MATRIZES DE ALGINATO DE
SÓDIO PARA BIOIMPRESSÃO

PATRICIA ALESSANDRA BERSANETTI - ORIENTADOR(A)

PAULA DE ARAÚJO SILVÉRIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: PROCESSOS E PRODUTOS TECNOLÓGICOS

As matrizes para bioimpressão são formadas por hidrogéis - polímeros capazes de reter grande
quantidade de água em sua estrutura, o que possibilita sua utilização para diferentes aplicações, como
para biopreenchimento e bioimpressão. Os objetivos deste trabalho foram sintetizar matrizes de
alginato com concentrações de 0,1 a 0,5% e determinar suas viscosidades, visando aplicação em
bioimpressão. Os hidrogéis de alginato de sódio foram preparados a 0,1%, 0,25%, 0,3% e 0,5% em água
ultrapuri�cada, mantendo-se o sistema sob agitação por 2 h, à temperatura ambiente. As viscosidades
foram determinadas em um viscosímetro Brook�eld DV3T com haste CP40Z em torques de 10 a 99% e
os resultados foram analisados com ajuste da Lei das Potências, em triplicata. As viscosidades médias
foram 8,20 cP; 18,06 cP; 25,02 cP e 65,03 cP, respectivamente para as matrizes 0,1%, 0,25%, 0,3% e 0,5%.
Pela Lei das Potências foi possível determinar as características dos materiais (r2>0,97), que mostraram
comportamento Newtoniano (n~1). Os valores médios dos índice de consistência (K) e índice de �uxo (n)
foram: 12,17 cP e 0,931; 22,9 cP e 0,952; 32,27 cP e 0,944; 92,57 cP e 0,894, respectivamente para os
hidrogéis 0,1%, 0,25%, 0,3% e 0,5%. As matrizes de alginato sintetizadas até a concentração de 0,3%
mostraram-se adequadas para utilização em bioimpressoras que apresentam limites máximos de
viscosidade baixos (em torno de 30 cP). O hidrogel 0,3% apresentou uma viscosidade média próxima a
esse limite, enquanto os materiais com menor concentração mostraram-se viáveis para reticulação, a
�m de desenvolver uma tinta para bioimpressão.
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OCORRÊNCIA DE DEPRESSÃO EM JOVENS DO ENSINO MÉDIO ASSOCIADA A UM
NOVO CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL: O USO DAS REDES SOCIAIS E DA INTERNET

JOAO MIGUEL DE BARROS ALEXANDRINO - ORIENTADOR(A)

MURILLO DOS SANTOS RODRIGUES PERALTA - DISCENTE

LORENA PEREIRA QUIROGA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-

ESTAR

OCORRÊNCIA EM JOVENS DO ENSINO MÉDIO DE DEPRESSÃO ASSOCIADA A UM NOVO CONTEXTO
SÓCIO-CULTURAL: O USO DAS REDES SOCIAIS E DA INTERNET MURILLO DOS SANTOS RODRIGUES
PERALTA - PESQUISADOR murillokogama99@gmail.com LORENA MEIRA QUIROGA PEREIRA -
COORIENTADORA lorena.quirogafsa@gmail.com JOÃO MIGUEL BARROS ALEXANDRINO - ORIENTADOR
j.alexandrino@unifesp.br Introdução: Com a evolução da internet, a sociedade brasileira foi se
transformando para se adequar à essa nova realidade tecnológica. Com os jovens sendo inseridos nessa
época em que as redes sociais são muito presentes no cotidiano, sem vivenciarem a transição dessa
evolução, diversos problemas são con�gurados na internet, como a cultura do cancelamento, agravando
doenças psicológicas, como a depressão. De acordo com Maria Rita Kehl, em seu livro ?O tempo e o
cão?, ?A falta de empatia que encontramos em nossa cultura pelos depressivos costuma ter, entre os
adolescentes, efeitos catastró�cos; não é incomum que meninos e meninas de catorze ou quinze anos
se precipitem em tentativas de suicídio (por vezes fatais) não tanto em função da gravidade de seu
quadro depressivo [?], mas por não suportarem a imensa perda de autoestima, os sentimentos de
incompreensão e de isolamento provocados pelo estigma da depressão, que afasta amigos e os torna
alvos de chacotas e de sérios preconceitos.? Urge, portanto, a necessidade de debater e tratar este
problema social, algo esta pesquisa procurará desenvolver. Objetivo: O objetivo da pesquisa é analisar e
entender como o contexto da evolução da internet in�uenciou na evolução da depressão em jovens da
Escola Vereda, em que indivíduos apesar de estarem mais conectados se sentem mais sozinhos e estão
propícios à melancolia e isolamento. Mais especi�camente (i) pretende-se analisar e debater sobre como
o uso da internet impacta nos sentimentos e emoções dos alunos do 8º ano ao 2º ano do ensino médio
da Escola Vereda de São Bernardo, e (ii) Produzir e executar uma proposta de intervenção com a
�nalidade de auxiliar os alunos no uso da internet e na regulação de seus sentimentos, a �m de prevenir
possíveis casos de depressão e/ou ajudar os alunos diagnosticados a lidar com a doença. Materiais e
Método: Com base em diversas fontes bibliográ�cas, será produzido um artigo cientí�co que irá debater
sobre o assunto pesquisado, apresentando as pesquisas feitas na Escola Vereda. Tais pesquisas foram
executadas na escola, com os alunos do 8º ano ao 2º ano do ensino médio, por meio de uma plataforma
do Google chamada Forms, que coletou dados sobre uso das redes sociais na internet e seu impacto nos
sentimentos e emoções dos alunos. Posteriormente, será desenvolvida também uma proposta de
intervenção a ser executada na escola, cujo formato ainda será debatido pelo pesquisador e seus
orientadores.
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OFICINA DEU BRANCO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO GRUPAL EM TERAPIA
OCUPACIONAL PARA PESSOAS IDOSAS SEM COMPROMETIMENTO COGNITIVO

MARCIA MARIA PIRES CAMARGO NOVELLI - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA CARVALHO KLOPPE - CO-AUTOR(A)

ELISABETHE OLIVEIRA DOS SANTOS - DISCENTE

GABRIELLA PEREIRA PILON - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A competência cognitiva é considerada por diversos estudos como um aspecto importante
para o desempenho das ocupações/atividades cotidianas. No entanto, há uma escassez de propostas de
ações de intervenção da terapia ocupacional para pessoas idosas com enfoque cognitivo. Objetivo:
Desenvolver uma proposta de intervenção terapêutica ocupacional grupal para pessoas idosas com
enfoque cognitivo. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de fase teórica para o desenvolvimento
de uma proposta de intervenção em terapia ocupacional que foi desenvolvido em 2 fases: 1ª. Fase ?
Construção do suporte teórico sobre envelhecimento cognitivo (1ªrevisão) e Construção das Evidências
Cientí�cas sobre Intervenções Cognitivas para pessoas idosas (2ªrevisão) e 2ª. Fase - Desenvolvimento da
proposta de intervenção. O mnemônico PICOT foi utilizado para as revisões realizadas. A seleção dos
artigos foi realizada pelos títulos e resumos, e posteriormente os artigos selecionados foram lidos na
íntegra. As bases de dados mapeadas foram: Scielo, PUBMED, LILACS, Cochrane, nos últimos 10 anos
(2012-2022), nos idiomas português, espanhol e inglês. Resultados: Na 1ª revisão foram identi�cados 64
artigos, sendo que 19 foram lidos na íntegra a partir do foco da revisão. A partir desta 1a. revisão foi
possível identi�car, que os domínios cognitivos comprometidos no envelhecimento são: atenção,
funcionamento executivo, memória de curta duração e memória episódica. Na 2ª revisão foram
identi�cados 115 artigos e lidos 79 artigos na íntegra. A partir desta revisão foi possível identi�car que: o
tempo gasto nas sessões é de 1 a 2 horas; a frequência das sessões varia de 1 vez na semana até todos
os dias; a quantidade de sessões varia de 4 a 23 e a quantidade de participantes variou entre 5 à 25
participantes. Os domínios cognitivos estimulados nas intervenções são muito variados. Baseado nos
dados mapeados a proposta terapêutica desenvolvida apresenta as seguintes características: número de
participantes (10 a 15), terapeutas envolvidos na atividade (2), frequência das sessões (1 vez por
semana), tempo gasto nas sessões (90 minutos), quantidade de sessões (14(2 sessões de avaliação e 12
de intervenção)) e domínios trabalhados (percepção (percepção visual, auditiva, olfativa e gustativa),
memória de curto prazo (memória operacional), funcionamento executivo (raciocínio abstrato,
planejamento, organização e categorização), memória de longo prazo (episódica, semântica e
prospectiva). Em relação a estrutura das o�cinas, elas serão desenvolvidas em 3 etapas: 1a. etapa -
intervenção educativa sobre o domínio cognitivo a ser estimulado; 2a. etapa - a aplicação da atividade
propriamente dita e a 3a. etapa - discussão sobre o impacto daquele domínio cognitivo nas
ocupações/atividades cotidianas. Conclusão: O acesso a literatura já produzida nos permitiu identi�car
aspectos importantes para a construção da nossa proposta de intervenção. A partir desses dados
propomos a o�cina deu branco com a estrutura descrita nos resultados.
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OFICINAS INTERCULTURAIS TEMÁTICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID 19
E DA MOBILIDADE ESTUDANTIL

JOAO APARECIDO CRUZ - DISCENTE

DEBORA GALVANI - COORDENADOR(A)

ALAN SILVIO RIBEIRO CARNEIRO - COORDENADOR(A)

JÚLIA SAAVEDRA AZZEM - DISCENTE

SAMUELLE GLORIA AHAVI - DISCENTE

AGNÈS GABRIELLE AHAV - DISCENTE

JONIAN ARTHESS LADRICK - DISCENTE

NIVEKA VENA SRETLAW JOHNSON - DISCENTE

IVHAN DORLAN MBONGO BOUPIANGAH - DISCENTE

CHRINOVIC TSHIBAMBE NGALA - DISCENTE

ACHIRAF DEEN ADÉBOLA ABIKANLOU - DISCENTE

DYHON AURIOL FLORIENT DEZOB - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E
INTERSECCIONALIDADE

INTRODUÇÃO: O PEC-G, fruto de parceria entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) e Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, desde a década de 60 tem
oferecido vagas nas universidades voltadas a estudantes de países em desenvolvimento. Proveniente
dessa macropolítica, foi implementado o curso Pré-PEC-G da Unifesp, por iniciativa da Coordenadoria de
Direitos Humanos, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Secretaria de Relações Internacionais, com
o objetivo de auxiliar e acolher os estudantes desse programa que desejam ingressar nas IES paulistas.
Ele é voltado para estudantes francófonos e anglófonos, sobretudo oriundos do continente Africano e
Caribe. Previamente ao ingresso à universidade, estudantes devem ser aprovados no exame de
pro�ciência Celpe-Bras. Diante dos impactos da pandemia de COVID-19, ações de acolhimento e de
ensino foram reinventadas para ocorrer a distância e ampliadas devido ao atraso na aplicação do teste
de pro�ciência. OBJETIVOS: Trata-se de relatar experiência extensionista com foco no primeiro semestre
de 2021. Metodologia: O projeto Redes, conexões e saberes, que tem interface com módulos da
graduação, sobretudo estágio pro�ssionalizante em terapia ocupacional social, tem como diretrizes o
desenvolvimento de atividades para ampliação de redes favorecendo contato entre estudantes
brasileiros e internacionais de diversas regiões; acompanhamento de situações singulares que exigiam
mediação; apoio ao desenvolvimento de projetos em diálogo com professores especialistas em ensino
de português. A metodologia tem referência na educação popular e na noção de atividade alicerçada na
terapia ocupacional social, com desenvolvimento de atividades individuais e/ou grupais sensíveis às
diferenças culturais, a pluralidade de saberes e pautadas no diálogo. Dentre estas ações, foram
desenvolvidas o�cinas interculturais temáticas à distância, com apoio das ferramentas google meet e
whatsapp, desde abril de 2020. Resultados: As o�cinas temáticas, realizadas semanalmente, construídas
com a participação dos estudantes do Pré-PEC-G, estudantes extensionistas e estagiárias, tiveram como
tema disparador ?o que os/as estudantes internacionais gostariam que a sociedade brasileira soubesse
sobre seus países, culturas, cidades, regiões?. A questão desdobra-se de experiências anteriores e da
percepção dos desconhecimentos sobre o continente africano e países do Caribe. Re�ete também
necessidade de enfrentamento a diversas expressões do racismo na sociedade brasileira e do
acolhimento seletivo, desconstruindo o mito do Brasil como um país e um povo acolhedor. Conclusão:
Sustentar as atividades à distância por tanto tempo foi desa�ador para todos e todas que se engajaram
neste processo. O impacto para quem viveu de perto este programa, deu-se também no atraso em mais
de um ano para o ingresso na universidade, devido ao adiamento da aplicação do exame de pro�ciência
Celpe-Bras. No entanto, entendemos, coletivamente, a importância de manter ações de ensino,
acolhimento, interação, diante da imposição do distanciamento social. Permanecemos na aposta de que
o curso Pré-PEC-G somado às iniciativas de acolhimento e diálogos interculturais, possam ampliar os
horizontes dos diferentes estudantes e docentes que nele se engajam e contribuir para a recon�guração



das percepções de todos os participantes do lugar que ocupam nas dinâmicas globais, reconhecendo a
necessidade de negociação constante no exercício da coabitação da diferença.
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OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE: OS CASOS DE LINCHAMENTOS PÚBLICOS NA
BAIXADA SANTISTA

LUZIA FATIMA BAIERL - ORIENTADOR(A)

GABRIELA SANTOS PAIVA DOS REIS - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: A presente pesquisa buscou elucidar aspectos dos linchamentos públicos como forma de
fazer justiça com as próprias mãos. Os linchamentos são compostos por uma multidão de pessoas que,
munidas de agressividade, buscam punir sumariamente um/a suspeita/o de infringir a ordem e a moral
vigentes. Um importante aspecto tratado na pesquisa e que in�uenciou toda a direção percorrida é que
não são todos e quaisquer suspeitos de um crime que são vítimas de linchamento. Objetivos: Assim
como outras formas de violência no Brasil, os linchamentos costumam vitimar mais homens, jovens,
negros e periféricos, e, portanto, fez-se mais que necessário que sob a ótica de classe, gênero e,
principalmente, de raça a pesquisa cumprisse com seu objetivo de evidenciar ocorrências de
linchamentos públicos no Brasil e na Baixada Santista, identi�cando as raízes dos linchamentos em
nosso país. Materiais e Método: Pautada de acordo com a perspectiva da teoria social (MARX, 1932) que
compreende o movimento real do objeto de estudo, munido de totalidade e historicidade, a pesquisa
documental e bibliográ�ca foi realizada a partir de produções já existentes acerca dos linchamentos
públicos registrados em livros, artigos e teses, além de matérias jornalísticas ? de mídia impressa, online
e televisiva ? que tratam sobre o tema. A pesquisa, seguindo os desdobramentos da pandemia de covid-
19, se debruçou também sobre aspectos midiáticos e virtuais, que vêm adquirindo nova importância
nesse contexto. Resultados e conclusões A partir de profundas análises, foi possível identi�car a forma
com a qual os linchamentos estão estritamente ligados ao conservadorismo, ao racismo e ao descrédito
na justiça; a sociedade brasileira, formada sobre um solo fertilizado com o sangue e o suor dos/as
indígenas e negros/as, segue negando a essas pessoas seus direitos humanos básicos. A violência,
presente no cerne da história desse país, é notável ainda nos dias atuais, é intrínseca ao nosso modo de
ser. No período da escravização e pós-abolição, uma das ferramentas utilizadas para impedir os/as
negros/as de causarem uma possível revolução na pirâmide social era o linchamento público. Caso o
status quo fosse minimamente ameaçado, caso um preto ousasse querer ser tratado como ser humano,
era amarrado, chicoteado, enforcado e humilhado até a morte. Em praça pública para que os outros
pretos temessem ultrapassar os limites sociais impostos pelos homens brancos. Estamos falando de
uma prática especí�ca que não raramente, mesmo em contexto de século XXI, é recorrida por seus
autores como mecanismo de ?resolução? de con�itos, é resgatada dos períodos mais sombrios da
história como forma de fazer justiça com as próprias mãos. Representa o enaltecimento de um cruel
passado onde era admissível que pessoas fossem punidas das formas mais cruéis nos pelourinhos. A
violência experienciada pelas camadas mais pobres da sociedade brasileira atual é apenas a reciclagem
de um passado recente. Amarrados em postes em praças públicas estão os descendentes dos
escravizados amarrados nos pelourinhos.
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OLIGARQUIA TERRITORIAL: DO COMPADRIO POLÍTICO AO CONTROLE
DEMOCRÁTICO NO GUARUJÁ.

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINI - ORIENTADOR(A)

VITOR GABRIEL CASTRO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: CIDADES

Introdução O nepotismo somado ao capital imperialista vem desde os primórdios da história do Brasil
promovendo o fortalecimento de alianças burguesas oligárquicas, colocando as classes subalternas a
condições de vida precárias. Não diferente, mas com suas particularidades, o município de Guarujá/SP
sofre com os impactos dessa expressão política, que agudiza a questão social e desmobiliza as pessoas
ao pleno exercício democrático. Assim, a pesquisa tem como proposta evidenciar as formas vivas e
dinâmicas de resistências frente às amarras capitalistas e as ordenações burguesas que aprisionam a
democracia, sendo uma das ações, o projeto pré- vestibular comunitário ?EDUCAFRO?, voltado a alunos
de baixa renda e afrodescendentes, que há mais de vinte anos luta pelo acesso à educação nas
universidades públicas e particulares da Baixada Santista e do Brasil. Tal ação fortalece a construção
democrática considerando as particularidades históricas, sociais, econômicas e políticas no município de
Guarujá/SP. Objetivo Compreender o processo da política oligárquica de compadrio na cidade de
Guarujá/SP e a intensi�cação das expressões da questão social e entender as formas de enfrentamento
por parte da sociedade civil e as instituições públicas. Materiais e Métodos A pesquisa foi baseada na
teoria social de Marx, a qual parte da compreensão da totalidade por aproximações sucessivas da
realidade da cidade do Guarujá. A tipologia da pesquisa foi documental e bibliográ�ca. Para a análise
qualitativa dos objetos estudados, foram utilizados referenciais teóricos críticos e os Planos de gestão
municipal, diário o�cial da cidade de Guarujá e notícias de meios o�ciais de comunicação. Resultados e
Conclusão Como resultado a pesquisa apreendeu as violências simbólicas que asseguram a manutenção
do projeto hegemônico classista presentes no cotidiano da população guarujaense, a exemplo do termo
fascista estampado na bandeira do munícipio, hinos o�ciais da cidade e as ruas que levam o nome de
escravocratas que habitaram no município. A experiência em buscar apreender a realidade e se deparar
com o fato de que há legitimada no município uma ordem fascista, foi aterrorizante nesse processo. Por
meio desse achado, pude atestar as intenções perversas da classe burguesa do município de Guarujá/SP
em relação à classe trabalhadora. O sentimento de naturalização dos abusos feitos pela classe
dominante é persistente e com o passar dos anos não houve reformas políticas que buscassem ir ao
embate dessas questões. Por isso, foi tratado do domínio burguês e o controle democrático como um
processo político perverso, que a partir de frentes de resistências, participação popular e mobilizações
civis, podem ser evitados. Portanto, se faz necessário maior controle democrático em relação às funções
do Estado, para que se garanta o cumprimento dos deveres com a classe trabalhadora. Desse modo, faz-
se necessário o fortalecimento e o �nanciamento a�uente das políticas públicas e dos movimentos
sociais. Ademais, para que haja avanços signi�cativos contra o controle classista hegemônico é preciso
que os sujeitos sociais ocupem os espaços de construção política e participem das decisões que de�nem
o destino da sociedade.
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ONDAS DE PANDEMIA: OS EFEITOS DA QUARENTENA DA COVID-19 ENTRE ADULTOS
PRATICANTES DE SURFE

RICARDO DA COSTA PADOVANI - ORIENTADOR(A)

ROBERTA PESSOA DE MELLO - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área: SAÚDE

E BEM-ESTAR Sub-Área: COVID-19

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) é uma das maiores crises de saúde pública vistas nas
últimas décadas e medidas extremas foram adotadas ? como quarentena e isolamento social ? que
tiveram profundo impacto na rotina das pessoas. Objetivo: compreender o impacto da privação da
atividade de surfe na saúde mental de adultos devido ao fechamento das praias e as medidas de
isolamento social e quarentena. Materiais e metodologia: participaram do estudo 9 adultos que praticam
o surfe como principal atividade de lazer. Foram adotados como critérios de inclusão: ter o surfe como a
principal atividade de lazer e praticar por um período superior a seis meses. Instrumento: roteiro de
entrevista semiestruturado que abordou os seguintes temas: descrição da prática do surfe; efeitos da
pandemia na prática; estratégias de enfrentamento utilizadas para lidar com a situação; percepção da
e�cácia de tais estratégias para a saúde mental. A entrevista foi realizada por meio da plataforma do
Google Meet. Para realizar a análise dos dados coletados, foi utilizado o método de análise de conteúdo,
consistindo de divisão do conteúdo e categorização do mesmo de acordo com os objetivos da pesquisa e
as conjeturas levantadas, sucedendo-se, por �m, a análise do conteúdo embasada na literatura
existente. Resultados: a partir da escuta e análise das entrevistas, três categorias surgiram como
resultado: 1. Lidando com as mudanças geradas pela pandemia; 2. Adaptações das práticas esportivas; e
3. A importância da natureza na prática e no bem-estar.
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ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DA COMPANHIA EDITORA NACIONAL DO CENTRO DE
MEMÓRIA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA UNIFESP: PESQUISA E

PRESERVAÇÃO.

MARIA RITA DE ALMEIDA TOLEDO - ORIENTADOR(A)

FABIANE LARISSA LISBOA GOULART - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Introdução Entre as décadas de 1920 e 1930 ocorreu a ampliação do mercado editorial no Brasil. Isso
pode ser constatado pela análise do Inquérito promovido pelo jornal "O Estado de S. Paulo", sobre
interesse do público brasileiro pelos livros nacionais, antes limitados à literatura francesa. O mercado
editorial, então, passa a sofrer um lento deslocamento rumo à produção nacional. Neste sentido, novas
estratégias são adotadas em busca de novos públicos e um dos principais nomes da dita ?revolução dos
livros? é Monteiro Lobato, a princípio com a ?Monteiro Lobato e Cia?, e após a falência da editora,
recomeça com a "Companhia Editora Nacional" (CEN). Os documentos referentes à CEN, atualmente,
estão sob responsabilidade do CMPH/Unifesp. A pesquisa tem como objeto a organização e
disponibilização do material para o público em geral. Objetivo Tendo em vista a importância do mercado
editorial e a atuação da Nacional, se consagrando como a maior editora brasileira dos anos 1930 até
meados da década de 1970, o principal objetivo deste projeto é recuperar informações do acervo
documental da Companhia Editora Nacional, atualmente guardado no acervo Centro de Memória e
Pesquisa Histórica da Unifesp. Desta forma, o intuito é também disponibilizar para o público o conjunto
documental da Nacional de modo que diversas pesquisas possam ser realizadas com essa
documentação. Materiais e métodos Até o momento, a investigação se dedica à organização para a
conservação e guarda dos documentos da CEN. Para tanto, realiza a limpeza e separação da
documentação, assim como descrição de cada documento para que seja possível a recuperação das
informações de modo que sejam disponibilizadas para os públicos acadêmico e de interesse mais
amplo. Resultados e conclusão Atualmente, já estão em processo de descritos os contratos da Editora
com outras instituições e com seus autores.
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ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA FIBROÍNA DE SEDA EM DIFERENTES MÉTODOS DE
DEPOSIÇÃO

MARLI LEITE DE MORAES - ORIENTADOR(A)

SARA DE CARVALHO SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: NANOTECNOLOGIA

Introdução: A �broína da seda (silk �broin, SF) é um biopolímero natural produzido pela espécie de
bicho-da-seda Bombyx mori, suas propriedades expandiram-se dos têxteis convencionais a aplicações
biomédicas devido à sua biocompatibilidade, baixa imunogenicidade, versatilidade e excelentes
propriedades mecânicas. Cada �bra de seda é composta por dois tipos de proteínas estruturais: a
sericina que envolve as �bras, e a �broína que é o �lamento da seda composta de diferentes
aminoácidos e de regiões altamente organizadas com formas cristalinas, folhas-?, e semicristalinas,
sendo sua organização em �lmes in�uenciada conforme o método de produção de �lmes. Objetivo:
Investigar a in�uência do método de deposição por adsorção e automontagem na organização estrutural
da SF em �lmes nanoestruturados. Materiais e Métodos: A partir da extração da SF do casulo da seda, foi
preparada uma solução regenerada de SF 0,2% (p/v) e os �lmes produzidos em substrato de mica.
Foram preparados �lmes casting, por imersão contínua e deposição camada por camada (Layer-by-
Layer, LbL) por imersão vertical e drop com e sem secagem a cada camada depositada. Para o �lme
casting foi adicionado uma alíquota da solução e seco à temperatura ambiente, o �lme por imersão
vertical foi submerso por 2 horas contínuas. Já os �lmes de LbL �caram por 10 min em contato com a SF,
lavados com água e sem e com secagem manual com ar comprimido a cada camada, sendo repetido
esse processo por 10 vezes. Após �nalização de produção de �lmes, foi-se veri�cado a estrutura e
rugosidade dos �lmes por microscopia de força atômica (atomic force microscopy, AFM). Para edição das
imagens utilizou-se o software NanoScope Analysis®? 1.8 e Origin®? 8.5 para elaboração dos grá�cos
das seções transversais. Resultados: Os �lmes LbL apresentaram maior rugosidade máxima de
superfície (RMS) de 15,6nm, 14,5nm, 13,5nm e agregados globulares regulares com diâmetro médio
(Dmed) de 52.855nm, 53.595nm, e 33.673nm por imersão e drop, com e sem secagem, respectivamente,
quando comparado com os �lmes casting e por imersão contínua que apresentaram RMS de 4,89nm e
5,28nm e Dmed 29.752nm e 13,503nm, respectivamente. Conclusão: A partir dos resultados foi possível
observar que a organização estrutural da SF em �lmes nanoestruturados depende do método de
deposição e da secagem a cada camada depositada, sendo a adsorção por drop com secagem a que
apresentou maior organização.
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OS CAMINHOS PERCORRIDOS SOBRE A DISCIPLINA POR PRATICANTES DE YOGA

CONRADO AUGUSTO GANDARA FEDERICI - ORIENTADOR(A)

RENATA RODRIGUES MANCUZO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS

Introdução: Analisar os signi�cados e razões motivados por praticantes de yoga na construção de suas
práticas diárias, se encontram ou encontraram desa�os pessoais e/ou sociais ao assumirem a
importância de ter o sadhana (disciplina) e o priorizarem como momento essencial em seu dia, narrando
caminhos para seu estilo de vida. Objetivo: Contribuir para o entendimento do que é ser um(a)
praticante de yoga na modernidade e em território ocidental, para incentivar atuais e novos praticantes
que passem por di�culdades em estabelecer a prática diária. Método: Estão sendo realizadas entrevistas
virtuais com praticantes do método Ashtanga Yoga maiores de idade e que tenham pelo menos 4 anos
de prática regular (diária). O projeto baseia-se na Cartogra�a (metodologia sustentada pelos autores
Deleuze e Guattari) e leva em conta as possibilidades de afetação da própria pesquisadora, além de
buscar mapear a complexidade do jogo de forças envolvido na temática eleita. Resultados parciais: Os
sadhakas (praticantes) narram suas histórias singulares até terem tido o primeiro contato com a tradição
do yoga e como cada momento da sua trajetória os encaminharam até ali e ajudaram, ou di�cultaram, a
construírem seu comprometimento com a prática.
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OS CAVALEIROS DO ZODÍACO: O MANGÁ EM TERRAS BRASILEIRAS

LUCIA SANO - ORIENTADOR(A)

EMERSON APARECIDO DOS SANTOS BEZERRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Sabe-se que, desde a segunda metade do século XX, os mangás tornaram-se um produto cultural
amplamente consumido na sociedade japonesa. Durante o período de guerras e, sobretudo, após o �m
da Segunda Guerra Mundial (1939 ? 1945), percebe-se a reformulação da indústria de quadrinhos
japoneses, especialmente a partir da in�uência direta dos comics americanos e das bandes-dessinées
francesas. Osamu Tezuka, conhecido como ?o deus do mangá?, desempenhou papel bastante
signi�cativo nesta mudança, uma vez que rede�niu a estética dos quadrinhos japoneses e produziu
histórias em diversos gêneros, como shonens e shojos. Tezuka é citado como uma grande inspiração
para os mangakas e seus trabalhos ainda in�uenciam os autores da atualidade. Entre os jovens
inspirados pelo deus do mangá, é possível citar Masami Kurumada, criador do mangá Saint Seiya ?
traduzido para o português como Os Cavaleiros do Zodíaco (1985). Tendo a mitologia grega como base,
Kurumada criou um universo �ctício em que os seres mitológicos lutam entre si portando armaduras
para proteger e/ou destruir a humanidade. Lançado em 1985, pela Shonen Jump, foi adaptado para a
televisão ? como anime ? pela empresa Toei Animation em 1988 e, logo, exportado para países do
ocidente, tais como França, Espanha, México e Brasil. Em terras tupiniquins, o anime foi exibido pela
extinta rede Manchete entre 1994 e 1999, tornando-se um incrível sucesso da emissora (FRANFORT,
2008, p. 228). Junto ao anime, uma série de produtos, baseados no universo dos cavaleiros, passou a ser
comercializada, especialmente os bonecos da empresa Bandai. Em 2000, a editora CONRAD
comercializou os mangás Saint Seiya. Atualmente, a editora JBC relançou os mangás da série, inclusive
em formato kanzenban, ou seja, em edição de luxo. Percebe-se que o sucesso da narrativa de Saint Seiya
perpetua-se, uma vez que o mangá recebe novas reedições e, desde sua chegada no Brasil em 1994, o
anime é, constantemente, exibido nas emissoras televisivas (Cartoon Network, Band, Rede Brasil) e fez,
recentemente, parte do catálogo de serviços de streaming como Net�ix e HBO. Sabendo que Os
Cavaleiros do Zodíaco é uma narrativa consolidada tanto no oriente quanto no ocidente e levando-se em
consideração os estudos de LUYTEN (2005) e MOLINÉ (2004) a respeito dos mangás e dos animes, de
SERRÃO e JUSTI (2020) acerca de Saint Seiya enquanto fenômeno social e de FRANFORT (2008) sobre a
recepção do anime Os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, o objetivo desta proposta é discutir as possíveis
motivações para seu sucesso em solo brasileiro, uma vez que ele não foi o primeiro anime a ser exibido
no país, mas revolucionou o cenário de animações japonesas no ocidente.
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OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DE IMAGENS PARA LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS

ANDRE AMARAL GONCALVES BIANCO - ORIENTADOR(A)

LILIAN MORATO DE CARVALHO MARTINELLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: As imagens são essenciais para o Ensino de Ciências, pois permitem apresentar modelos
cientí�cos, informações diversas e conceitos abstratos para que o aluno consiga visualizar estruturas e
fenômenos complexos, que muitas vezes são desconhecidos para ele ou invisíveis a olho nu. Assim,
investigar o processo de escolha das imagens de livros didáticos de Ciências pode elucidar meios para
melhorar a qualidade técnica e pedagógica dessas imagens e contribuir com o processo ensino-
aprendizagem. Objetivo: Esse estudo objetivou descrever os critérios de escolha de imagens de livros
didáticos de Ciências do Ensino Fundamental II utilizados por editoras que atuam no Brasil. Materiais e
Método: Foram feitas nove entrevistas semiestruturadas com pro�ssionais do mercado editorial
envolvidos no processo de escolha e elaboração das imagens de livros didáticos de Ciências. Dentre
esses pro�ssionais, três são editores, três são autores e três são ilustradores. Eles não são identi�cados
neste estudo para preservar o anonimato das empresas e dos colaboradores que concederam as
entrevistas. As entrevistas foram realizadas de forma virtual e gravadas por meio do serviço de
videochamadas no Google Meets. Por enquanto, foi transcrito o conteúdo de seis entrevistas e realizada
a análise do conteúdo de três delas (de um editor de texto, um autor e um ilustrador), de acordo com o
método proposto por Bardin (2016), que inclui as seguintes etapas: a) pré-análise; b) exploração do
material; c) tratamento dos dados, inferência e interpretação. Os resultados foram analisados à luz das
categorias propostas por Perales e Jimenez (2002) para análise de imagens e de alguns princípios da
Teoria da Gestalt. Resultados: Nos resultados prévios, observou-se que a imagem apresentar
diversidade de pessoas (em relação à aspectos físicos, étnicos e culturais) foi um critério citado por um
autor e por um editor, o que representa 66,66% dos participantes da pesquisa dentro dos resultados já
analisados. A estética, as orientações dos editais do Programa Nacional do Livro e Material Didático
(PNLD) e a representatividade do Brasil foram outros critérios mencionados pelo editor, que consiste em
33,33% dos participantes da pesquisa dentro dos resultados já analisados. O autor, que também
representa 33,33% dos participantes da pesquisa dentro dos resultados já analisados, mencionou a
ampliação das imagens, a resolução delas e a ausência de marcas comerciais (uma exigência do PNLD)
como critérios que utiliza. O ilustrador mencionou a didática das imagens como um critério para a sua
escolha. Conclusão: Os resultados prévios sugerem que os critérios utilizados pelos pro�ssionais do
mercado editorial para a escolha de imagens envolvem aspectos sociais, pedagógicos e as exigências do
PNLD, mas estão distantes dos parâmetros indicados na literatura para a análise de imagens. O
conhecimento desses parâmetros por parte dos pro�ssionais pode enriquecer o processo de escolha de
imagens para livros didáticos de Ciências.
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OS DESAFIOS DA PANDEMIA PARA O APOIO À COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA
CAEC-ISS, REINVENTANDO FORMAS DE CONSTRUIR PONTES E FLUXOS DE

INFORMAÇÕES SOBRE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA.

MARCELLA DOS SANTOS OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

ANDRESSA DA ROCHA MORGADO ESTÓGIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O início da pandemia de COVID-19 foi desa�ador para todos nós da comunidade universitária e a
tecnologia virou nossa principal aliada. A Câmara de Extensão e Cultura do Instituto de Saúde e
Sociedade (CAEC-ISS) teve que se adaptar e implementar técnicas para aproximar os alunos e a
comunidade da Universidade, fazendo jus ao objetivo da extensão universitária que é ser um tripé
acessível de ensino-pesquisa-extensão. Logo, o maior objetivo foi levar por meios digitais as informações
pertinentes aos nossos programas de extensão e as ações da Universidade, principalmente aos novos
alunos que não chegaram a ingressar pessoalmente no campus e só possuíam contato conosco de
forma digital. Dessa forma, foi realizado um planejamento com foco nas mídias sociais e em nosso site,
para que mais pessoais tomassem ciência dos acontecimentos e se familiarizassem as ações que fazem
parte da nossa câmara.
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OS DESAFIOS DE JOVENS E ADULTOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS NOS PROCESSOS
DE REINGRESSO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE BUSCA POR INGRESSO NO ENSINO

SUPERIOR

MARCELO DOMINGUES ROMAN - ORIENTADOR(A)

VINÍCIUS MATEUS SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa, de cunho qualitativo, consiste em uma análise dos desa�os de alguns
jovens e adultos moradores da baixada santista (SP) que estudam ou estudaram na modalidade
Educação de Jovens e Adultos e se encontram em situação de vulnerabilidade social. OBJETIVO:
Compreender desa�os e possibilidades desses jovens os quais não concluíram o ensino básico nos
processos de reingresso escolar e de busca por formação no ensino superior. MATERIAIS E MÉTODO:
Esta pesquisa tem como ferramenta a psicologia e como objeto de estudo as possibilidades e desa�os
tanto para o possível reingresso na educação básica quanto para o futuro ingresso no ensino superior
por parte de cada um deles, que não tiveram contato com instituição de ensino na infância ou passaram
por processo de exclusão escolar. A importância de tal investigação é dada pelo papel fundamental
exercido pela educação tanto no acesso ao mercado de trabalho quanto na construção de uma
sociedade justa e igualitária. Os procedimentos metodológicos utilizados por essa pesquisa são a
observação participante e a realização de entrevistas semiestruturadas, com vistas à compreensão das
condições propulsoras ou impeditivas da conclusão dos estudos de jovens e adultos, sendo essas
condições relacionadas a questões passíveis de alteração ou inevitáveis nos contextos de vida dos
sujeitos participantes da pesquisa, abordando suas expectativas, di�culdades e necessidades
especí�cas. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Por meio dos procedimentos de pesquisa, é possível e
esperado que haja maior facilidade na elaboração de uma análise su�cientemente acurada das
condições propulsoras ou impeditivas da conclusão dos estudos de jovens e adultos, sendo elas
relacionadas a questões passíveis de alteração pelo indivíduo ou inevitáveis.
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OS DESAFIOS E RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIA DE HISTÓRIA
MODERNA II NO SISTEMA ADE

MAXIMILIANO MAC MENZ - COORDENADOR(A)

GABRIEL ZAMBONINI CAÑA - MONITOR

GISELE REIS DA SILVA - MONITOR

FELIPE YUKIO HABU DOS SANTOS - MONITOR

GABRIELA RIZZARDO GOMES - MONITOR

KAREN CARLA LOPES DE ALMEIDA - MONITOR

RENAN OSTANELLI GUIMARÃES - MONITOR

MELISSA MARIA DOS SANTOS ALEJARRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Este projeto objetiva apresentar atividades, resultados e indicadores do Programa de Monitoria de
História Moderna realizado em ensino ADE no segundo semestre de 2021, sob a orientação dos
professores Luis Filipe Silvério Lima e Maximiliano. O projeto de monitoria tem sido um programa de
fundamental importância no processo acadêmico dos alunos. Ele se constitui em um grande suporte
para as demandas das UCs de História Moderna, auxiliando sobretudo na comunicação entre discentes
e docentes, assessoramento de ambas as partes, e exercendo apoio na resolução de dúvidas durante o
curso. O funcionamento do programa de monitoria do segundo semestre de 2021 contou com o
trabalho de sete estudantes que acompanharam as turmas em diferentes turnos e atividades e que, ao
longo do período letivo, foram essenciais para a condução da disciplina. Tais atividades da UC, como
�chamentos, seminários de discussões e análises documentais, obtiveram o auxílio dos monitores para
os seus exercícios. Além disso, reuniões de dúvidas sobre os textos e trabalhos, também foram outras
atividades que os monitores de Moderna II trabalharam com os alunos. Entretanto, devido a pandemia
da Covid-19, a execução do papel da monitoria se tornou mais desa�adora devido às di�culdades do
ensino remoto. Questões como o aumento de cansaço e esgotamento pelo sistema ADE foram
apresentados tanto por discentes quanto por docentes. Ademais, a comunicação online também foi um
grande desa�o, pois impossibilitou um contato maior dos alunos com as aulas, professores e monitores
da matéria. Tais agravantes, devido ao cenário de pandemia, fez com que a equipe de monitoria se
desdobrasse ainda mais para atender aos novos impasses que surgiram nesse período, para assim
cumprir seu papel auxiliando ao máximo os alunos nas suas dúvidas e os professores na demanda da
matéria.
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OS DISCURSOS ENTRE O BRONZE E O MÁRMORE: IMPRENSA E MEMÓRIA PÚBLICA A
RESPEITO DO MONUMENTO DE JUANA AZURDUY EM BUENOS AIRES (2013-2021)

JOSE CARLOS VILARDAGA - ORIENTADOR(A)

DANIELE DE SOUZA SOMENSARI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

A pesquisa integra o Laboratório de Pesquisa em História das Américas (LAPHA-UNIFESP), liderado pelos
professores da UNIFESP, José Carlos Vilardaga e Mariana Martins Villaça, e recebe o apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq). Busca compreender a memória pública
construída em torno de Juana Azurduy (1780-1862), a partir do estudo de caso envolvendo o debate
desenvolvido na imprensa de Buenos Aires por ocasião da substituição, por decisão do governo
nacional, da estátua em homenagem a Cristóvão Colombo (1451-1506), que estava localizada na praça
atrás da Casa Rosada, pela de um monumento representando Juana Azurduy, quem participou das
guerras de independência na região do Vice-reinado do Rio da Prata e do Alto Peru, se tornando uma
�gura de relevância no contexto histórico das lutas pela independência tanto na Argentina quanto na
Bolívia. O episódio mobilizou diferentes setores da sociedade e desencadeou a produção de múltiplas
matérias de jornais que propagavam diversas opiniões e informações a respeito de temas relacionados
ao assunto, como a decisão da troca; a representação das �guras de Juana Azurduy e Cristóvão
Colombo, e também sobre Cristina Kirchner e seu governo. O ocorrido representa as disputas de
narrativas no campo da memória, envolvendo processos de hegemonias e silenciamentos. Sendo assim,
o objetivo geral da pesquisa é compreender esses processos, como foram construídos os discursos pela
grande imprensa e pelas mídias alternativas e como isso repercutiu no imaginário social da população
argentina, considerando que as memórias e representações sociais estão sujeitas a interpretações de
quem as produz e de quem as recebe, e com isso, carregadas de múltiplos sentidos. Logo, os grupos
inseridos no presente estão envolvidos em disputas pela representação do passado e de seus
signi�cados com pesos sociais, culturais e políticos. A pesquisa está sendo realizada a partir da
investigação sobre a cobertura jornalística referente ao episódio, tendo sido realizado um amplo
levantamento de notícias, reportagens, artigos, e outros conteúdos que foram publicados sobre o tema,
totalizando 103 publicações datadas entre 23/03/2013 e 17/09/2021, advindas de diferentes periódicos,
sendo eles: La Nacion; El Clarin; Pagina 12; InfoBae; Minutouno; Lavaca; Agencia Paco Urondo; La
Izquierda Diario; Diario El Argentino; Tiempo Argentino; La Politica Online; El Pais e Diario La Voz de San
Justo. Para sistematização e análise das informações, além da utilização de uma bibliogra�a direcionada,
foi criada uma tabela para catalogação em banco de dados com a descrição de cada uma das
publicações, contando com diferentes informações, entre elas o jornal em que a matéria foi publicada; o
tipo de imprensa que se trata; a data em que foi publicada; o autor; um breve resumo de seu conteúdo;
se possui ou não conteúdo visual, e outros pontos relevantes. Ainda em andamento, a pesquisa não
possui conclusões �nais, no entanto, é possível pontuar algumas considerações. Os jornais
frequentemente constroem uma imagem especí�ca de cada um dos representados (Azurduy e Colombo)
para defender sua permanência e/ou retirada conforme seus interesses. Dessa forma, é necessária uma
análise identitária a respeito de Juana Azurduy, mulher mestiça. Esses dois aspectos sobre ela fazem
emergir questões ligadas a pautas de movimentos sociais que também vão se posicionar em relação ao
episódio, muitas vezes caracterizando o monumento a Colombo como uma forma de reforçar os
discursos colonialistas e em contrapartida, a homenagem a Azurduy, como um gesto antiimperialista
considerando o fato de a homenageada ser uma mulher mestiça, colocando em evidência questões
ligadas a mestiçagem indígena e de gênero. No entanto, o que se pode observar também é uma certa
espetacularização e heroicização, admitindo a Azurduy características que seriam consideradas
extraordinárias quando pensado seu gênero, colocando-a em um lugar de mérito por ocupar uma
posição que se pensava que mulheres não poderiam ocupar. Também é facilmente encontrada a
insinuação de que a estátua de Colombo seria uma vítima de um re�exo da disputa política entre o
kirchnerismo e o macrismo. Além disso, é bastante mencionado o fato da escultura a Azurduy ter sido
�nanciada pelo governo boliviano, se tratando então de um presente de Evo Morales a nação Argentina,
enquanto a de Colombo seria um presente da comunidade italiana, possibilitando também essa análise
geopolítica do episódio. A pressão realizada por um setor da população e também por parte da
imprensa levou o Governo Nacional, na gestão de Mauricio Macri, a retroceder na decisão tomada por
Cristina Kirchner, e em 2017 o monumento a Azurduy foi removido da praça da Casa Rosada. Em suma,
a pesquisa compreende os discursos produzidos pela imprensa acerca do episódio e estuda os con�itos
e disputas acerca dos grupos envolvidos nesse contexto a partir do que se foi produzido nas mídias.
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OS DIVERSOS CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO A PARTIR DE UMA ANÁLISE DOS
SUJEITOS QUE COOPERAM COM A AGRICULTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO

PAULO

MARCOS ANTONIO DE MORAES XAVIER - ORIENTADOR(A)

LUCIANA COLOMBO DE SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Este trabalho tem por objetivo observar e compreender os sujeitos que cooperam com as práticas
agrícolas que vêm sendo desenvolvidas no território urbano do município de São Paulo, com foco nos
sujeitos que atuam nas periferias do município, como forma de geração de renda para esses sujeitos
periféricos e de sustentabilidade. Para isso, foi utilizado o método quantitativo, fazendo uso dos dados
obtidos através da Plataforma Sampa Rural e elaboração de grá�cos e tabelas, levantamento
bibliográ�co, alguns trabalhos de campos, nos quais foram realizadas quatro entrevistas
semiestruturadas, além do método proposto pelo Milton Santos ? ?dois circuitos da economia urbana?
(SANTOS, 1979). Os resultados obtidos através da análise quantitativa dos grá�cos e das tabelas nos
levou a identi�car uma divisão técnica, social e espacial do trabalho entre as atividades ligadas à
Agricultura Urbana, demonstrando que os agentes que cooperam aparecem em maior quantidade nas
áreas mais ricas e desenvolvidas do município, enquanto que os produtores estão nas regiões mais
pobres e menos desenvolvidas. Outro ponto interessante da pesquisa foi a identi�cação de um outro
circuito produtivo que une organizações do setor terciário, grandes empresas do circuito superior da
economia e o Estado.
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OS EFEITOS DO AGENTE COMPATIBILIZANTE NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE
BLENDAS LDPE COM TPS

ANA PAULA LEMES - ORIENTADOR(A)

SUELLEN BAHIA ROMÃO - DISCENTE

NATALI BOMFIM DOS SANTOS - DISCENTE

AMANDA DE SOUSA MARTINEZ DE FREITAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

Introdução: A confecção e obtenção de blendas poliméricas se dá para que se tenha a combinação entre
polímeros, principalmente entre polímeros naturais e sintéticos, fator que resulta em melhores
propriedades de biodegradação do polímero sintético. O amido é uma das principais matérias primas,
para obtenção de polímeros biodegradáveis, pois possui baixo custo e é encontrado em abundância;
com isso, é altamente utilizado em blendas poliméricas, embora o seu uso esteja acompanhado de
di�culdades de compatibilidade. Um modo de melhorar a compatibilidade das fases das blendas
poliméricas com amido termoplástico, e consequentemente melhorar as propriedades mecânicas, é
adicionar agente compatibilizante como parte da blenda. Há uma diversidade vasta de agentes
compatibilizantes, desde ácidos à agentes naturais, mas um dos mais utilizados é o anidrido maleico,
sendo esse utilizado na enxertia de cadeias poliméricas. Consequentemente ao aumento da interação
entre as fases da blenda, o agente compatibilizante melhora as propriedades mecânicas destas, de
modo que, maiores quantidades resultarão em propriedades superiores. Visto isso, realizou-se a
produção e caracterização mecânica de blendas poliméricas de LDPE e TPS, utilizando como agente
compatibilizante o LDPE enxertado com anidrido maleico. Objetivo: Avaliar os efeitos que a variação na
quantidade do agente compatibilizante, de LDPE-g-MA (polietileno de baixa densidade enxertado com
anidrido maleico), causa nas propriedades mecânicas das blendas poliméricas de LDPE (polietileno de
baixa densidade) e TPS (amido termoplástico). Materiais e Métodos: As blendas poliméricas de
LDPE/LDPE-g-MA/TPS são obtidas através do processo de extrusão em extrusora dupla rosca. Estas
foram produzidas variando-se a quantidade de agente compatibilizante em 0; 3; 4,5; 7,5 e 9%. A partir da
produção desses polímeros, realizou-se a obtenção dos corpos de prova, que foram utilizados para a
realização das caracterizações mecânicas de resistência ao impacto e resistência à tração. Os dados
foram analisados a partir de análises quantitativas e estatísticas. Resultados esperados: Os valores de
resistência ao impacto mostraram que a adição e aumento da quantidade do LDPE-g-MA resultou no
aprimoramento das propriedades mecânicas da blenda polimérica, em comparação com a blenda de
LDPE/TPS sem o uso do agente compatibilizante, o mesmo foi veri�cado nos resultados de tração.
Conclusão: As blendas de LDPE/LDPE-g-MA/TPS com maior teor de agente compatibilizante
apresentaram propriedades mecânicas superiores, assim como esperado.
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OS EFEITOS DO MINDFULNESS ONLINE NO SONO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
EM MEIO A PANDEMIA DE COVID-19

ANA REGINA NOTO - ORIENTADOR(A)

MARINA NOTO FARIA - CO-AUTOR(A)

LARISSA CARVALHO SALETTI - DISCENTE

ANA CRISTINA MELO ATANES - CO-AUTOR(A)

BEATRIZ IANNOTTA DA SILVA - CO-AUTOR(A)

JOYCE SALGADO SANTOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

INTRODUÇÃO: A predisposição dos estudantes universitários a alterações no sono é crescentemente
evidenciada na literatura, impactando negativamente na qualidade de vida e na performance acadêmica.
Esses impactos foram acentuados na pandemia de COVID-19, evidenciando a necessidade de uma
intervenção que pudesse ser implementada no contexto virtual de forma democrática. Nesta
conjuntura, o Mindfulness online demonstrou contribuir com melhora na qualidade do sono e assim
benefícios em outros aspectos do cotidiano. OBJETIVO: Investigar e descrever os efeitos da versão online
do protocolo adaptado MBRP no sono de estudantes universitários em meio a pandemia de COVID-19.
MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa consiste em um estudo randomizado controlado de
métodos mistos, constituída por 112 estudantes universitários, de 18 a 30 anos, de ambos os sexos,
medindo as fases e a qualidade do sono pré e pós intervenção, através do Índice de Gravidade de
Insônia (IGI), entrevistas semi estruturadas e diário de campo. RESULTADOS: A análise feita no pelo
Modelo Linear Generalizado Misto (GLMM) covariado pelas variáveis: de referência, sexo, escolaridade,
instituição e idade, mostrou que houve efeito signi�cativo do grupo controle com o experimental (p = <
0,001) do tempo antes e depois (p= 0,001) e da interação grupo e tempo (p= 0,000).Inicialmente, 29,9%
do grupo experimental, de acordo com IGI, apresentava insônia clínica moderada para grave, reduzindo
para 8,5% após a intervenção, sem nenhum relato de insônia clínica grave. Além disso, houve uma
redução 25,5% na di�culdade de pegar no sono de moderada a grave e 12,7% na di�culdade de manter
o sono de nível moderado a muito grave, sem nenhum relato do nível muito grave após a intervenção,
�cando evidente nos relatos dos grupos focais a diminuição do tempo de latência do sono e o emprego
de algumas práticas com a �nalidade de dormir. Em relação à satisfação com o sono, 17% da amostra
alegava estar muito insatisfeito, reduzindo a zero no �nal do protocolo. CONCLUSÃO: Os resultados
indicaram que o Mindfulness online pode contribuir principalmente com a diminuição do tempo de
latência do sono, melhora de sua qualidade, duração e consequente impacto positivo na auto percepção
e satisfação com o sono.
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OS FANTASMAS EM AS NAUS DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES: MONUMENTALIDADE E
RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA

LUIS FERNANDO PRADO TELLES - ORIENTADOR(A)

FRANCILENE MONTEIRO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Resumo: No romance As Naus, António Lobo Antunes traz de volta ao século XX personagens grandiosos
e monumentalizados, que �zeram parte das grandes navegações marítimas portuguesas: Pedro Álvares
Cabral, Luís (Camões), Diogo Cão, Manoel de Sousa Sepúlveda, Vasco da Gama, Francisco Xavier, dentre
outros. Esses personagens fantasmas, por sua vez, regressam do século XVI para o século XX, rumo à
cidade de Lisboa, em um mundo totalmente industrializado, e ao retornarem, não são mais
considerados aqueles personagens gloriosos que desbravaram os mares e �zeram grandes descobertas,
pois no século XX, período pós-colonial, tornam-se pessoas comuns e voltam sem a honra e a glória de
seus antepassados. Dessa forma, com este trabalho pretende-se analisar como António Lobo Antunes
(des)monumentaliza e (re)constrói esses personagens fantasmas retornados.
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OS GUARDIÕES DA FLORESTA: A ECOLOGIA POLÍTICA AWÁ-GUAJÁ E GUAJAJARA NA
PROTEÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NO MARANHÃO

UIRA FELIPPE GARCIA - ORIENTADOR(A)

NICOLLE FREITAS VENTURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: MÚLTIPLAS EPISTEMOLOGIAS E
ONTOLOGIAS

No Leste Amazônico, uma das regiões mais marcadas pelo desmatamento e violência contra povos
indígenas, vivem os povos Awá-Guajá e Guajajara - falantes de variantes do Tupi-Guarani que ocupam a
porção amazônica do Maranhão (MA). Essas comunidades enfrentaram décadas de exploração ilegal e
invasão territorial paralelas à ausência do Estado e, diante disso, um grupo heterogêneo, composto por
jovens e adultos desses dois povos, vem se organizando em coletivos, que se denominam os Guardiões
da Floresta. Os Guardiões atuam na proteção e cuidados com os territórios e, dentre suas ações,
realizam operações de vigília na mata, visando a proteção do território. O "território", no entanto,
aparece como resultado de um conjunto de relações que abarcam as comunidades indígenas, os
indígenas isolados, animais, plantas e espíritos que entrelaçam história e memória desses povos. É sobre
esse contexto que essa pesquisa se debruça: as formas de ação dos Guardiões e a dinâmica territorial
Awá e Guajajara, descrita através das concepções desses coletivos indígenas sobre o ambiente. Trata-se
de uma pesquisa bibliográ�ca e documental, baseada em documentos o�ciais, notícias de jornal e
bibliogra�a sobre o tema, cujo objetivo é re�etir sobre os modos que os indígenas concebem a
conservação e preservação do ambiente a partir de suas próprias concepções de "bem viver" e proteção
atrelados às vidas humanas, não-humanas, e mais-que-humanas que integram o solo amazônico do
Brasil, e operam de forma autônoma à conservação da Floresta. Uma das hipóteses dessa pesquisa é
que a defesa do território tal como esses coletivos expressa um projeto cosmopolítico que, ao invés
estar baseado em uma ideia de natureza que a separa da cultura e das práticas sociais, está ancorada,
como sabemos, em ontologias que tensionam tal separação radical (entre natureza e cultura, por
exemplo) e propõem pensar o meio ambiente como resultado desses entrelaçamentos entre plantas,
animais, sujeitos humanos e não-humanos. Para isso, essa pesquisa é fundamentada em dois pilares:
para suporte teórico, o material de pesquisa produzido pelo meu orientador em 15 anos de pesquisa
com os Awá-Guajá aliado a obras de autores como Eduardo Viveiros de Castro, Anna Tsing, Antônio
Bispo, Philippe Descola, Arturo Escobar, Eduardo Kohn, Isabelle Stengers, Donna Haraway e para
suporte documental, documentos institucionais de órgãos ambientais, blogs, relatórios e notícias de
imprensa. Desse modo, essa pesquisa se insere em um projeto mais amplo de investigação
antropológica (Garcia 2018a, 2018b) que vem discutindo as práticas de conhecimento relativas aos
animais e a �oresta em sociedades amazônicas, tendo como foco diferentes formas de ?caça?, ?criação?
e ?manejo?.
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OS LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA FRENTE AO ERRO: UMA REFLEXÃO EMBASADA
NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA

MARILIA DELLA NOCCE ROMANO - AUTOR(A)

PAOLA ANDREA GAVIRIA KASSAMA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Este trabalho foi desenvolvido com a colaboração dos licenciandos do curso de Ciências - Licenciatura,
habilitação em matemática da Unifesp - Campus Diadema. A partir do desenvolvimento de uma
atividade que foi proposta para os voluntários e da realização de um grupo focal, o presente projeto
buscou promover uma atitude re�exiva dos participantes, frente aos seus erros e de seus colegas, assim
como, procurar possíveis respostas às perguntas norteadoras: Qual é a percepção dos licenciandos em
matemática numa situação que os coloca frente a seus erros e aos erros de seus colegas? Será que esse
tipo de atividade pode levantar re�exões vinculadas com sua futura prática docente? Os dados coletados
foram analisados e discutidos à luz da Educação Matemática Crítica, buscando identi�car características
desta teoria, que permitissem expor possíveis re�exões por parte dos estudantes. Nas falas dos
participantes, transpareceram autocríticas e angústias referentes ao trabalho e a responsabilidade que
acarreta o ser professor, acreditamos que momentos de re�exão como o proporcionado pela atividade,
induz a mudanças positivas e a uma educação mais crítica.



Página 1507Página 1507

OS MINISTROS DO TRIBUNAL DA INQUISIÇÃO DE GOA NA PRIMEIRA METADE DO
SÉCULO XVIII

BRUNO GUILHERME FEITLER - ORIENTADOR(A)

CARLOS AUGUSTO CORREIA ROCHA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Introdução O Tribunal do Santo Ofício de Goa foi estabelecido em 1560 e em seus anos iniciais, à
semelhança dos tribunais da metrópole, atuou sobretudo na perseguição de cristãos-novos acusados de
judaizar. Ainda no �m do século XVI, contudo, observa-se uma mudança no foco das perseguições, que
passou para os nativos convertidos ao cristianismo acusados de manter práticas não-cristãs, conhecidas
como gentilidades. O tribunal tornou-se um dos mais ativos da Inquisição Portuguesa, com atividade
comparável, em volume de processos, apenas ao tribunal de Lisboa. Sendo assim, a organização
institucional que possibilitou essa intensa atividade ao longo de mais de dois séculos e meio é um campo
de estudos riquíssimo e imprescindível para a compreensão das dinâmicas de funcionamento da
instituição. Objetivo Essa pesquisa, então, tem como foco os ministros (inquisidores, deputados e
promotores) que atuaram no tribunal indiano da Inquisição entre os anos de 1707 e 1750, período em
que o cardeal D. Nuno da Cunha esteve na direção da instituição como Inquisidor-Geral, e tem como
objetivo principal identi�car algumas características básicas e traçar um per�l desses sujeitos
fundamentais para o funcionamento da instituição. Materiais e métodos Em um primeiro momento,
para a identi�cação dos nomes dos ministros, utilizamos a comunicação institucional enviada do
Conselho Geral do Santo Ofício para a Índia, que está disponível na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Atualmente estamos consultando os processos de habilitação de cada um dos ministros identi�cados,
que estão disponíveis digitalmente no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Portugal, e
contém informações relevantes sobre suas vidas antes de entrar para os quadros da instituição.
Resultados e conclusões Além de identi�car os indivíduos que ocuparam os principais cargos do tribunal
no período, bem como observar algumas das dinâmicas administrativas da instituição, foi possível
identi�car informações como os locais de origem e as pro�ssões dos ministros e de seus ascendentes
(pais e avós). A maioria dos promotores, por exemplo, eram �lhos de lavradores. Nos próximos passos,
portanto, pretendemos atentar para as razões que levaram esses ministros para Goa, como a falta de
oportunidades em Portugal para sujeitos com determinado nível de formação (os promotores eram,
necessariamente, bacharéis em Sagrados Cânones).
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OS MOVIMENTOS NEGROS NAS DISCUSSÕES DA ELABORAÇÃO DA CONSTITUINTE
DE 1988 E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL DE 1996

REGINA CANDIDA ELLERO GUALTIERI - ORIENTADOR(A)

RICARDO RAMOS SALES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO, GÊNERO, ETNIA E RACIALIZAÇÃO

A história do negro em seu processo educacional sempre foi pautada por lutas de inserção, acesso e
permanência nas instituições escolares. Porém, a partir da segunda metade do século XX, os
movimentos negros se inseriram nos debates educacionais para atender às demandas dessa parcela da
sociedade brasileira que ainda se encontrava à margem de tais discussões. A luta que os movimentos
negros travaram durante todo o século XX deu-se na tentativa de denúncia contra a discriminação e o
preconceito racial. No entanto, ao avançarmos nos debates, viu-se a necessidade de ampliação da
estratégia, propondo ações que pudessem levar ao atendimento das demandas dessa parcela da
população. Nesse sentido, o movimento negro pode ser entendido como ?a luta dos negros na
perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos
preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema
educacional, político, social e cultural? (GOMES, 2012, p.733). No campo educacional, as organizações
coletivas negras sempre encontraram resistência para que suas demandas fossem ouvidas e levadas em
consideração enquanto problemas a serem resolvidos para o avanço na qualidade e no
desenvolvimento do projeto da educação brasileira. Muitas vezes, tais demandas eram consideradas de
cunho particular e que deveriam ser tratadas em legislações especí�cas, não na carta magna brasileira.
No entanto, outros setores conseguiram, nas relações de forças da disputa por espaços frente aos
debates educacionais, lograr êxito em suas demandas que não tiveram a mesma interpretação de tratar-
se de assunto particular, como foi o caso da iniciativa privada e a Igreja. Nesse sentido, nosso objetivo
neste trabalho é compreender a participação dos movimentos negros nos debates da elaboração da
Constituinte de 1988, assim como da LDB de 1996. Para tal, elencamos como fontes o documento da
Constituição de 1988 e os pedidos/ofícios de apressamento para aprovação do projeto de Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como dos documentos referentes a tramitação do projeto
da LDB, além do documento �nal da lei que foi sancionada no �nal do ano de 1996. No entanto, faz-se
premente compreender as ações e discussões que os movimentos negros empreenderam nas décadas
de 1980 e 1990 que resultaram na Lei 10.639/03, alterando a LDB 9394/96. Para tal, indagamos: quais as
pautas reivindicatórias dos movimentos negros com relação à Educação no Brasil para a população
negra durante as décadas supracitadas? Quais as relações de forças com os demais grupos de setores
da sociedade brasileira nos debates educacionais que precederam a LDB? Quais motivos foram
preponderantes para que esses movimentos lograssem sucesso em suas pautas, resultando na
aprovação da Lei 10.639/03?
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OS PROBIÓTICOS LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS E LIMOSILACTOBACILLUS
REUTERI INDUZEM MELHORA DO PERFIL HORMONAL E INFLAMATÓRIO DE RATOS
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Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

Introdução: O estresse atua como gatilho para o desenvolvimento de alterações hormonais, além de
favorecer um estado pró-in�amatório sistêmico. Como forma de mimetizar suas alterações em seres
humanos, o protocolo experimental de estresse crônico moderado e imprevisível (ECMI) foi desenvolvido
para roedores. Em contrapartida aos malefícios do estresse crônico, os probióticos vem sendo utilizados
como estratégia terapêutica, em razão de seus efeitos anti-in�amatórios. Objetivo: Investigar os efeitos
da administração dos probióticos Lacticaseibacillus rhamnosus e Limosilactobacillus reuteri sobre
marcadores de estresse e per�l in�amatório. Materiais e Método: Foram utilizados 47 animais machos
Wistar (4 semanas de idade) divididos em 4 grupos experimentais: Controle (C), ECMI (E), Controle
probiótico (CP) e ECMI probiótico (EP) (n=11-12/grupo). O período experimental teve duração de 7
semanas e o protocolo de ECMI foi aplicado nas semanas 3, 4 e 5. Os probióticos foram adquiridos em
farmácia de manipulação (Terapêutica Farmácia de Manipulação®, SP, Brasil), administrados
diariamente, por gavagem, durante todo período experimental. A corticosterona foi mensurada através
de kit comercial. Os níveis de catecolaminas (adrenalina, noradrenalina e dopamina) foram
determinados no plasma por cromatogra�a líquida de alta e�ciência (HPLC). Os marcadores
in�amatórios, interleucina 6 (IL-6), fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF)
e monócito quimioatraente de proteína 1(MCP-1), foram analisados em soro por leitor de multiplex. Os
dados foram avaliados por Two-Way ANOVA e pós-teste de Tukey ou Kruskall-Wallis e teste de Dunn
(p<0,05). Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da
Universidade Federal de São Paulo ? Processo CEUA n° 9678230719. Resultados: Os animais estressados
apresentaram aumento de corticosterona em relação aos grupos controle e estressados tratados (E=
188 ± 113 vs C= 60 ± 15, p<0,05; EP= 65 ± 31 ng/mL, p<0,01). O tratamento com os probióticos reduziu os
níveis de noradrenalina (EP= 307 ± 200 vs. E= 866 ± 360, e CP= 723 ± 283 vs. C= 1352 ± 342pg/mL,
p<0,05). No grupo estresse, a adrenalina aumentou signi�cativamente (E= 1699 ± 294pg/mL) em relação
ao controle (C= 776 ± 488pg/mL, p<0,0001) e animais tratados com probióticos (EP= 787 ± 458pg/mL,
p<0,0001). Além disso, o estresse aumentou a IL-6, sem in�uência dos probióticos (E= 235 ± 69 vs. C= 67
± 13pg/mg, p<0,0001, e EP= 141 ± 15 vs. CP= 65 ± 12pg/mg, p<0,01). De forma semelhante, o ECMI
aumentou a concentração de MCP-1 nos grupos não tratados (E= 635 ± 78 vs. C= 42 ± 22pg/mg,
p<0,0001) e tratados (EP= 277 ± 42 vs. CP= 43 ± 20pg/mg, p<0,0001), e os probióticos reduziram este
parâmetro (EP= 277 ± 42 vs. E= 635 ± 78pg/mg, p<0,0001). O estresse aumentou o GM-CSF (E= 501 ± 82
vs. C= 42 ± 20, p<0,0001; e EP= 237 ± 80 vs. CP= 39 ± 13 pg/mg, p<0,0001). O tratamento com probióticos
reduziu a concentração sérica deste marcador (EP= 237 ± 80 vs. E= 501 ± 82pg/mg, p<0,0001). Conclusão:
Os resultados do presente estudo mostram que a administração de Lacticaseibacillus rhamnosus e
Limosilactobacillus reuteri em ratos submetidos ao protocolo de ECMI reduziu os marcadores de
estresse e a in�amação, evidenciando seu potencial terapêutico na redução dos efeitos malé�cos. Apoio
Financeiro: Capes e Fapesp 2021/05331-1.
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OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE BENEDITO JUNQUEIRA DUARTE E AS
POSSIBILIDADES DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1930 A 1950)
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Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Os registros e as obras do fotógrafo B. J. Duarte, que foi diretor de iconogra�a, nomeado pelo prefeito de
São Paulo, à época, Mário de Andrade, permitem a aproximação e a integração com a História da
Educação Infantil paulistana por meio de seus registros realizados nos Parques Infantis, dentre outras
produções, revelando cenas de rotinas, de atividades lúdicas, de lazer, de higiene e de outras ações e
cenários, testemunhando e reforçando os escritos em um período entre as décadas de 1930 a 1950,
época de maior produção iconográ�ca do fotógrafo referente à cidade. Realizou também registros de
cenas do município e as transformações urbanas pelas quais a capital passava. O objetivo deste estudo é
investigar o trabalho e as produções do fotógrafo B. J. Duarte, analisar as informações e dados revelados
acerca dos Parques Infantis por meio dessas fontes e buscar compreender os critérios de seleção,
guarda, preservação, disseminação e acesso às produções arquivadas e difundidas. O aporte teórico
será baseado em estudos das representações da realidade para a História Cultural e a importância dada
aos diversos tipos de registros que revelam a vida cotidiana, segundo Peter Burke (2011). A relevância da
iconogra�a como fonte que guarda resíduos do passado, um fragmento do tempo e do espaço,
conforme indica Boris Kossoy (2012) e a valia em salvaguardar as fotogra�as que serão tratadas como
fontes de pesquisa de acordo com Rachel Duarte Abdala (2013). Considerando sua contextualização
cultural e social desde que inseridos criteriosamente num percurso investigativo, os registros
fotográ�cos podem contribuir de forma signi�cativa para a produção de documentos para a História da
Educação e as demais áreas. Como procedimento de pesquisa será realizado um levantamento
iconográ�co, bibliográ�co e biográ�co e a análise documental dar-se-á a partir da obra B. J.Duarte: ?
caçador de imagens?, obra de referência, bem como nas imagens salvaguardas no arquivo do Museu da
Cidade e que foram produzidas pelo fotógrafo. Como conclusão é possível a�rmar que cada imagem
carrega em si detalhes e um repertório de informações que revelam e corroboram quanto à pertinência
da fotogra�a como fonte de pesquisa, sendo assim, os registro do fotógrafo nos aproximam da História
da Educação da cidade de São Paulo e nos revelam as cenas das infâncias na primeira metade do século
XX, bem como nos proporcionam acessar, por meio das imagens, às crianças atuando em atividades de
lazer, à infra-estrutura dos Parques, o trabalho das professoras e de demais pro�ssionais que
desenvolviam suas ações naqueles espaços educativos. Palavras-chave: Fotogra�a. Fontes de pesquisa.
B. J. Duarte. Infâncias. Parques Infantis.
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OS SENTIDOS PATRIMONIAIS NA POPULAÇÃO JOVEM E COMO OCORRE A
DIALOGECIDADE DE SUA LOCALIZAÇÃO
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Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Autora: Paloma Cibele dos Reis Orientador: Jorge Barcellos Introdução: Em meio ao caos de uma imensa
cidade, encontramos nichos especí�cos e bem característicos em São Paulo quando se trata de
movimentos culturais e o que cerca o território, neste ponto, identi�ca-se uma escola de Ensino
Fundamental no extremo leste da cidade, que como outras, sofre com infra estrutura, depredação,
violência, falta de estímulo entre diversas outras questões. Esta necessidade levou apresentar uma
dinâmica de conhecimento e apropriação, plantando a semente de luta e apropriação de sua história,
entendendo as consequências de alterações geográ�cas que interferem em suas práticas socioculturais.
Objetivo Apesar de estigmatizada como um dos ?dormitórios da cidade?, a Zona Leste paulistana, e
sobretudo seus bairros periféricos, passa por um processo de ressigni�cação e compreensão de sua
história e potencial de crescimento por sua população, em especial no que se refere aos processos de
identi�cação e apropriação dos seus espaços como parte da cultura local e do potencial de crescimento
envolvido. O objetivo desta intervenção se atrela a re�etir sobre a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Virgílio de Mello Franco, ao qual a democratização sobre patrimônio e suas localizações
têm signi�cados e propostas de existência pré de�nidas em sua maioria, tornando o local imerso em
estigmas e características que afetam como um todo. Materiais e métodos A escola é promotora de
culturas, as mais diversas, que se integram e se interligam através dos sujeitos atuantes. Ela, enquanto
democrática, deve operar com a multiculturalidade e a diversidade da sociedade, a �m de atuar como
mediadora do cenário sociocultural no qual estão imersos seus atores. Sendo assim, foi utilizado o jogo
de tabuleiro Passeando Pelas Ruas, ao qual aborda a temática da cidade de São Paulo com patrimônio,
personagens, entretenimento e logradouros da mesma, que con�guram em sua construção como um
local que pulsa cultura e história. Conclusão Trazer ao público adolescente uma primeira vivência em
torno do que se trata as construções materiais que compõem a cidade, de suas festas, suas
comunidades religiosas e artísticas, suas exposições, sua diversidade gastronômica, em outras palavras,
apropriar-se da cidade com tais propostas ao qual conhecer e compreender a história da cidade é algo
relevante, pois permite o entendimento das permanências e mudanças ocorridas em seu espaço ao
longo do tempo e, principalmente, a percepção do atual ambiente urbano, que possui múltiplos
signi�cados e experiências, diante da profusão cultural que se observa em São Paulo, assim como é
construído socialmente a partir de determinações que expressam os poderes e interesses de classe.
Após a aplicação, observou-se que o principal questionamento se deu por simbologias impostas como
referencias da Cidade, ou seja, "Por que a Av. Paulista é considerada como São Paulo mas não aqui no
bairro?''. Sendo assim, se torna evidente que a representatividade é seletiva em todos os aspectos e que
aquilo não demonstra de fato quem é seu público, que mesmo estando ali no dia-a-dia construindo tal
espaço, não é o mesmo que usufrui em sua maioria.
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OS USOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO
ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS PAULISTAS.

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

ALESSANDRO FRANÇA SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Os usos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no ensino de Geogra�a nas escolas
públicas paulistas. Autor: Alessandro França Soares Palavras-chave: ensino de geogra�a; escola pública;
Tdic´s. Introdução Este resumo é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento que se desdobrou a partir
da necessidade de aprofundamento teórico e prático sobre o contexto do ensino de Geogra�a na escola
pública. Uma vez que se veri�cou a necessidade de desenvolvimento desta investigação no contexto de
mestrado a partir da elaboração coletiva de uma estratégia docente no ensino de Geogra�a com a
utilização das TDIC´s no contexto da escola pública estadual. Pontua-se a importância do trabalho
acadêmico como processo de estimulação cientí�ca, que se vincula às diversas problemáticas
vivenciadas pelos professores de Geogra�a que estão situados no contexto das escolas estaduais
paulistas. Objetivos (i) Buscamos reconhecer quem são os professores regentes das aulas de Geogra�a
nos anos �nais do ensino fundamental na escola pública; (ii) Registra-se o que assinalam sobre o ensino
de Geogra�a nos anos �nais do ensino fundamental; (iii) Identi�ca-se suas percepções sobre as TDIC?s
na escola pública; (iv) Correlações entre escola pública, ensino de Geogra�a e as TDIC?s; (v) Identi�car
referências às TDIC?s nos documentos curriculares de formação básica escolar. Materiais e Método A
experiência do desenvolvimento desta pesquisa cienti�ca expôs a necessidade de buscar identi�car o
contexto mais amplo em que as escolas públicas paulistas são parte. A revisão bibliográ�ca e a análise
documental constituiu-se de poderosa fonte para extrair indícios que possam fundamentar as
declarações do pesquisador. Considerou-se também efetuar um levantamento sobre o estado da
questão relacionado a algumas palavras-chave, que nesse estudo se faz signi�cativo. Outro recurso de
pesquisa utilizado no âmbito desta investigação foi a necessidade de realização de entrevistas com a
utilização de roteiro semiestruturado. Resultados Especialmente referindo-se aos achados da pesquisa,
veri�ca-se o contexto de formação inicial docente vem sendo paulatinamente ocupado em grande
medida por universidades privadas, em que estes locais ofereceram a forma de educação à distância
para os docentes participantes deste estudo. Veri�ca-se que a formação inicial no atual contexto vem
sendo protagonizada em grande medida por instituições privadas que oferecem curso na modalidade de
Ensino a Distância (EaD). Ao mesmo tempo é relevante a pouca ênfase dada aos usos das TDIC´s no
contexto escolar. Manifesta-se a quase associação entre o currículo elaborado pela SEDUC/SP e o
desenvolvimento no âmbito das formações, demonstrando assim os interesses no aligeiramento dos
percursos formativos destas universidade privadas. Conclusões Este trabalho tem como objetivo
compreender algumas transformações que se deram no contexto do ensino de Geogra�a a partir da
implementação do programa curricular SPFE. A formação inicial dos professores de Geogra�a se
encontra em grande medida fomentada pelas universidades privada. Estas muitas vezes aplicam o
currículo estadual como marco metodológico da licenciatura em Geogra�a.
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OTIMIZAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS PARA AUMENTAR ATIVIDADE
ANTI-TRIPANOSOMA, SELETIVIDADE E DRUG-LIKENESS

JOAO PAULO DOS SANTOS FERNANDES - ORIENTADOR(A)

MARINA THEMOTEO VARELA - DISCENTE

ERICA VALADARES DE CASTRO LEVATTI - PARTICIPANTE EXTERNO

ANDRÉ GUSTAVO TEMPONE CARDOSO - PARTICIPANTE EXTERNO

MAIARA AMARAL DE OLIVEIRA - PARTICIPANTE EXTERNO

MAIARA MARIA ROMANELLI - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 31 - Doenças Infecciosas Data: 28/06/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: DOENÇAS INFECCIOSAS

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma infecção parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi e está
na lista da Organização Mundial da Saúde como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas. Apenas
dois fármacos estão aprovados no mundo para o tratamento da DC, nifurtimox e benznidazol. Com
e�cácia signi�cativa apenas na fase aguda da doença e com considerável toxicidade, é explicita a
necessidade de novas opções terapêuticas, mais seguros e e�cazes. A série LINS03, cujo protótipo
original era um alquifenol de origem natural, vem sendo otimizada pelo grupo desde 2013 e que levou
ao descobrimento de análogos com boa atividade anti-amastigota (> 10 ?M) e boa seletividade (índice de
seletividade (IS) > 10). A introdução de grupos polares, como amidas e aminas, bem como a presença de
um anel 4-metoxifenil contribuíram positivamente para o ganho de atividade e seletividade. No entanto,
excessiva lipo�licidade reduzia a hidrossolubilidade desses análogos, assim como poderia estar
envolvida em mecanismos inespecí�cos de citotoxicidade. Objetivo: Os novos compostos foram
planejados a �m de manter características estruturais importantes e, ao mesmo tempo, introduzir
modi�cações que pudessem reduzir a citotoxicidade e a lipo�licidade, aumentando assim o seu drug-
likeness. Assim, foram planejados compostos com um espaçante vinílico entre o anel aromático e o
grupo funcional e bem como a introdução da piperazina como um grupo solubilizante. Metodologia: Os
novos análogos foram sintetizados seguindo metodologias clássicas de aminação redutiva e formação de
amidas com agentes acopladores, partindo de reagentes comercialmente disponíveis. Compostos com
mais de 95% de pureza e devidamente caracterizados por ressonância magnética nuclear de 1H e 13C,
foram avaliados contra as formas infectantes ? tripomastigotas (TCT) e replicativas ? amastigotas (TCA) de
T. cruzi e a citotoxicidade em células mamíferas foi determinada em células NCTC clone L929.
Descritores de lipo�licidade (logD7,4) e solubilidade (logS7,4) foram calculados in silico. Resultados e
Discussão: Dentre os 34 compostos testados, observou-se que a introdução do espaçante vínilico
resultou em melhores valores de logD7,4 e logS7,4 e ausência de citotoxicidade (CC50 > 200 ?M). No
entanto, apenas duas amidas, derivadas do ácido cafeíco, foram ativas. Já dentre os compostos com o
anel piperazínico, 6 das 8 amidas testadas foram ativas contra TCA (8,7 < EC50 < 35,3 ?M) e TCT (36,8 <
EC50 < 89,6 ?M), sem citotoxicidade (CC50 > 200 ?M), sendo novamente os derivados catecólicos os mais
promissores. A introdução da piperazina gerou ganhos positivos nos descritores de logD7,4 e logS7,4 em
relação ao protótipo. Para melhor avaliar o impacto das modi�cações entre os compostos foi calculada a
e�ciência lipofílica (LLE) que indica a contribuição da lipo�licidade na atividade observada (LLE = pEC50 ?
clogP). Observou-se um padrão dentre compostos semelhantes; homólogos maiores apresentaram LLE
maior que homólogos menores, indicando contribuição positiva da lipo�licidade na atividade. Ainda, a
introdução de uma benzila ligada à piperazina também favoureceu a atividade, podendo realizar
interações mais especí�cas. Essas modi�cações também foram resultaram em melhores scores de drug-
likeness calculado (OSIRIS PropertyExplorer), devido à presença de grupos mais frequentemente
encontrado em fármacos aprovados e com melhor combinação de propriedades físico-químicas.
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OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL POR
PROGRAMAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA

LITERATURA

ALVARO LUIZ FAZENDA - ORIENTADOR(A)

BRUNO MICHEL PERA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL POR PROGRAMAÇÃO DE ALTO
DESEMPENHO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA BRUNO MICHEL PERA; PROF. DR. ALVARO
LUÍZ FAZENDA; PROF. DR. MARCOS CORDEIRO O desa�o enfrentado para simular o comportamento
hidrológico tem sido a motivação para o desenvolvimento de softwares capazes de simular esse
comportamento. Programas que são capazes de fazer simulações de bacia hidrográ�cas ao longo tempo
exigem um grande volume de processamento e recursos computacionais. A maneira mais con�ável de
melhorar a simulação é a utilização dos núcleos extras que os processadores atuais têm. Processamento
de Alto Desempenho estuda melhores maneiras de se executarem códigos, que seriam processados de
maneira sequencial em uma maneira paralela dividindo trechos desses códigos para que sejam
executados em outros núcleos de processadores. A Ferramenta Soil and Water Assessment Tool é um
modelo de escala de bacia, desde pequenas a grandes escalas, para simular tanto quantidade como
qualidade da água super�cial e subterrânea e para quanti�car e predizer os impactos ambientais de
práticas de mudanças e gestão do uso do solo e mudanças climáticas em bacias hidrográ�cas completas.
A Revisão Sistemática da Literatura aqui apresentada demonstra o número de artigos publicados sobre
o SWAT e Processamento Paralelo ou Processamento de Alto Desempenho. Primeiro estipulou-se as
perguntas da pesquisa onde se identi�ca o uso de bibliotecas como a Message Passing Interface e a
OPENACC que são capazes de construir rotinas em múltiplos núcleos. Depois de�niu-se as bases de
pesquisas que seriam selecionas para buscas e elas foram a SciencDirect Scopus, IEEE Xplore, ACM
DIGITAL LIBRARY e algumas inserções para a RSL foram feitas manualmente. Após a RSL é focada em
responder as perguntas que guiam a pesquisa e destaca-se a ?Qual melhor meio de otimizar o
desempenho do SWAT /SWAT (Métodos, Linguagens, técnicas, padrões de programação, tipo de
paralelismo)? onde o melhor ponto de partida é a procura por estruturas de repetição no código fonte
do programa, que é aberto e a aplicação das bibliotecas OpenACC ou MPI dependendo do que o laço
está fazendo. Uma vez que a necessidade se saber como o ambiente vai se comportar devido a sua
grande facilidade de mudança, principalmente no quesito hidrológico, softwares de simulação tem se
apresentado como uma solução e�ciente e se popularizando cada vez mais, porém estes programas
demandam um alto custo computacional, o que, pode acabar in�uenciando em sua acessibilidade, uma
vez que ao se projetar uma simulação muito grande, haverá uma grande demora, e a simulação poderá
não ser de con�abilidade. Para poder auxiliar, o Processamento de Alto Desempenho demonstrou-se
como uma saída e�ciente, utilizar o código fonte já criado e melhorá-lo a ponto de ser efetivo na redução
do tempo de computação se tornou um objetivo.



Página 1515Página 1515

OVIR OBSERVATÓRIO DA VIOLÊNCIA RACIAL

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO SLAPNIK - DOCENTE

JADE SOARES GARCIA DE AMORIM MATTOS - DISCENTE

JUMILE DOS SANTOS MOREIRA - COORDENADOR(A)

MARINA PEREIRA DE ALMEIDA MELLO - DOCENTE

ROSÂNGELA CRISTINA MARTINS - DISCENTE

CáSSIA HELENA JOSé BARBOSA - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO ? O Observatório da Violência Racial (OVIR), foi criado no âmbito do Centro de
Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp), que tem se consolidado como uma referência no
que se refere ao ensino, à pesquisa e à extensão na área de graves violações aos direitos humanos.
OBJETIVO ? O Observatório da Violência Racial - OVIR, tem o objetivo de realizar o monitoramento e o
levantamento de informações a respeito do tratamento conferido ao complexo e multifacetado
fenômeno da violência racial, praticada por agentes institucionais com foco no que vem sendo chamado
pelos movimentos da luta antirracista de: "genocídio do povo negro". MATERIAIS E MÉTODO - Para a
consecução de seu objetivo, o Observatório procederá à coleta, sistematização, produção e análise de
dados relativos à violência racial; à construção e ao fortalecimento de redes de apoio na sociedade civil;
à promoção de ações de pesquisa e intervenção; à divulgação de levantamentos e das atividades
realizadas por meio de relatórios, site e eventos; à formação da comunidade acadêmica e externa
(cursos de extensão, grupos de estudos e pesquisa, grupos de trabalho); à criação de metodologias de
trabalho com foco na partilha de saberes com os movimentos sociais; ao acompanhamento dos debates
jurisprudenciais e daqueles que digam respeito a alterações legislativas e formulação/reformulação de
políticas públicas.RESULTADOS E CONCLUSÃO ? O Observatório da Violência Racial buscará, a partir de
uma perspectiva interdisciplinar, articular ensino, pesquisa e extensão. No atinente às possíveis
contribuições do Observatório para a comunidade acadêmica, podemos mencionar o desenvolvimento
de metodologias de trabalho inovadoras que possibilitem a produção do conhecimento cientí�co e
acadêmico a partir do encontro com os diversos saberes que emergem das lutas antirracistas; a
formação por meio de seminários, grupos de estudos e cursos de extensão para a divulgação das
metodologias e dos resultados do trabalho empreendido; a promoção da curricularização da extensão,
com a oferta de possibilidades de integração com unidades curriculares de cursos da Unifesp que
abordem temáticas pertinentes. Em sua rotina de funcionamento, o Observatório pretende desenvolver
os trabalhos com docentes, estudantes e Técnicos Administrativos em Educação (TAE) da Unifesp em
estreita colaboração com entidades parceiras, representantes do poder público e de movimentos
sociais, instituições de ensino superior e centros de pesquisa e grupos afetados pela violência racial
(vítimas diretas e indiretas), com vistas à sensibilização e à informação e, ainda, à produção acadêmica
quali�cada e socialmente engajada.
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OXIDAÇÃO DE TITÂNIO INDUZIDA POR LASER DE DIODO DE 445NM: ESTUDO DA
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE PROCESSO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL

GERMICIDA.

ALINE CAPELLA DE OLIVEIRA - ORIENTADOR(A)

KATIA DA CONCEICAO - CO-AUTOR(A)

MILLENA GIOVANNA ROCHA SALDANHA CONTENTE - DISCENTE

EVALDO JOSé CORAT - CO-AUTOR(A)

RUDIMAR RIVA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:

BIOMATERIAIS

Introdução: O titânio é um dos materiais mais utilizados em aplicações biomédicas, como na
implementação de implantes cirúrgicos ou próteses. A escolha desse material leva em conta as suas
excelentes propriedades mecânicas, que favorecem a resistência a desgastes, abrasão ou oxidação.
Além disso, a alta biocompatibilidade do material e de suas ligas, faz com que ele seja escolhido para
fabricação desses componentes. O processo de tratamento da superfície de titânio utilizado em
aplicações biomédicas é essencial para impossibilitar a proliferação de fungos e bactérias. Algumas
práticas utilizadas no tratamento da superfície são deposição plasmática, anodização catódica e
tratamento super�cial com laser. Objetivo: Investigar a in�uência dos parâmetros de processo na
oxidação de superfícies de titânio de grau V com um laser de baixa potência e avaliar o potencial
bactericida da superfície tratada. Materiais e Método: As superfícies de titânio com 1mm de espessura
foram tratadas com um laser de diodo de 445nm com 5W. Variou-se os parâmetros de processo
(velocidade e número de passagens) em cada ensaio. A caracterização das camadas formadas na
superfície foi feita através de Espectroscopia Raman, Difração de Raios-X (DRX) e Espectro de
Re�etividade. A avaliação do potencial germicida foi feita comparando a proliferação de Candida
Albicans em superfície tratadas e não tratadas. Resultados: Os espectros Raman e o DRX identi�caram
apenas a presença de Rutilo (TiO2). O espectro de re�etividade possibilitou estimar a espessura das
camadas entre 30nm e 70nm. A espessura da camada aumenta com número de passagens com o laser e
diminui com a velocidade de varredura. Embora as camadas de óxido sejam relativamente �nas e não
homogêneas, veri�cou-se uma boa capacidade germicida que aumenta com a espessura da camada
oxidada. Conclusão: Os resultados mostram a capacidade de controle da espessura da camada
variando-se os parâmetros de processo e o potencial bactericida das superfícies tratadas mesmo com
camadas de óxido relativamente �nas.
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PAJUBÁ: ARTICULAÇÕES ENTRE GÊNERO E SEXUALIDADE DISSIDENTES NAS
MÚSICAS DE LINN DA QUEBRADA

VALERIA MENDONCA DE MACEDO - ORIENTADOR(A)

RAFA PINHEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 29 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 1 
Data: 28/06/22 09h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-
RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

A produção acadêmica voltada para questões de gênero e sexualidade alcança diferentes áreas e
abordagens transdisciplinares, assim como uma pluralidade de linguagens artísticas contemporâneas
ampli�ca tais questões por meio de interpelações e desconstruções corporais, identitárias e sexuais.
Partindo de um cenário de emergência de artistas de gênero e sexualidade dissidentes no Brasil, a
apresentação deste recorte de pesquisa de mestrado em andamento, realizada no Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais da UNIFESP, focalizará a sua análise nas produções musicais da artista
multimídia Linn da Quebrada. Radicada em São Paulo, ela transitou entre a dança, o teatro, a
performance artística, o audiovisual, foi uma das participantes do reality show Big Brother Brasil (Rede
Globo) deste ano e, desde 2016, realiza imersões musicais em apresentações com grande repercussão
nacional e internacional. Autodenominada travesti, Linn da Quebrada lançou seu primeiro álbum de
estúdio em 2017 sob o nome de Pajubá, produzido de forma independente a partir de um �nanciamento
coletivo divulgado em uma plataforma de crowdfunding. As músicas do disco tem como mote as
vivências da artista, atravessadas pelo seu envolvimento com a denominação religiosa Testemunhas de
Jeová ainda na infância e que reverberaram, a partir de sua desassociação, em elaborações e
inquietações sobre/com o seu corpo, indicando um intenso questionamento às normas binárias de
gênero, a negação da �xidez da sexualidade e o deslocamento do interesse padrão sexual por corpos
heteronormativos. Com letras elaboradas e pungentes, Pajubá evoca um duplo movimento: expõe os
marcadores sociais das diferenças da artista e as violências sofridas por essas marcações; ao passo que
provoca �ssuras nas regulações corporais, identitárias e sexuais, tendo como foco a experimentação de
outras relações (ou ralações, como ela diz) com seu corpo, nas trocas sexo-afetivas com corporalidades
afeminadas, como no interesse explícito por práticas contrassexuais, de acordo com o conceito de Paul
B. Preciado (2014).
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PANDEMIA DE COVID-19 E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: A DIMENSÃO
PSICOSSOCIAL DA ROTINA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM

TERRITÓRIO VULNERÁVEL.

CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA - ORIENTADOR(A)

MAIRA SANTOS XAVIER - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Os pro�ssionais da área da saúde tiveram um papel importante ao longo da pandemia no
qual a Atenção Primária em Saúde se destaca por ser a porta de entrada para os munícipes. Porém,
devido ao desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) que antecede a pandemia, muitos pro�ssionais
realizam seu trabalho com di�culdade e muito estresse. A situação que já estava caótica, acrescida da
pandemia, se agravou nesses últimos dois anos devido ao aumento de trabalho aliada ao acirramento
das desigualdades sociais. Neste sentido, na rotina desses pro�ssionais são constantes as situações de
preconceito, falta de informação dos munícipes sobre as medidas de segurança ou de não aceitação
destas no enfrentamento da covid-19. Algumas das consequências tem sido o agravamento da condição
de saúde mental desses pro�ssionais, entre elas o transtorno de ansiedade, insônia, exaustão, pânico e
depressão. O Objetivo da pesquisa é descrever e analisar, do ponto de vista psicossocial, a interferência
da pandemia de covid-19 no processo saúde-doença-cuidado dos trabalhadores da saúde em território
vulnerável dos Morros de Santos. Método: A metodologia é baseada na construção compartilhada e
dialogada de conhecimento e experiências. As ferramentas de obtenção de informação têm sido:
observação participante, com registro em diários de campo vinculados às atividades do projeto de
extensão do qual a pesquisadora participa denominado: ?Participação social, Subjetividade e Cuidado:
Fortalecendo Redes? Além de entrevistas semiestruturadas com a equipe de saúde da policlínica Vila
Progresso. Resultados: Pretende-se com essa pesquisa de caráter qualitativo dar visibilidade e
reconhecimento a classe trabalhadora da Atenção primária à Saúde a partir da realização de entrevistas
com os pro�ssionais. Essas entrevistas objetivam a criação de um espaço de cuidado e de fala, em que
cada um se sinta à vontade para compartilhar suas vivências diárias, suas di�culdades para realizar as
atividades, bem como os entraves enfrentados cotidianamente no ambiente doméstico, tendo em vista
que lá se re�etem as pressões psicológicas sofrida no local de trabalho; sobretudo aquelas ligadas à
agressividade dos munícipes devido a exigência de se cumprir regras e medidas preventivas durante
esse período pandêmico. Por conseguinte espera-se fortalecer os laços existentes entre os
trabalhadores da Policlínica Vila Progresso e o NASF por meio da valorização e reconhecimento da
importância das atividades desses trabalhadores.
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PANDEMIA DE COVID-19 E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS EM EDUCADORES.

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE - COORIENTADOR(A)

SILVIA MARIA DE FREITAS ADRIÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

PANDEMIA DE COVID-19 E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS EM
EDUCADORES. SILVIA ADRIÃO - ALUNA DE DOUTORADO ? silviaadriao@gmail.com), ANDRE LUIZ MONEZI
DE ANDRADE- COLABORADOR (andremonezi@gmail.com), DENISE DE MICHELI ? ORIENTADORA-
(demicheli.unifesp@gmail.com) A pandemia de Covid-19 trouxe diversos desa�os para todos e com os
educadores não foi diferente. O objetivo desse estudo foi avaliar as competências socioemocionais dos
participantes e as contribuições dessas competências para o enfrentamento de situações estressantes.
Abertura ao novo, autogestão, engajamento com os outros, empatia e resiliência emocional são
macrocompetências socioemocionais as quais buscamos mapear. Será que os educadores puderam
contar com estas ferramentas para melhor se adaptarem ao tão atípico momento que a Covid-19 impôs?
A hipótese principal era que, quanto mais desenvolvidas as competências socioemocionais, menores
seriam os índices de transtornos de comportamento diante de situações de estresse, como vivido na
pandemia. Método: Realizou-se coleta de dados através de questionário online enviado a diferentes
educadores do Ensino Básico e professores do Ensino Superior de todo o Brasil. Resultados
preliminares: até o presente momento, tivemos 127 educadores participantes dos quais 60% a�rmaram
ter conseguido manter o otimismo, durante a quarentena; 26% a�rmaram ter dedicado tempo para
aprender algo novo, por prazer, durante esse período; 67% a�rmaram ter apoiado colegas de trabalho;
60% mencionaram ter conseguido manter o foco nas atividades e a energia produtiva; 55 % a�rmaram
ter conseguido manter um clima harmônico entre as pessoas com as quais convivia. Conclusão dos
resultados preliminares: Os educadores participantes apresentaram média relevante de pensamentos
positivos, capacidade de colaboração, demonstrando abertura ao novo, abertura ao outro, bons índices
de autogestão e resiliência emocional.
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PANDEMIA DE COVID-19 E O GERENCIALISMO NO ACESSO AO AUXILIO
EMERGENCIAL: ENSAIO PARA DESREGULAMENTAR A PROTEÇÃO SOCIAL?

SONIA REGINA NOZABIELLI - ORIENTADOR(A)

JULIE LARISSA DA SILVA OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: COVID-19

Introdução: esta iniciação cientí�ca buscou analisar a implementação do auxílio emergencial vide o
contexto pandêmico e compreender se a forma de acesso (autocadastro) está relacionada ao modelo
gerencial de administração púbica como uma forma de aceleração da desregulamentação da proteção
social brasileira. Objetivo: conhecer as concepções e explicações que orientam o autocadastro ao acesso
ao auxilio emergencial e sua relação com o contexto da conversão da política de proteção social ao
ideário gerencial da contrarreforma do Estado. Método: foi uma pesquisa de caráter qualitativo, por
meio de pesquisa bibliográ�ca e documental, com a coleta e análise dos dados a partir de uma seleção
relacionando com as palavras-chave da pesquisa. Resultados e conclusão: como resultado, foi inferido a
relação do autocadastro com o ideário gerencial que adentra a esfera pública com o objetivo de
desregulamentar a proteção social, por meio de contrarreformas e formas de acesso às políticas de
proteção social via Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), excluindo parte da população que
necessita de amparo e não usufrui das TICs por diversas di�culdades de acesso, equipamentos,
complexidade com o sistema, entre outros.
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PANDEMIA EM TEMPOS DE ANTROPOCENO: UM ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO
IMPACTO DO COVID-19 NA PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DE RISCO DE INDIVÍDUOS

COM PODER DE DECISÃO EM EMPRESAS

MONIQUE TAYLA GABRIEL FERREIRA - DISCENTE

LUCIANA APARECIDA FARIAS - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

O período atual, que vem sendo denominado de Antropoceno, é marcado por grande alteração do ser
humano sobre o planeta, causando um grande desequilíbrio dos ciclos naturais e problemas
socioambientais. O que de certa maneira, está muito relacionado com a nossa forma de perceber e se
relacionar com o Meio Ambiente. Contudo, com a ocorrência da pandemia causada pelo coronavírus, o
planeta parou e muitas das nossas mazelas sociais e ambientais entraram em evidência. Neste sentido,
algumas questões se impõem: poderá a pandemia favorecer uma mudança de percepção de risco em
relação à problemática socioambiental e por sua vez, esta mudança poderia in�uenciar nossa percepção
ambiental, desenvolvendo mais responsabilidade socioambiental? Dentro dessa perspectiva, o presente
estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico da percepção ambiental de pro�ssionais ativos no
mercado de trabalho e que exerçam cargo de liderança correlacionando com a percepção de risco em
relação à pandemia e a questão socioambiental. Nesta primeira etapa de Quali�cação, serão
apresentados os resultados obtidos no período de pré-teste, o qual foi conduzido com sete
participantes. A pesquisa é exploratória com um levantamento de dados primários e abordagem mista,
quantitativa e qualitativa. Os dados mostram que o público-alvo reconhece as di�culdades que o mundo
enfrentou durante esses últimos dois anos de pandemia, e que favoreceu uma re�exão nos próprios
comportamentos visando uma melhora socioambiental, porém ao serem questionados sobre a
de�nição de meio ambiente �cou evidente a visão reducionista e utilitarista dos recursos naturais. O
público alvo do estudo possui o privilegio de escolha por morar em áreas com acesso a natureza, e
reconhece os bene�cios emocinais que foi proporcionado por esse contato durante o periodo de
con�namento, e �cou evidente a in�uencia da percepção de risco, mostrando que houve preocupação e
ações direcionadas a prevenção. Entre os relatos se desataca o fato de cinco participantes reconhecerem
que o aparecimento de novas doenças zoonóticas pode se tornar constante, diante do aumento da
quebra do equilíbrio ecológico natural. Compreender a relação que esses indivíduos estabelecem com o
meio ambiente, mostra há in�uência de seus valores culturais na percepção do risco, podendo assim
entender qual seria o ponto de virada de atitude para a tomada de decisões visando o benefício
socioambiental diante do enfrentamento de uma pandemia e dos demais desa�os que se colocam no
Antropoceno. Os resultados obtidos no presente estudo ajudarão na elaboração de estratégias e ações
mais adequadas de Educação Ambiental para se trabalhar com o público alvo.
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PANORAMA 2022 PROJETO ATLAS AMBIENTAL DE DIADEMA

CLAUDIO BENEDITO BAPTISTA LEITE - COORDENADOR(A)

ANA LUISA VIETTI BITENCOURT - COORDENADOR(A)

JOAO MIGUEL DE BARROS ALEXANDRINO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
AMBIENTE E SOCIEDADE

Introdução: O projeto Atlas Ambiental de Diadema, cadastrado como projeto de extensão no Siex
Unifesp, é desenvolvido através do convênio �rmado com a Prefeitura Municipal de Diadema (PMD), pela
LEI N° 3944 de 20 de dezembro de 2019. Objetivos: reunir dados socioambientais do município em um
livro, obtidos através de diversas fontes, incluindo revisão bibliográ�ca, dados geoespaciais,
levantamentos de campo e de pesquisas realizadas com alunos de graduação, de pós-graduação e de
extensão. Os dados estão agrupados em cinco grandes sessões: meio físico e biótico, uso e cobertura da
terra, impactos ambientais, interações sociedade e o meio, perspectivas e desa�os futuros para cidade,
considerando paradigma das cidades sustentáveis. Cada sessão apresenta diversos temas, elaborados
pelas equipes correspondentes, coordenadas por docentes da Unifesp e com participação da PDM,
destacando-se: geologia, geomorfologia, recursos hídricos, clima, �ora, biodiversidade, mamíferos, aves,
invertebrados, herpetofauna, ictiofauna para meio físico e biótico. Para uso da terra, destaca-se a
evolução urbana a partir do mapeamento de série histórica, através de fotogra�as aéreas entre 1945 a
2015, além de dados complementares sobre a arborização urbana. Para os impactos ambientais, os
temas abordados são: fontes poluidoras, área de riscos, resíduos sólidos urbanos e saneamento. A
relação sociedade e ambiente agrupa: direito ambiental, desenvolvimento econômico e do trabalho,
interações arte/cultura/e ambiente/, gestão municipal e trajetória da Unifesp na cidade. Uma análise
integradora dos resultados permitirá tecer um diagnóstico para a cidade, visando colaborar com as
políticas públicas e na elaboração de metas que busquem o desenvolvimento sustentável. Metodologia:
coleta e análise de dados geoespaciais, sistema de informação Geográ�ca (SIG), acompanhamentos por
workshops e seminários. A equipe multidisciplinar, formada por 27 docentes, 35 alunos de graduação,
10 alunos de pós-graduação e membros da comunidade de Diadema. Resultados: durante os três anos
de desenvolvimento do projeto, realizou-se três Workshops internos para apresentação dos trabalhos e
acompanhamento das temáticas, respectivamente em novembro de 2018 e de 2019 e em maio de 2021.
Ao longo de 2022, uma série de webinários serão apresentados com os resultados consolidados das
diferentes temáticas como forma de divulgação cientí�ca do projeto e pré-lançamento do livro.
Conclusão: consolidação do livro em 2023, contribuição de dados para o Observatório Sócio Ambiental
de Diadema.
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PAPEL DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA NO PROCESSO DE SOLUBILIZAÇÃO DE
MEMBRANAS MIMÉTICAS POR DETERGENTES

KARIN DO AMARAL RISKE - ORIENTADOR(A)

MARIA CLARA ARAÚJO OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOFÍSICA

Introdução: Detergentes são moléculas an�í�licas amplamente utilizadas utilizadas para separar e
solubilizar os componentes das biomembranas, cujo motivo estrutural é principalmente fornecido pelos
lipídios. Portanto, estudos dos aspectos físico-químicos que regem a interação detergente-lipídio são de
grande relevância e podem proporcionar protocolos de solubilização de membrana mais e�cientes.
Apesar da maioria dos estudos realizados utilizarem lipídios neutros, é sabido que as membranas
biológicas contêm uma porcentagem variável de lipídios aniônicos. Além disso, existe uma vasta gama
de detergentes com diferentes polaridades e cargas, que são utilizados rotineiramente em protocolos de
solubilização de membranas. Objetivo: Estudar o papel da interação eletrostática no processo de
solubilização de membranas neutras e aniônicas por detergentes não-iônicos e iônicos. Materiais e
métodos: Os materiais utilizados foram os fosfolipídios POPC (palmitoil oleoil fosfatidilcolina,
zwiteriônico) e POPG (palmitoil oleoil fosfatidilglicerol, aniônico) e os detergentes SDS (dodecil sulfato de
sódio, aniônico), CTAB (cetil trimetil amônio, sal de brometo, catiônico) e OG (octilglicopiranosídeo, não-
iônico). Dois tamanhos de lipossoma foram utilizados: vesículas unilamelares grandes (LUVs) formadas
pelo método de extrusão e vesículas unilamelares gigantes (GUVs) obtidas por eletroformação. As
composições de membrana utilizada foram POPC puro, POPG puro e POPC:POPG 1:1. O per�l de
solubilização de LUVs pelos três detergentes foi obtido a partir de medidas de turbidez (espalhamento
de luz a 90°) de LUVs à medida em que a concentração de detergentes era aumentada, resultando em
grá�cos de turbidez relativa em função da razão detergente/lipídio. Para visualização do modo de ação
dos detergentes, GUVs foram observadas por microscopia ótica de contraste de fase em presença de
quantidades crescentes dos detergentes. Resultados e conclusão: Os resultados de turbidez mostraram
que as vesículas de POPG são mais suscetíveis à solubilização que as de POPC, independentemente da
carga dos detergentes utilizados. A mistura POPC:POPG apresentou comportamento intermediário na
presença dos detergentes OG e SDS, mas não com CTAB. Na maioria dos casos, os detergentes levaram
à solubilização completa das membranas (redução da turbidez relativa). Entretanto, as membranas de
POPC puro não atingiram solubilização completa mesmo após a adição de SDS na razão 550/1.
Resultados preliminares de microscopia ótica foram obtidos até o momento com GUVs compostas de
POPC:POPG. As imagens obtidas mostram que o detergente OG se insere nas vesículas causando grande
aumento de área até que o processo de solubilização se inicia e as membranas são completamente
solubilizadas. Por outro lado, os detergentes SDS e CTAB causaram explosão súbita das GUVs sem
aumento inicial de área. Como os fragmentos das vesículas �cam no limite da resolução ótica, não é
possível determinar se esses detergentes causam a solubilização completa. Esses dois diferentes
mecanismos se devem à diferente taxa de �ip-�op dos detergentes incorporados inicialmente na
monocamada externa das GUVs. O detergente não-iônico OG é capaz de se translocar entre as duas
monocamadas causando o aumento da área super�cial das vesículas, enquanto os detergentes iônicos
SDS e CTAB �cam restritos à monocamada externa, o que gera uma tensão na membrana levando a
uma subsequente ruptura das vesículas.
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PAPEL DA PROTEÍNA HEVIN ASTROCÍTICA NA AUTOADMINISTRAÇÃO OPERANTE DE
COCAÍNA EM RATOS

FABIO CARDOSO CRUZ - CO-AUTOR(A)

AUGUSTO ANESIO - CO-AUTOR(A)

GIOVANNA VICTORIA LOPES COSTA - CO-AUTOR(A)

PAULA CRISTINA BIANCHI - ORIENTADOR(A)

EDUARDO LOURENÇO CILLI - DISCENTE

PAOLA PALOMBO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

FARMACOLOGIA

PAPEL DA PROTEÍNA HEVIN ASTROCÍTICA NA AUTOADMINISTRAÇÃO OPERANTE DE COCAÍNA EM RATOS
1 EDUARDO LOURENÇO CILLI (GRADUANDO): elcilli@unifesp.br 1,2 AUGUSTO ANESIO (DOUTORANDO):
augusto.anesio@unifesp.br 1,2 PAOLA PALOMBO (DOUTORANDA): pah.palombo@gmail.com 1 GIOVANA
VICTÓRIA LOPES COSTA (GRADUAÇÃO): giovanna.victoria@unifesp.br 1,2 FABIO CARDOSO CRUZ
(COORIENTADOR): ccruzfabio@yahoo.com.br 1,2 PAULA CRISTINA BIANCHI (ORIENTADORA):
paulacbianchi@gmail.com 1- Laboratório de Neurociência Comportamental e Molecular, Departamento
de Farmacologia, Universidade Federal De São Paulo - UNIFESP 2- Programa de Pós-Graduação em
Farmacologia, Universidade Federal De São Paulo - UNIFESP Introdução: A dependência de substâncias
psicoativas de abuso é um problema de saúde pública mundial com sérios impactos sociais. No Brasil, a
cocaína é a segunda droga ilícita mais consumida pela população. A persistência de comportamentos
como a recaída e o uso compulsivo de drogas, sugere que a exposição as substâncias de abuso resultam
em adaptações de longo prazo no sistema nervoso central. Estudos recentes indicam que o efeito
sinaptogênico da proteína matricelular Hevin pode promover neuroplasticidades que modulam as
propriedades motivacionais das drogas de abuso. Objetivo: Assim, o objetivo do presente estudo foi
investigar se a inibição da proteína Hevin astrocítica no núcleo accumbens seria capaz de alterar a
motivação, o consumo de cocaína em acesso livre prolongado (binge) e reinstalação da busca de cocaína
em ratos. Materiais e métodos: Ratos Wistar machos (200-250g) receberam injeção bilateral dos vetores
virais: AAV2.5-GFAP-GFP (controle; n=6) ou AAV2.5-GFAP-microRNA contra Hevin (supressão da Hevin;
n=9) na região do núcleo accumbens. Vinte dias após, foram submetidos à cirurgia de canulação da
jugular para a autoadministração operante intravenosa de cocaína (0,5 mg/Kg). Posteriormente a
recuperação da cirurgia, os animais foram submetidos ao protocolo de autoadministração operante, que
foi dividido em quatro fases: i) aquisição (2 sessões diárias de 18h, nas quais os animais pressionavam a
barra ativa e recebiam 0,1ml de água como reforço); ii) treino da cocaína (12 sessões diárias de 3 horas
em razão �xa 1 (RF-1), nas quais os animais recebiam infusão intravenosa de 0,1 ml de cocaína); iii) razão
progressiva (3 sessões diárias de 90 min.) e iv) binge (1 sessão de 15h em RF-1). Tanto na razão
progressiva como no binge, os animais recebiam 0,1 ml de cocaína por infusão. Após o binge, os animais
permaneceram por 10 dias em suas caixas moradias, sem acesso a cocaína (retirada), e no décimo
primeiro dia foram submetidos ao teste de reinstalação. No dia do teste, os ratos foram colocados nas
caixas em que aprenderam o comportamento de autoadministração, porém as respostas na barra ativa
não resultavam na liberação da infusão de cocaína. Por �m, os ratos foram submetidos a perfusão
intracardíaca e os encéfalos foram removidos para análise histológica do sítio da injeção. Resultados:
Nossos resultados da razão progressiva mostraram que o grupo controle aumentou o número de
respostas na barra ativa e o número de infusões ao longo das sessões em razão progressiva, enquanto
que o grupo Hevin manteve-se estável ao longo dos dias (Barra ativa: Controle 97,3±21,7/ 174,16±51/
205±58; Hevin 117,1±35/ 122±29,6/ 138±28,4; Infusões: Controle 16±2/ 20,3±3/ 22.16±3; Hevin 16,75±2.2/
17,5±2,2/ 18,75±1,95; p<0,005). No entanto, não observamos diferenças signi�cativas entre os grupos
durante o consumo em binge (Infusões: Controle 259,4±34; Hevin 258,3±31; p>0,05) ou na busca pela
cocaína induzida pela exposição ao contexto da autoadministração (Barra ativa: Controle 35±5,11; Hevin
39,33±6,45; p>0,05). Conclusão: Nossos resultados sugerem que a proteína Hevin esteja envolvida na
modulação da motivação dos ratos pela busca de cocaína, uma vez que, a inibição dessa proteína
impediu a escalada na busca e consumo dessa substância. PALAVRAS-CHAVES: astrócitos, cocaína,
dependência, hevin, núcleo accumbens.
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PAPEL DAS ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO NO CONTROLE DA ATIVIDADE PRÉ-
GANGLIONAR SIMPÁTICA NA HIPERTENSÃO DE GOLDBLATT

CASSIA BERGAMASCHI - CO-AUTOR(A)

RUY RIBEIRO DE CAMPOS JUNIOR - ORIENTADOR(A)

MAYCON IGOR DE OLIVEIRA MILANEZ - CO-AUTOR(A)

FERNANDA MANO TAGLIAPIETRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 
Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

A hipertonia vasomotora simpática pode ser um fator determinante para a gênese e manutenção dos
níveis tensionais elevados na hipertensão arterial. De fato o aumento da atividade neural em núcleos
cerebrais envolvidos no controle da função cardiovascular tem demonstrado ser fundamental para a
hiperatividade vasomotora simpática na hipertensão renovascular 2 Rins, 1 Clipe (2R ? 1C). Essas regiões
emitem projeções diretas para a medula espinal, local que contém neurônios pré-ganglionares do
simpático. Já foi constatado a presença de espécies reativas de oxigênio (EROs) nesses núcleos,
causando simpatoexcitação, no entanto, não temos informações acerca da ação das EROs sobre os
neurônios pré-ganglionares do simpático na hipertensão renovascular. Objetivos: Avaliar o papel das
EROs espinais no controle da atividade dos neurônios pré-ganglionares simpáticos no modelo de
hipertensão 2R-1C. Materiais e Método: Foram utilizados 22 ratos Wistar divididos entre os grupos
controle (n=11) e 2R-1C (n=11). A hipertensão renovascular foi induzida por meio da inserção de um clipe
ao redor da artéria renal esquerda (0,2 mm de diâmetro) 6 semanas antes da aplicação dos protocolos
experimentais. Os vasos femorais foram cateterizados 24h antes dos registros funcionais nos animais
anestesiados com cetamina e xilazina para registro de pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca
(FC) e injeções intravenosas. A administração intratecal (it) de 4-hydroxy-TEMPO (Tempol) (5 nmol em 2
µL) foi feita por meio de um cateter PE-10 inserido no espaço subaracnóideo dos animais previamente
anestesiados com uretano (1,2 mg/kg, i.v.). Ademais, por meio de uma incisão retroperitoneal, os nervos
esplâncnico e renal foram dissecados para análise de sua atividade (ANSe e ANSr, respectivamente)
antes e após a administração de Tempol. Em um grupo independente de animais, segmentos espinais
foram removidos para análise de expressão gênica de enzimas pró e antioxidantes. Resultados: A
administração it de Tempol não de�agrou variações robustas no tocante à PAM, FC e ANSe em ambos os
grupos estudados em relação ao seu período basal. Porém, ocorreu redução da ANSr no grupo 2R-1C
nos tempos de 30 e 40 minutos após administração it do agente em relação aos ratos normotensos.
Ademais, observamos superexpressão da NADPH oxidase 2 (Nox 2) na região lombar da medula espinal
de ratos hipertensos. Conclusões: Os achados do presente estudo sugerem um desbalanço oxidativo
espinal no modelo 2R-1C, uma vez que a administração it do mimético da superóxido dismutase (i.e.,
Tempol) evocou redução da ANSr. Além disso, a NADPH espinal pode estar envolvida na geração das
EROs locais no respectivo modelo; tal fato será futuramente investigado por meio da injeção it de
apocinina.
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PAPEL DO ACETATO NA EXACERBAÇÃO DA ASMA ALÉRGICA EM CAMUNDONGO

CAROLINE MARCANTONIO FERREIRA - ORIENTADOR(A)

EVELYN ROXANA PEREZ UMANA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: INFLAMAÇÃO

A asma é uma doença in�amatória crônica que afeta mais mulheres do que homens após a puberdade,
e seus sintomas e gravidade nas mulheres mudam durante a menstruação e a menopausa.
Demonstramos que a re-desa�ação de camundongos alérgicos ovariectomizados exacerbou a
in�amação das vias aéreas mediada por Th2 e a reatividade das vias aéreas, sugerindo fortemente que a
de�ciência de hormônio sexual após a remoção do ovário modula a gravidade do fenótipo da asma.
Recentemente, nossos dados mostraram que a suplementação preventiva do probiótico B. longum 51A,
uma bactéria produtora de acetato, atenuou claramente a in�amação exacerbada das vias aéreas e a
hiperresponsividade em camundongos alérgicos ovariectomizados reexpostos. Portanto, nosso objetivo
é avaliar se o tratamento com acetato, um ácido graxo de cadeia curta, protege camundongos da
in�amação alérgica exacerbada das vias aéreas induzida pela ovariectomia. Usaremos camundongos
Balb/c fêmeas com 7 semanas de vida. A alergia pulmonar será induzida por duas sensibilizações nos
dias 7 e 14, seguidas de quatro desa�os nos dias 21, 22,23 e 24. No dia 34 os camundongos serão
ovariectomizados e reexpostos nos dias 44,45,46 e 47. Para o tratamento preventivo com acetato, os
camundongos serão tratados em dias alternados com acetato, por via intraperitoneal, começando 15
dias antes da primeira sensibilização, durante a sensibilização e terminando no dia 20 antes da
reexposição aos desa�os. Para o tratamento curativo com acetato, os camundongos serão tratados a
cada dois dias com acetato, por via intraperitoneal, começando um dia antes da ovariectomia e
continuando até último re-desa�o. Mediremos a in�amação pulmonar e as alterações histológicas
intestinais 24 horas após a última reexposição. Os dados serão apresentados como média ± erro padrão
da média, teste t de Student e ANOVA.
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PAPEL DO RECEPTOR BETA PARA ESTRÓGENO NO CONTROLE DA ATIVAÇÃO DOS
NEURÔNIOS MAGNOCELULARES PRODUTORES DE VASOPRESSINA.

ANDRE DE SOUZA MECAWI - ORIENTADOR(A)

RODRIGO CESAR RORATO - CO-AUTOR(A)

VERONICA TRUJILLO - CO-AUTOR(A)

VICTOR JARDIM DUQUE - CO-AUTOR(A)

POLYANA RAMONA MÜLLER DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

Introdução: O estrógeno (E2) é um importante hormônio sexual feminino produzido pelos ovários e tem
suas ações mediadas principalmente pelos receptores nucleares do tipo ? (ER-?) e ? (ER-?). Os neurônios
magnocelulares do hipotálamo (NMCs) são responsáveis pela produção, armazenamento e secreção de
vasopressina (AVP), em condições de queda na hiperosmolaridade, hipovolemia e hipotensão. Estudos
recentes mostram que o ER-? é expresso pelos NMCs e que sua ativação potencializa a secreção de AVP
em resposta à privação hídrica. Objetivo: Avaliar o papel da sinalização E2/ER-? no controle da expressão
proteica do CREB3L1 e ativação dos neurônios magnocelulares produtores de AVP do núcleo
supraóptico após estímulo osmótico agudo em ratas ovariectomizadas(OVX). (CEUA-UNIFESP 2020, sob
nº 880130919 e ID 009513). Metodologia: Ratos e ratas Wistar adultos foram divididos nos seguintes
grupos experimentais: Macho veículo (0,1ml de óleo), OVX veículo (0,1ml de óleo), OVX E2 (10ug de E2
em 0,1ml de óleo), OVX DPN (75ug de DPN, agonista do ER-? em 0,1ml de óleo); e OVX PHTTP/E2 (600ug
de PHTPP, antagonista do ER-? associado à 10ug de E2 em 0,1ml de óleo). Foi feita a sobrecarga salina
com uma injeção de solução salina hipertônica (NaCl, 1,5 M) em 1,5ml/100g de peso por via
intraperitonial. Após 2 horas da aplicação, os animais foram submetidos à perfusão do encéfalo para a
coleta do tecido e processamento até o uso para os procedimentos de imuno�uorescência, além da
coleta do útero e hipó�se para avaliar o efeito dos tratamentos nos animais. Resultados Preliminares: A
partir dos dados obtidos, se destaca o aumento signi�cativo dos dados de índice uterino (p<0,0001) e
hipo�sário (p<0,05) quando comparado OVX óleo vs OVX E2 nos, indicando que E2 tem um papel
importante na �siologia desses órgãos Tanto nos dados de índice uterino como hipo�sário, os grupos
OVX óleo vs OVX DPN não apresentaram alterações signi�cativas, o mesmo para a comparação de
PHTPP E2 vs E2, mostrando que o ER-? pode não ser o responsável envolvido. Em relação a
imuno�uorescência, amostras foram coletadas e estão em processos de padronização para cada
antígeno/anticorpo, visando identi�car as imunorreatividades e localizações nas áreas de interesse. Para
tal, estamos utilizando os seguintes anticorpos:, Policlonal anti-AVP guinea pig/Alexa Fluor anti guinea pig
405; monoclonal anti-ER? mouse/Alexa Fluor anti mouse 488; policlonal anti? Fos rabbit/ Alexa Fluor anti
rabbit 684 e policlonal antiCREB3L1 goat/ Alexa Fluor anti goat 596.
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PAPEL DO RECEPTOR BETA PARA ESTRÓGENO NO CONTROLE DA EXPRESSÃO
GÊNICA NO NÚCLEO SUPRAÓPTICO DO HIPOTÁLAMO

ANDRE DE SOUZA MECAWI - ORIENTADOR(A)

RODRIGO CESAR RORATO - CO-AUTOR(A)

VERONICA TRUJILLO - CO-AUTOR(A)

TAYS ARAUJO CAMILO - CO-AUTOR(A)

VICTOR JARDIM DUQUE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: Os neurônios magnocelulares hipotalâmicos (NMCs) produzem e secretam vasopressina
(AVP) em resposta à hiperosmolalidade. Na circulação, a vasopressina atua aumentando a reabsorção
renal de água e a pressão arterial. Estudos recentes demostram que o receptor de estrogênio do tipo ?
(ER?) aumenta a sensibilidade dos MCNs à hiperosmolalidade, potencializando a ativação dos NMCs e
secreção de AVP. Entretanto, os efeitos da ativação do ER? no controle da expressão gênica nos NMCs
ainda não são bem conhecidos. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar o papel do estradiol
(E2) e do ER? no controle da expressão gênica do núcleo supraóptico (SON) do hipotálamo, onde se
encontram os corpos celulares do NMCs, e sua relação com a síntese e secreção de AVP em resposta à
hiperosmolalidade aguda. Metodologia: Para validar o papel do E2 e do ER?, agonista e antagonista deste
receptor foram administrados pela via subcutânea (s.c.) em ratas Wistar ovariectomizadas (OVX),
formando os grupos experimentais: OVX Óleo (veículo, 0,1ml de óleo, administrado via s.c. por rata); OVX
E2 (10?g de E2 em 0,1ml de óleo, administrado via s.c. por rata); OVX Antagonista do ER? (600?g de
PHTPP em 0,1ml de óleo associado à 10?g de E2 em 0,1ml de óleo via s.c. por rata); OVX Agonista do ER?
(75?g de DPN em 0,1ml de óleo via s.c. por rata). Para a indução da hiperosmolalidade aguda, foi
administrada salina hipertônica (1,5M NaCl, i.p.), enquanto animais que receberam salina isotônica
(0,15M NaCl, i.p.) foram utilizados como controles. Após 2 horas da administração da solução salina, os
animais foram eutanasiados e tiveram seus encéfalos coletados e congelados para posterior dissecção
do SON e análise da expressão gênica por qPCR. Útero e adeno-hipó�se foram coletados para avaliar a
e�ciências dos tratamentos. Todos os procedimentos foram aprovados pelo CEUA-UNIFESP
(1880130919-009513). Resultados: Com base nos achados, �ca evidente o efeito do tratamento com E2
no aumento do índice uterino e adeno-hipó�sário (p<0,0001). Por outro lado, o tratamento com o DPN,
não demonstrou efeitos signi�cativos no índice uterino e adeno-hipó�sário quando comprado ao grupo
controle. Já o tratamento com o PHTPP, reverteu parcialmente o efeito E2 no aumento do índice uterino
(p<0.01), sem efeitos signi�cativos no índice adeno-hipó�sário. Esses resultados demonstram a atuação
do E2 na função destes órgãos, porém, o ER? parece não ser o principal receptor envolvido. Em relação à
análise de expressão gênica no SON, �ca evidente o signi�cante efeito estimulador da
hiperosmolaridade aguda sobre a expressão de genes, como hnAvp (p<0,1092), Creb3l1 (p<0,0003),
Opn3 (p<0,0001), Slc12a1 (p<0,0137) e Sik1 (p<0,0001) importantes para síntese e secreção de AVP. Por
outro lado, o Esr2 (p<0,0127), apresentou uma redução signi�cativa de sua expressão após o estímulo
osmótico. Já o tratamento com E2, demonstra ter efeito negativo na transcrição do hnAVP (p<0,0154),
Pcsk1 (p<0,0330) e do Ers2 (p<0,0393). Entretanto, não há efeito signi�cativo do PHTPP e DPN na
transcrição destes genes. Conclui-se que o aumento de AVP plasmática ocasionado pelo estrógeno, não
ocorre pela transcrição deste gene, mas provavelmente através de in�uências de outras vias, a exemplo
da secreção.
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PARA ALÉM DAS PALAVRAS: ENGAJAMENTO CORPORIFICADO NA INTERAÇÃO DE
CRIANÇAS AUTISTAS NÃO-VERBAIS

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - ORIENTADOR(A)

VITÓRIA SELLITO DE MELO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A atenção conjunta (AC), nosso foco de interesse, é essencial para o desenvolvimento de interações
sociais mútuas e da constituição da função simbólica na linguagem. Em crianças autistas a construção da
AC pode estar comprometida. Serão apresentados os resultados �nais de um estudo, sob a perspectiva
interacionista, de como acontecem práticas de AC de crianças autistas não-verbais. O cenário
interacional refere-se a um contexto institucional de sessões pedagógicas-terapêuticas.
Metodologicamente, analisaremos um corpus audiovisual de registros em vídeo de 2 crianças gêmeas
não-verbais, de 7 anos, diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em sessões
individuais de terapia fonoaudiológica para implementação de um sistema de comunicação por imagens
- Picture Exchange Communication System (PECS). Em relação à análise do corpus, foi aplicada uma
metodologia para estudos linguísticos-interacionais e os dados em vídeo foram transcritos a partir da
convenção de transcrição proposta por Mondada (2019) com subsídio do software ELAN. Os resultados
nos apontaram que o engajamento corpori�cado dos participantes da interação desempenha um papel
relevante apesar do não-uso da modalidade verbal por parte das pessoas autistas, uma vez que as ações
corpori�cadas oportunizaram a negociação de sentidos durante as interações. Este estudo discute a
pertinência de uma perspectiva multimodal e pode contribuir com a descrição da construção da atenção
conjunta no autismo a partir de dados de crianças não-verbais. (FAPESP: Processo 2020/06893-0) (CEP-
UNIFESP: 045329/2020).
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PARA UMA HISTÓRIA DA ARTE DECOLONIAL NO BRASIL

CAROLIN OVERHOFF FERREIRA - COORDENADOR(A)

ELIELTON RIBEIRO RODRIGUES - DISCENTE

AMANDA BATISTA BENTO - DISCENTE

KEZI SANTOS DE OLIVEIRA - DISCENTE

MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES - DISCENTE

UILTON GARCIA CARDOSO JÚNIOR - DISCENTE

MARINA OLIVEIRA BARBOSA - COLABORADOR(A)

ANDREA VASCONCELOS DE ANDRADE ESCÓRCIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Sub-Área: BRASIL

O projeto ?Para um estudo decolonial das artes no Brasil? realiza diferentes atividades ? palestras,
workshops, cursos, publicações ? para avançar o estudo decolonial das artes no Brasil. Justi�ca-se pela
importância de considerar outras epistemologias além da ocidental que tem marcado sobremaneira os
estudos das artes no Brasil. Propõe, assim, envolver a comunidade no estudo crítico de obras canônicas,
bem como na pesquisa de artistas e obras dos povos originários e afro-descendentes. No ano 2021,
foram realizadas duas atividades: a coordenadora organizou e moderou no contexto da Unifesp Mostra
sua Arte, que teve o título ?Cultura e Memória?, uma mesa redonda sobre ?Monumentos históricos:
memória de quem?? Da mesa participaram Douglas Barros (escritor) e Biu (Revolução Periférica). Além
disso, a equipe realizou um pedido ao Proac (Programa de Ação Cultural de São Paulo) para o
desenvolvimento de um livro (não-�cção) e a realização de 10 workshops. Ganhamos em segundo lugar
mas perdemos a verba devido à um erro técnico. O livro chama-se Para uma história da arte decolonial
no Brasil e analisa aproximadamente 32 obras artísticas, entre pinturas, fotogra�as, desenhos,
performances, �lmes e esculturas. São estudos de caso que, por um lado, escrutinam de forma
decolonial obras canônicas da História da Arte, e, por outro, tecem discussões sobre obras de artistas
afrodescendentes e indígenas, consideradas decoloniais devido ao seu contexto epistemológico não-
europeu. O livro constrói, portanto, um contraponto entre analises de obras de arte clássicas e em
muitos casos canonizadas, inseridas em uma narrativa mestra branca europeizante, associadas ao poder
colonial, com análises de obras de perspectivas decoloniais, que se debatem com o racismo epistêmico,
espiritualidades, epistemídio, etc. O projeto será novamente apresentado ao Proac este ano.
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PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE RATOS MACHOS ADULTOS EXPOSTOS AO
MANGANÊS DURANTE PERÍODO INTRAUTERINO E LACTACIONAL

JULIANA ELAINE PEROBELLI - ORIENTADOR(A)

ANA PRISCILA GOMES SILVA - CO-AUTOR(A)

LAIS NOGUEIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

O manganês (Mn) é um elemento metálico presente na natureza, considerado o 12º mais abundante na
Terra. É essencial para o funcionamento do organismo por ser incorporado a metaloproteínas, além de
participar como cofator de diversas enzimas. O consumo de Mn se dá pela dieta e água potável e seu
impacto negativo em concentrações supra�siológicas tem sido descrito sobre diversos sistemas
biológicos. Dados obtidos previamente em nosso laboratório apontam o sistema reprodutor masculino
como alvo importante da toxicidade do Mn e sugerem papel central da célula de Sertoli nesse processo.
Nesse contexto, o presente estudo visa analisar os efeitos em longo prazo da exposição ao Mn durante o
período de proliferação e diferenciação das células de Sertoli sobre parâmetros reprodutivos de ratos
machos adultos. Para tanto, ratas adultas prenhes da linhagem Wistar foram distribuídas aleatoriamente
em 3 grupos experimentais: Controle Negativo (G1, n = 4), que receberam apenas o veículo (água
destilada), via gavagem; Mn 1 (G2, n = 5), que receberam MnCl2 na dose de 9 mg/Kg, via gavagem; Mn 2
(G3, n = 4), que receberam MnCl2 na dose de 90 mg/Kg, via gavagem. O tratamento experimental
ocorreu do dia gestacional 13 até o dia lactacional 15 (dia pós-natal - DPN - 15 dos �lhotes), justamente
por ser o período correspondente à diferenciação e proliferação das células de Sertoli nos �lhotes
machos. As concentrações escolhidas de MnCl2 representam doses efetivas, com o intuito de
compreender a vulnerabilidade das células de Sertoli ao Mn e elucidar possíveis mecanismos de ação do
metal. No DPN 90, dois a três �lhotes machos de cada ninhada (totalizando n = 10/grupo) foram
submetidos à eutanásia para avaliação de parâmetros reprodutivos na idade adulta, como análise
histopatológica do testículo e epidídimo, avaliação de parâmetros espermáticos e níveis hormonais
séricos. Foram encontradas alterações nos grupos G2 e G3 quanto à histopatologia testicular, como
degeneração e desprendimento epitelial, redução na altura do epitélio e diâmetro dos túbulos
seminíferos. Na avaliação histopatológica dos epidídimos, observou-se hiperplasia de células claras e
cortes com epitélio cribiforme na região da cauda distal. Além disso, observou-se redução da motilidade
espermática, ausência de alterações morfológicas nos espermatozoides e atraso no trânsito espermático
na região cabeça-cauda do epidídimo. Os níveis hormonais séricos de testosterona não apresentaram
alteração signi�cativa entre os grupos. Os resultados parciais apontam para uma possível disfunção da
célula de Sertoli, o que levaria a disfunções também no epidídimo, culminando em redução da
motilidade dos espermatozoides, sugerindo prejuízo à fertilidade masculina em longo prazo.
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PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UM MUSEU QUE INSPIRA O FUTURO, DE
VOLTA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

VINÍCIOS HENRIQUE DA SILVA - DISCENTE

CLAUDIO SABURO SHIDA - COORDENADOR(A)

LEONARDO YUJI YOCOYAMA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

O projeto de extensão Parque de Ciência e Tecnologia (Parque C&T), mais conhecido como ?Museu de
Ciência e Tecnologia?, está localizado na unidade Parque Tecnológico do Instituto de Ciência e Tecnologia
da Unifesp em São José dos Campos. Criado em 2014, com �nanciamento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq), seu objetivo é promover a popularização da ciência e
tecnologia na sociedade, com caráter interativo e interdisciplinar. Com diversos subprojetos de inúmeras
áreas, a ação extensionista do projeto caracterizou-se pela a divulgação do ICT e da universidade pública
à comunidade. Através de experimentos de âmbito multidisciplinar e pertinentes à C&T, já
recepcionamos mais de mil e quinhentos visitantes, dentre alunos do Ensino Fundamental e Médio do
Vale do Paraíba e outras regiões do estado, além de servidores diretos e terceirizados da própria
Unifesp, através de visitas guiadas por discentes do projeto e voluntários do campus. Em 2019 e 2020,
foi desenvolvido: ?Os motores de passos músicos?, utilizando motores de passos controlados por
Arduíno, onde os arquivos MIDI são convertidos em dados de tons, tempos musicais em velocidade de
rotação do motor (passos/minuto) e tempo de duração da rotação, respectivamente. A versão �nal deste
experimento é um conjunto formado por 4 motores. Com a pandemia, todas as atividades presenciais
do Parque foram substituídas por eventos online ao longo de 2020, onde os membros do projeto não só
participaram, mas também organizaram eventos de divulgação cientí�ca e pro�ssional, além de
encontros, congressos e workshops realizados pela universidade e outras instituições. Em 2021, as
atividades do Parque C&T continuaram voltadas à participação em eventos online e no desenvolvimento
de materiais audiovisuais para maior presença digital do projeto, em decorrência da pandemia,
desenvolvendo um canal no Youtube onde foram publicados vídeos produzidos por alunos orientados
pelo projeto. Desta forma, o Parque C&T trabalhou para divulgar as atividades da Unifesp e seus cursos
de graduação, sobretudo entre os alunos do Ensino Médio e Fundamental de escolas públicas e privadas
de todo o país. Agora, em 2022, o projeto já foi convidado e participou da edição presencial do Science
Days em Março, com a visitação de mais de 3000 pessoas, além da organização da terceira edição do
Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - III CoBICET.
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São acessíveis as áreas verdes da cidade às pessoas com de�ciência? A partir desta inquietação,
observando a pandemia de Sars-Cov-2 e principalmente as pessoas em vulnerabilidade social,
percebemos o quão está sendo ainda mais desa�ador às pessoas com de�ciência (PcD) terem acesso a
espaços, serviços e direitos. O isolamento social em função da Covid, acabou ampliando as
desigualdades e colocando as PcD ainda mais isoladas na sociedade, evidenciando esta fragilidade do
direito à cidade e à natureza e revelando ao mesmo tempo um privilégio este contato com a natureza e
urgência planetária de atenção e investimentos na proteção e preservação de áreas verdes e azuis como
espaços de descompressão e escape diante do estresse e poluição das cidades, sendo áreas promotoras
de saúde coletiva e de acesso à cultura e lazer para todas as pessoas com e sem de�ciências e às
gerações futuras. Diante destas questões de políticas públicas, interesses difusos e do bem-comum, esta
pesquisa teve a intenção de analisar alguns materiais como guias de cultura, parques e áreas verdes da
cidade e referências bibliográ�cas, bem como sites de secretarias e instituições que atuam com esta
pauta e também inspirada no projeto da Unifesp, coordenado pelo Dr. Christofoletti, ?Cultura Oceânica?
(2021), em parceria com a UNESCO, o qual propõem a criação de uma aliança pela proteção das áreas
azuis, do oceano, envolvendo engajamento social, promoção da consciência em saúde coletiva e
ambiental em prol destes biomas costeiros. E em contato com outro projeto, o ?Santos às cegas? de
promoção da acessibilidade na educação, através de passeios na orla com uma bicicleta tandem,
viabilizou que pessoas cegas tivessem contato com a natureza e monumentos da orla, com apoio de
materiais táteis e audiodescrição coordenadas pelo Dr. Frosch, Univ. São Judas (2021). Assim, pretende-
se mostrar brevemente como estamos neste momento histórico de desa�os, buscas e iniciativas para
adiar o "�m do mundo". As PcD representam cerca de 6,7% da população do Brasil, são mais de 12
milhões de pessoas com alguma de�ciência severa e cerca de 25% da população nacional com alguma
de�ciência (45 milhões de pessoas), segundo IBGE (2010/2018). A ONU (2015) iniciou uma mobilização
para �rmar metas até 2030, as quais as cidades do planeta devem seguir para promover
sustentabilidade; são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o objetivo 11.7 é voltado
exatamente para ações focadas no acesso universal a espaços públicos seguros e inclusivos, acessíveis e
verdes. É fato que mais de 80% da população mundial vive em cidades, logo é urgente preservarmos os
ambientes naturais que restam, pois somente os conhecendo e respeitando, poderão seguir existindo e
garantindo a existência de todas as formas de vida, interdependentes, e é esta desconexão que está
minando nossa existência. Sabemos que viver é perigoso para qualquer um, ainda mais no clímax das
mudanças climáticas do Antropoceno, o risco gera movimento e busca por segurança e autonomia,
como observamos na conquista de leis ambientais, ameaçadas, e no desconhecimento da Lei Brasileira
de Inclusão (2015) e normas de acessibilidade, como ABNTs 9050 (2020) e 15.599 (2008) entre outras,
que ainda são raras de serem aplicadas em espaços naturais e rurais, vistas ainda como exceção ou
facultativas, sendo a sétima dimensão da acessibilidade citada por Sassaki e nosso foco de re�exão. A
cidade de São Paulo, desde o movimento das cidades-jardim (1898-1902) ainda busca ser verde, com a
maior �oresta tropical urbana preservada do mundo, a Mata Atlântica, com 8.051km², segundo dados da
prefeitura, com mais de 12 milhões de habitantes, possui atualmente um plano intersetorial com
diversas secretarias envolvidas com a questão da saúde, áreas verdes, lazer e direito à cidade, que é o
Planpavel e Inclui Sampa, onde mais de 108 parques municipais, 1.183 praças, 3 viveiros e centenas de
hortas comunitárias, fazem parte destas metas, bem como programas como o Programa de Áreas
Verdes e Saudáveis, o qual junto ao SUS, atua nesta ação local de promoção da saúde, manutenção
desta ecologia humana em espaços verdes da cidade, com campanhas de vacinação, práticas
integrativas, saúde da família e PcD. Porém, ainda não contemplam a acessibilidade como integrada aos
projetos e ações. Poucos parques na cidade são de fato acessíveis, como o Ana Laura, na Mooca ? Zona
Leste, o Jd. Botânico de SP e Parque Ecológico Imigrantes na Zona Sul, ou trilhas no litoral, como a da
Reserva Natural Sesc Bertioga; ainda um desa�o conectar parques, transportes e pessoas com
de�ciência na cidade. No último guia de acessibilidade cultural da cidade (2012), pesquisa sem
atualização ainda, não cita parques e áreas verdes, apenas centros culturais, mas destaca que dos 315
equipamentos, apenas 181 são acessíveis, revelando o dé�cit social e falta de uma escuta das PcD, da
comunidade para a busca por inovação e soluções que sejam para todas as pessoas.
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PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO ENDOCANABINÓIDE DO COLÍCULO
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A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico devastador que acomete aproximadamente 1% da
população geral ao longo da vida. Existe ampla aceitação de que a esquizofrenia apresenta três
dimensões sintomáticas: negativa, positiva e desorganizada. Há ainda os dé�cits cognitivos que são uma
característica central da doença. Dentre as diversas hipóteses neuroquímicas consideradas para explicar
a etiologia da esquizofrenia, destaca-se um possível envolvimento do sistema endocanabinoide (SEC),
devido às ocorrências observadas de sintomas psicóticos transitórios em indivíduos após o consumo da
Cannabis sativa. Além disso, no líquido cefalorraquidiano e plasma em pacientes com o transtorno
esquizofrênico, altas concentrações de anandamida (AEA), um agonista do receptor canabinoide do tipo
1 (CB1), foram detectadas, assim como concentrações menores em algumas estruturas do tecido
cerebral post mortem. Dessa forma, tem-se investigado a modulação do SEC através do bloqueio do
receptor CB1, para possíveis efeitos antipsicóticos. Um modelo animal de esquizofrenia, bastante
utilizado, baseado em processos atencionais é o modelo da inibição por pré-pulso (IPP) do re�exo de
sobressalto. Dé�cits de IPP se manifestam como distúrbios de atenção seletiva e re�etem também
dé�cits na integração do processamento de informação sensorial, tendo sido observados em pacientes
com esquizofrenia. A via neural primária que medeia a resposta de IPP do re�exo de sobressalto
acústico encontra-se no tronco encefálico, sendo o colículo inferior (CI) uma estrutura chave nesta
circuitaria. O objetivo do presente estudo, é avaliar o efeito da microinjeção no CI de AEA e AM251,
agonista e antagonista do receptor CB1, respectivamente, na modulação da resposta de IPP em ratos
Wistar machos. Com o intuito de fazer um paralelo com a clínica, investigaremos se o pré-tratamento
com o antipsicótico atípico clozapina (5mg/kg), administrado de forma intraperitoneal, será capaz de
prevenir o dé�cit de IPP induzido pela microinjeção de AEA no CI.
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PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO GABAÉRGICA DO COLÍCULO INFERIOR,
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A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico grave que acomete cerca de 0,7% da população
mundial. Sua sintomatologia é composta por sintomas positivos, negativose cognitivos. A hipótese
neuroquímica da via serotoninérgica como uma das vias ligadas a patologia teve início com a descoberta
da a�nidade da dietilamida do ácido lisérgico (LSD) pelo receptor 5-HT2A cuja ativação está relacionada a
delírios e alucinações. Outra substância exógena que exibe propriedade agonista deste receptor é o 2,5-
dimetoxi-4-iodoanfetamina (DOI). Dentre os sintomas cognitivos presentes na esquizofrenia estão os
distúrbios de atenção seletiva e dé�cits na integração e processamento de informação sensorial. O
modelo animal de inibição por pré-pulso (IPP) do re�exo de sobressalto acústico é baseado em
processos atencionais. O �ltro atencional permite que o animal dirija sua atenção aos estímulos mais
importantes do ambiente. Pacientes com esquizofrenia apresentam dé�cits na resposta de IPP. As
estruturas neuronais colículo inferior (CI) e núcleo tegmentar pedúnculo pontino (nTPP) são estruturas
centrais da via primária que media a resposta de IPP. Em estudos recentes em nosso laboratório foi
observado que a microinjeção de DOI no CI gerou dé�cits de IPP. Outro estudo também realizado em
nosso laboratório indicou uma interação entre os receptores serotoninérgicos 5-HT2A no CI e a
neurotransmissão inibitória GABAérgica no nTPP em ratos Wistar. Objetivo: Investigar se os dé�cits nas
respostas de IPP observados após a administração de DOI no CI podem ser bloqueados pela
microinjeção de bicuculina, antagonista GABA, nonTPP. Materiais e métodos: Foram realizadas cirurgias
esteriotáxicas para implantação de cânulas guias ipsilaterais nas estruturas do CI e do nTPP em 36
animais divididos em 4 grupos experimentais, sendo eles: I)Veículo no CI salina no nTPP (controle); II) DOI
no CI salina no nTPP; III) DOI no CI bicuculina no nTPP; IV) Veículo no CI bicuculina no nTPP. Cada animal
recebeu apenas uma combinação de tratamento. No dia do teste foram microinjetados em cada animal
as drogas referentes ao grupo experimental o qual pertencia e posteriormente levado para as caixas de
IPP do re�exo de sobressalto onde foram apresentados de forma randômica estímulos sonoros de pulso
apenas ou pré pulsos pulso, sendo que os pré pulsos podiam variar entre 75, 80 e 85dB. Resultados:Os
resultados mostraram que a microinjeção de bicuculina no nTPP concomitante a microinjeção de DOI no
CI bloquearam os dé�cits na resposta de IPP do re�exo de sobressalto que seriam causados pelo DOI e
que não houve impacto em nenhum grupo experimental na amplitude da resposta de sobressalto dos
animais.Conclusão: Portanto pudemos concluir que há uma interação funcional entre os receptores
serotoninérgicos 5-HT2A no CI e a neurotransmissão inibitória GABAérgica nesta estrutura em ratos
Wistar machos e que os dé�cits nas respostas de IPP, observados após a microinjeação de DOI no CI,
foram bloqueados pela microinjeção de bicuculina, antagonista GABA, no nTPP.
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PODCAST PONTO DE PARTIDA E OUTROS TRABALHOS Autores: GABRIELA CARRASCO COSTA, discente,
gabriela.carrasco@unifesp.br Resumo O presente trabalho aborda questões sobre a bolsa de extensão
Rede Mobilidade Periferias. A bolsa foi realizada nos meses de março a dezembro de 2021 de forma
remota, vale destacar que a pandemia do coronavírus estava no ápice de óbitos no Brasil. A bolsa de
extensão baseou-se na produção e divulgação do Podcast Ponto de Partida, na participação do curso de
extensão "Travessias Urbanas: cartogra�a social e o tempo de deslocamento na mobilidade cotidiana" e
no grupo de estudos Rede Mobilidade Periferias, do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste. O
Podcast Ponto de Partida, Segunda Temporada se resume a re�exões e discussões sobre a mobilidade
urbana, sobretudo na periferia das grandes cidades. Já o curso de extensão "Travessias Urbanas" teve
como principal aprendizado o mapeamento colaborativo. Com o Podcast visamos alcançar diversas
camadas da sociedade, com ênfase na periferia urbana. As re�exões que o grupo faz acerca da
mobilidade ou imobilidade urbana são potentes para a discussão das cidades, não só pelo meio
acadêmico, mas sim voltado para a sociedade civil organizada, movimentos, órgãos públicos, entre
outros. Os Podcasts são elaborados a partir dos encontros do grupo Rede Mobilidade Periferias, em que
discutem as leituras da cidade, a questão da mobilidade e periferia urbana. E por meio das ferramentas
disponíveis como aplicativos de edição de áudio e vídeo, realizou-se a edição dos Podcasts e divulgação
nas plataformas digitais, como, Spotify, Facebook e Instagram. Além disso, para o mapeamento
colaborativo no curso "Travessias Urbanas" foi utilizado o Google My Maps, como uma plataforma para
mapear os itinerários dos participantes. Os resultados obtidos na bolsa de extensão, sobretudo no
Podcast Ponto de Partida, foram a ampliação da difusão do conhecimento cientí�co para um público,
sem distinção de gênero, classe social ou grau de instrução. Isso pode ser con�rmado pelas métricas
disponíveis do Podcast na plataforma Anchor. Contudo, observamos que os grá�cos são consideráveis
para a interpretação do podcast, assim, podemos direcionar as informações nas redes sociais para que
determinado grupo de pessoas tenha acesso a ele, por meio dos algoritmos. Destaca-se as re�exões e os
debates levantados durante as reuniões para produção do Podcast e o curso de mapeamento
colaborativo "Travessias Urbanas". É importante ressaltar que os textos lidos e aprofundados nas
reuniões foram estudados e colocados em prática em diversas discussões e trabalhos das unidades
curriculares do curso de licenciatura em geogra�a da Unifesp.
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PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E A COVID-19 EM TORNO DE LIMITES E DESAFIOS DO CONSELHO
MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTOS WELLINGTON PAULO DA SILVA ARAÚJO, wellington.araujo@unifesp.br
CARLOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA, carobert3@hotmail.com RESUMO Introdução Este trabalho tem
por intuito apresentar uma proposta de investigação sobre o Conselho Municipal de Saúde de Santos,
contribuindo para o aperfeiçoamento e funcionamento, compreender a dinâmica dos encontros e os
envolvimentos dos atores sociais durante e pós a pandemia de COVID 19. Pouco se sabe sobre como a
epidemia se propaga e suas características de transmissão num grande contexto de desigualdade social,
com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso sistemático à
água e em situação de aglomeração. É justamente nesses momentos de crise que a sociedade percebe a
importância de um sistema único de saúde que garanta o direito universal à saúde. A pandemia de
COVID-19 encontra a população brasileira em situação de extrema vulnerabilidade, com taxas de
desemprego e cortes profundos nas políticas sociais. Objetivo Compreender os sentidos e signi�cados
que os conselheiros de saúde atribuem a sua participação enquanto instância de deliberações para o
incremento de políticas de saúde, pautadas pela cidadania e direitos no município de Santos
intensi�cados durante a pandemia COVID-19. Materiais e método O método da pesquisa é de
abordagem qualitativa, com caráter exploratório sendo utilizada para aprofundar a obtenção dos dados
descritivos sobre processos interativos pelo contato direto com a situação estudada, procurando
compreender os fenômenos sendo as perspectivas dos participantes do Conselho Municipal de Saúde. A
coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas. Através da fala individual, há espaço
privilegiado para obtenção de informações contextualizadas, imbricadas de valores e representações. As
entrevistas serão agendadas com os participantes e gravadas conforme aceitação dos mesmos. Serão
feitas questões abertas abordando o histórico de atuação no Conselho Municipal de Saúde, seu papel no
controle social. A análise está sendo construída a partir da revisão Hermenêutica da Profundidade (HP),
justamente na razão argumentativa, dialógica, que contempla questões e signi�cados dos textos com
intuito de conhecer o cenário de forma integral por meio de narrativas e vivências empíricas. Para
complementar a coleta de dados também serão utilizados registros o�ciais, tais como relatórios de
conferências, atas de reuniões, publicações o�ciais que são documentos con�áveis existentes e fontes
similares de informações. RESULTADOS PRELIMINARES 1) Explicitar os resultados da revisão da literatura
para aprofundamento dos conceitos; 2) Análise das entrevistas de um modo geral; 3) Análise
documental. CONCLUSÃO A presente pesquisa encontra-se na fase de análise dos resultados. Foi
possível perceber o impacto de 2 (dois) anos de paralização devido a pandemia da COVID 19 e a
importância e potencial deste espaço de participação popular e a sugestão de que novas pesquisas
devem ser empreendidas visando buscar soluções viáveis para o enfrentamento dos problemas, tanto
os especí�cos de cada localidade quanto os comuns, gerando assim políticas públicas com a �nalidade
de minimizar e resolvê-los.
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Este resumo é fruto de uma iniciação cientí�ca �nanciada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São
Paulo (Processo nº 2019/25418-4), iniciada no ano de 2020 e �nalizada em março de 2022, englobando
assim o período de ensino remoto causado pelo isolamento social devido a pandemia de covid-19.
Guiada pela perspectiva sócio-histórica vygotskyana, a pesquisa tem como objetivo principal analisar a
mediação didática de docentes que atuam em salas bilíngues (Libras ? Língua Brasileira de Sinais e
Língua Portuguesa) formadas por alunos surdos. Esta iniciação cientí�ca tem servido como propulsora
para o desenvolvimento de uma monogra�a que será apresentada neste semestre e a conclusão de
curso da discente que escreve este resumo. A coleta de dados ocorreu inteiramente de forma remota
envolvendo ações de conhecimento da realidade de uma escola polo-bilíngue do município de
Guarulhos com 3 docentes ouvintes bilíngues. As técnicas utilizadas para compreender esta realidade
foram: observação de uma reunião de planejamento das professora bilíngues, realização de entrevistas
narrativas e entrevistas semiestruturadas com as mesmas participantes e análise de recursos
audiovisuais produzidos por essas docentes e do Programa Saberes em casa (produzido pela Secretária
de Educação de Guarulhos). As práticas educativas entre as docentes e os educandos ocorriam por meio
de aplicativos de vídeo chamada e de mensagem, onde eram enviadas atividades e os vídeos explicativos
sobre as mesmas. Em virtude disso, havia uma oscilação das devolutivas pelos alunos surdos, pois era
relatado pelas famílias grande di�culdade, como o não acesso a uma rede de internet, a falta de um
aparelho celular ou computador ou a pouca disponibilidade dos responsáveis para auxílio das crianças
por motivos de trabalho. Percebeu-se um grande esforço das docentes, mesmo vivenciando uma
realidade complexa, na produção de materiais que respeitassem as particularidades dos seus
educandos, como por exemplo o caráter visual da cultura Surda e sua língua. Este estudo avança ao
auxiliar a compreensão das estratégias que as docentes adotaram para estabelecer uma mediação
pedagógica bilíngue em tempos de pandemia.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: O projeto de extensão Patógenos em Jogo tem como objetivo desenvolver jogos educativos
sobre doenças infecciosas para promoção da educação em saúde principalmente entre crianças e
adolescentes. Em 2016 foi criado o jogo de tabuleiro ?Guerra dos Patógenos: Os parasitas atacam? por
uma equipe multidisciplinar e interinstitucional composta por alunos de graduação e pós-graduação. O
jogo foi aprimorado após diversos testes com alunos dos ensinos fundamental e médio de instituições
de ensino públicas e privadas e foi lançado em 2019. O jogo é composto essencialmente por um
tabuleiro (que representa o mapa-múndi), 30 cartas-patógenos (que descrevem os parasitas e as
respectivas doenças causadas por estes) e 30 cartas de ação (medidas pro�láticas e a�láticas relacionas
às infecções parasitárias). O objetivo do jogo é conquistar o maior número de territórios do mapa-múndi
por meio de batalhas entre as cartas-patógeno dos jogadores. Nestas batalhas as cartas de ação são
utilizadas como coadjuvantes para enfraquecer ou fortalecer os patógenos no combate. Neste contexto,
o jogo visa ensinar a relação transmissão-pro�laxia dos patógenos por meio das consecutivas batalhas.
No verso de cada carta (patógeno e de ação) existe um código QR que direciona o jogador a uma página
do site do projeto (www.patogenosemjogo.com.br) que contém informações mais detalhadas sobre o
patógeno e a doença causada por ele. Além disso, estas páginas fornecem atividades complementares e
infográ�cos que podem ser utilizados por pais e professores para trabalhar e �xar determinado
conteúdo sobre parasitologia entre os alunos/jogadores e a comunidade educacional/familiar. Objetivo:
Elaboração e construção de páginas web com conteúdos mais detalhados de informações oriundas das
cartas (patógenos e de ação) do jogo ?Guerra dos Patógenos? por uma equipe multidisciplinar e
interinstitucional de alunos (de Graduação e Pós-graduação) e pro�ssionais voluntários. Materiais e
Método: Encontros semanais com os alunos e pro�ssionais voluntários do projeto são realizados para a
divisão de trabalho e orientações sobre o conteúdo das páginas. Os participantes são orientados quanto
às fontes de pesquisa e o formato do conteúdo e atividades complementares. Após a redação, o
conteúdo das páginas é revisado, corrigido e a página é construída no site. Resultados: Nossa equipe
atual conta com 13 participantes. Até o momento temos dez páginas referentes às cartas-patógeno
construídas e publicadas no site do projeto e outras estão em processo de elaboração. Conclusão: As
informações complementares sobre os patógenos e as medidas de transmissão e prevenção
disponibilizadas nas páginas web serão de grande valia para os usuários do jogo e aumentarão o
impacto deste como ferramenta de educação em saúde. Estes conteúdos serão ferramentas auxiliares
importantes para que pais e educadores possam extrair o máximo do potencial educativo e conteúdo
oferecido pelo jogo Guerra dos Patógenos.
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PATRIMONIO E CULTURA: A ESCOLA ESTADUAL JOÃO RAMALHO EM DIADEMA:
1968 A 2000

REGINALDO ALBERTO MELONI - ORIENTADOR(A)

OLGA APARECIDA COELHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ESCOLA E

ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

PATRIMONIO E CULTURA: A ESCOLA ESTADUAL JOÃO RAMALHO EM DIADEMA: 1968 ? 2000 REGINALDO
ALBERTO MELONI (ORIENTADOR) OLGA APARECIDA COELHO (DISCENTE) Trabalho: Sessão: xxx Data:
xx/xx/2022 Sala: xx Tipo do trabalho: ORAL VIDEO POSTER Campus: Diadema Tipo: Iniciação Cienti�ca
Introdução: A Escola Estadual João Ramalho foi escolhida como local da pesquisa, dentre outras que o
Município de Diadema possui, por ser a primeira escola estadual do município e estar prestes a
completar seu centenário, fato que ocorrerá em 2022. Estudei na EE João Ramalho desde o Ensino
Fundamental até o Ensino Médio. Continuei minha formação na UNIABC, onde cursei Licenciatura Plena
em Matemática o que me deu a oportunidade de retornar à referida escola como estagiária, professora
eventual, professora de matemática, coordenadora e atualmente como vice-diretora, foi esta nova
experiência de um olhar além da sala de aula, vivenciando as angústias e di�culdades dos colegas
professores que me impulsionou à pesquisa. Dentre os estudiosos estrangeiros um dos mais
proeminentes na pesquisa sobre a cultura escolar é Dominique Julia, de forma sucinta, Julia a de�ne
como ?um conjunto de normas que de�nem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar?, e um
conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses
comportamentos; normas e práticas coordenadas a �nalidades que podem variar segundo as épocas
(�nalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (Julia, 2001, p. 10). Portanto, o
presente estudo pretende dar prosseguimento ao levantamento e registro do acervo desses bens
materiais e imateriais para que a historicidade da escola não se perca com o passar do tempo e que a
população do entorno possa tomar ciência desses objetos e se promova a divulgação, o conhecimento e
a devida preservação. Objetivos: É veri�car os bens materiais e imateriais que fazem parte do acervo da
EE João Ramalho e que compõem o patrimônio cultural da referida escola. A partir desse levantamento,
será feita a catalogação desses objetos em materiais e imateriais, promovendo a organização, a
catalogação e possível preservação. Metodologia: Para a preservação necessária dos objetos do acervo
realizaremos primeiramente o registro e, em seguida, a conservação curativa ou preventiva que,
conforme descrito por Melloni & Granato (2014): para a preservação dos objetos as ações podem ser
curativas ou preventivas: curativa ? as ações são diretamente nos objetos; e as preventivas - são no
ambiente em que os objetos do acervo estão armazenados. Assim, é possível realizar ações diretas para
a conservação, tais como a limpeza, a higienização e a estabilização e a ação preventiva de
acondicionamento em local adequado, que seria a transferência desses objetos para local livre de ações
de umidade, poeira etc.
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PAULO FREIRE E PRÁTICAS EDUCATIVAS NA EJA: ESTUDOS NO PROGRAMA DE
MONITORIA

LUANA TORTORETTE COSTA - MONITOR

NATALY VICENTE FERREIRA - MONITOR

MARIANGELA GRACIANO - COORDENADOR(A)

GUILHERME DA SILVA BRITO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução Este trabalho busca apresentar re�exões sobre a contribuição do Projeto de Monitoria ?
Paulo Freire e a Educação Popular de Jovens e Adultos? na formação de estudantes do curso de
Pedagogia que atuaram como monitor(as) das Unidades Curriculares (UC) Educação de Jovens e Adultos
(EJA): diversidade e práticas educativas (2º semestre de 2021) e ?Educação Popular: re�exão e ação
transformadora? (1º semestre de 2022), além apoiarem as atividades realizadas pela Escola de Cidadania
de Cidade Ademar e Pedreira (ECCAP) e aquelas realizadas no âmbito do projeto ?Paulo Freire: 100 anos
de práxis libertadora?. As atividades proporcionou ao grupo de monitor(as) práticas e re�exões sobre
ensino, pesquisa e extensão, considerando o campo da educação de pessoas jovens e adultas, no que se
refere à experiências formais e não formais de educação, tendo como principal referencial teórico
conceitual o pensamento de Paulo Freire. Objetivos A UC ?EJA: diversidade e práticas educativas? buscou
como objetivo contribuir para a formação dos docentes considerando as especi�cidades desta
modalidade da Educação Básica a�rmadas nos Artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBN ? Lei Nº 9.495/199). Se deu por modo remoto, organizada em blocos no classroom, com
a seguinte ordem: Apresentação; Direitos educativos e desa�os político-didático-pedagógicos;
Diversidade do Público e Paulo Freire em debate. A eletiva ?Educação Popular: re�exão e ação
transformadora? está ocorrendo de modo presencial, também dividida em blocos, sendo eles: Histórico
e fundamentos e Temas e experiências. Nos objetivos busca-se estimular a participação da monitoria no
processo de construção dos programas das UCs, junto aos estudantes matriculados(as); Envolver a
monitoria na pesquisa bibliográ�ca sobre EJA e Educação Popular; Desenvolver procedimentos de
registro das aulas e avaliações das aprendizagens; Apoiar as atividades de observação de experiências
de EJA e Educação Popular; Aproximar a Universidade da comunidade por meio do estímulo à
participação no Grupo de Estudos Paulo Freire e Aproximar a Universidade da comunidade por meio da
colaboração à Escola de Cidadania de Cidade Ademar e Pedreira. Materiais e Métodos Para a UC e para a
Eletiva usou-se como material organizativo a plataforma do classroom para a inserção de textos
complementares sobre os assuntos propostos e materiais audiovisuais . Ambas utilizam-se da leitura e
debate de livros de Paulo Freire e outros autores que abordam a EJA e Educação Popular como Beisiegel
e bell hooks. Resultado e Conclusão Além das atividades elaboradas dentro da UC e na eletiva que
proporcionaram ao monitores(as) a experiência da participação organizativa, de acompanhamento e
apoio aos estudantes matriculados e aproximação da universidade com a comunidade através de
eventos e atividades de extensão, a experiência da monitoria fruti�cou nos TCCs dos monitores(as),
todos sobre educação de jovens e adultos e práticas de educação popular, tendo Paulo Freire como
referencial:?Educação Popular: Signi�cados e sentidos no inicio da segunda metade do século XXI?
monitora Nataly Vicente; ?Estudantes com de�ciência intelectual na EJA? monitora Luana Tortorette e ?
Pessoas trans e suas trajetórias escolares na EJA" monitor Guilherme da Silva. Lista de nomes para
Submissão Luana Tortorette Costa - luana.tortorette@unifesp.br- 49705319863 Guilherme da Silva Brito
- Brito.guilherme@unifesp.br - 44125141886 Nataly Vicente Ferreira - ferreira.nataly@unifesp.br -
48497012801
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PÓS-APROPRIAÇÕES DO FRASCO DEWAR PARA PROPÓSITOS DIFERENTES:
ABORDANDO QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO

THAIS CYRINO DE MELLO FORATO - ORIENTADOR(A)

FRANCISCO APARECIDO CARDEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 59 - Ensino de Ciências I Data: 28/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Esta pesquisa de cunho teórico, adotando a análise documental de fontes historiográ�cas primárias e
secundárias, buscará estudar e avaliar quais elementos formativos uma proposta educacional pode
mobilizar na formação de professores de ciências, envolvendo questões sociocientí�cas em contextos
históricos de apropriação do frasco Dewar. Para isso, serão estudados episódios históricos sobre duas
apropriações do conceito termodinâmico do frasco Dewar (Dewar �ask), motivadas por aspectos sociais,
políticos e econômicos, diferentes das aplicações originais do aparato cientí�co elaborado por James
Dewar (1842-1923), cujas �nalidades eram liquefazer o gás hidrogênio e mantê-lo em estado líquido.
Serão apresentados os contextos referentes às apropriações deste artefato cientí�co para seu uso como
artefato social, a garrafa térmica, e para a utilização como objeto no núcleo da bomba termonuclear. A
partir daí, serão pesquisados fundamentos teóricos para a construção de uma abordagem educacional,
envolvendo questões sociocientí�cas no ensino e a justiça social, visando sua implementação em um
curso de formação inicial de professores de ciências. A conexão entre episódios da História das Ciências
com as Questões-Sociocientí�cas é desa�adora, pela escassez de trabalhos acadêmicos, principalmente
no domínio do ensino de física.
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PÚBLICO, PRIVADO E VIZINHANÇA: PRAÇAS, QUINTAIS E JARDINS TRAÇADOS EM
RELAÇÃO EM UM ESTUDO DE CASO DO BAIRRO DE SÃO MATHEUS

ANDREA CLAUDIA MIGUEL MARQUES BARBOSA - ORIENTADOR(A)

MARCIA CRISTINA JOSEFA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Este projeto tem como objetivo abordar um recorte dentro do amplo tema da relação entre sociedade e
meio ambiente. Com isso, buscamos trazer para o foco da pesquisa, por um lado, para relações
construídas pelos moradores de comunidades da Zona Leste de São Paulo, com as praças da região
(espaços públicos), e, por outro, com os quintais e jardins das casas que os cercam (espaços privados).
Partimos da hipótese de que esses espaços e seus atravessamentos podem construir e fortalecer
relações de pertencimento e vizinhança na cidade, não só entre a comunidade em si, mas também com
o ambiente que a circunda. E nossa questão se coloca justamente em tentar compreender como isso
ocorre? Como operam essas relações que atravessam o público e o privado no sentido de construir um
sentido comum de pertencimento. A princípio nos propomos a realizar uma pesquisa na praça Barróca
(Parque Linear) no Bairro Parque São Rafael, Zona Leste de São Paulo e nas ruas do seu entorno. Nessa
proposta de pesquisa, buscamos realizar um diálogo teórico-metodológico entre algumas áreas do
conhecimento, como entre a antropologia e a geogra�a, além de mobilizar recursos metodológicos e
re�exivos da antropologia visual.
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PCR NA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS E DOENÇAS DE EXPANSÃO

JANETE MARIA CERUTTI - COORDENADOR(A)

MAYARA PASCHALIDIS - DISCENTE

MARIA JÚLIA DA SILVEIRA ALVES MOREIRA - DISCENTE

HENRIQUE GARCIA SILVEIRA - DISCENTE

LARISSA SUZUKI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 134 - Genética Data: 30/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
GENÉTICA

INTRODUÇÃO: Projeto de Extensão realizado na Unidade Curricular de Genética do curso de Biomedicina
da UNIFESP/EPM no segundo semestre de 2021, sob orientação da Professora Doutora Janete Cerutti. O
trabalho contou com a explicação sobre a importância dos STRs (Short Tandem Repeats) na identi�cação
de pessoas e doenças de expansão e com a elaboração de um material informativo para a comunidade.
Os STRs, também conhecidos como microssatélites, são sequências de 2 a 9 nucleotídeos que se
repetem e que estão dispersos em todo o genoma, tanto em regiões codi�cantes como em não
codi�cantes; eles possuem uma alta taxa de mutação, o que os caracteriza como polimór�cos. Dessa
maneira, por meio das sequências STRs, é possível veri�car um alto grau de variação genética entre os
indivíduos, o que possibilita que essas regiões do DNA estabeleçam per�s genéticos e sejam utilizadas
para identi�car pessoas e doenças. Para identi�cação de doenças, os STRs são ampli�cados por PCR e
analisados em meios de alta resolução com gel de poliacrilamida ou gel de agarose. Para identi�cação de
pessoas, o per�l genético é estabelecido pela ampli�cação de regiões STRs por meio da técnica de
eletroforese capilar, que consiste no sequenciamento do DNA com automação do processo, sem
necessidade do preparo do gel. OBJETIVO: O trabalho consistiu na explicação a respeito dos STRs, bem
como a sua atuação na identi�cação de pessoas por meio da eletroforese capilar e na identi�cação de
doenças de expansão pela técnica de PCR. Além disso, criou-se um material informativo voltado para a
comunidade com o objetivo de elucidar questões como o que é o material genético e como ele pode ser
usado para a identi�cação de pessoas desaparecidas. MATERIAIS E MÉTODOS: A princípio tivemos aulas
com professores especialistas nos tema ?DNA no diagnóstico molecular na identi�cação de pessoas e no
diagnóstico de doenças?, além de fazermos pesquisas sobre o assunto. Dessa maneira, juntamos
informações importantes para a montagem dos slides que foram utilizados para apresentar um
seminário para os alunos da disciplina e que também teve foco no desenvolvimento de um pan�eto
informativo, voltado para a população leiga, que explica de uma maneira simpli�cada como ocorre a
identi�cação de pessoas que foram desaparecidas e ocultadas durante a ditadura militar no Brasil, isso a
partir de ossos e fragmentos de ossos achados em valas clandestinas. RESULTADOS E CONCLUSÃO:
Tanto a apresentação do seminário quanto a elaboração do pan�eto atenderam as expectativas do
corpo docente. Apesar do material ainda não ter sido divulgado para a sociedade, a expectativa é que
ele oriente os familiares de pessoas desaparecidas a doarem seu DNA, possibilitando a comparação do
material genético entre o indivíduo desaparecido e um corpo não identi�cado.



Página 1545Página 1545

PEDAGOGIA CONTEMPLATIVA: DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA CULTURAL
DE INTERVENÇÃO NA UNIVERSIDADE

RODOLFO ALGATTI CHEROTI - DISCENTE

LARISSA DE FREITAS VELASCO - DISCENTE

LUIS FELIPE SANTOS ALVAREZ DE AGUIÃO - DISCENTE

VINICIUS DEMARCHI SILVA TERRA - COORDENADOR(A)

MATHEUS ALBUQUERQUE FERREIRA TEIXEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS

Pedagogia contemplativa: desenvolvimento de uma proposta cultural de intervenção na universidade
Conduzido pelo propósito de alargar o universo técnico da formação acadêmica, o projeto de extensão
Meditando no Campus (Instituto Saúde e Sociedade / UNIFESP) promove a cultura contemplativa com
uma perspectiva pós-humanista (SANTAELLA, 2017), trazendo as práticas de si (e da presença) como
�ssuras no cotidiano, que agem na formação de sujeitos plurais, �uidos, trans. Com o retorno às
atividades presenciais em 2022, torna-se imperativa uma ética do encontro (MASETTI, 2018), que valoriza
o inacabado e o inde�nido como caminhos que agenciam o entrelaçamento com o outro e a conquista
de liberdades possíveis. Neste relato é apresentado o percurso metodológico em que um grupo de
extensionistas se dedicou a elaborar um programa de práticas contemplativas com o objetivo de
promover o viés cultural e social da prática contemplativa na perspectiva de produção de autonomia.
Utilizamos a plataforma MIRO para viabilizar o grupo de trabalho e a sistematização dos temas
norteadores do projeto de forma colaborativa e criativa, o que possibilitou o trabalho síncrono de 5
pessoas ao longo de 19 encontros durante seis meses. Como primeiro resultado, destaca-se a
compilação da experiência acumulada desde 2018, que se fundamenta em três pilares: prática
(vivências), formação (workshops) e manutenção/grupalidade (jornadas). Um segundo resultado foi a
sistematização dos conteúdos desenvolvidos ao longo dos últimos anos, a partir do qual elencamos os 8
temas seguintes (que foram tratados como temas transversais no novo programa): acolhimento; corpo;
bate-papo; experiência contemplativa; vazio; desa�o; colaboração; ludicidade. Observamos uma
necessidade de sistematizar os princípios norteadores das intervenções, priorizando o desenvolvimento
da autonomia dos participantes com uma educação contemplativa (através do reconhecimento do
contexto e estado do próprio corpo e o desenvolvimento de um repertório para escolher qual tipo de
meditação seria indicada para o momento). Para além dos temas já estabelecidos, foi constatada a
necessidade de tratar um novo componente: o aumento signi�cativo do consumo de conteúdos de
internet durante a pandemia de COVID-19 (�lmes, séries, webdocs, podcasts, audioguias, apps). Visando
responder a tal demanda, agregamos ao programa um trabalho de curadoria compartilhada de
conteúdos contemplativos disponíveis online. Estes três resultados do grupo de trabalho subsidiaram a
criação de um percurso programático que será desenvolvido em 2022, ao longo de 9 semanas,
envolvendo quatro etapas: 1 semana de degustação (vivências), 1 semana de formação (workshop), 6
semanas de manutenção e grupalidade (jornadas) e 1 semana de consumo (curadoria). Neste novo
programa, aposta-se na incorporação do viés cultural e social da prática contemplativa como forma de
fortalecer vínculos entre os participantes e, com isso, garantir aderência e retenção, na perspectiva de
produção de autonomia. Discute-se, �nalmente, que os usos, consumos e circulação de práticas
contemplativas também precisam ser tratados como produções culturais contemporâneas, e podem ser
tratados pedagogicamente conforme os fundamentos críticos arte educação (BARBOSA, 2020) e do lazer
(MARCELLINO, 2021), segundo uma pedagogia contemplativa que não envolva apenas a prática e o
conhecimento da contemplação, mas também os processos de consumo e a fruição contemporâneos
desta cultura.
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PEDAGOGIA HUMANISTA NO PROTOCOLO PREVENÇÃO DE REATIVIDADES BASEADO
EM MINDFULNES (MBRP) COM GRADUANDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PATRICIA LIMA DUBEUX ABENSUR ABENSUR - COORIENTADOR(A)

ANA REGINA NOTO - CO-AUTOR(A)

LIDIA RUIZ MORENO BRISOLA - ORIENTADOR(A)

ANA CRISTINA MELO ATANES - CO-AUTOR(A)

SIMONE M. A. BONSERVIZZI - CO-AUTOR(A)

ELIANGE ELIAS EMANUELLI - CO-AUTOR(A)

ROSANA CAMARGO SIEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: O ingresso em um curso de graduação torna-se, muitas vezes, uma fase suscetível ao
estresse e ao desequilíbrio emocional, evidenciando a importância do desenvolvimento de ações
educativas para a promoção da saúde. Pesquisas mostram a e�cácia das Intervenções Baseadas em
Mindfulness (IBM) no bem-estar dos estudantes, porém há uma escassez de publicações sobre o
processo didático pedagógico desenvolvido nessas intervenções. Mindfulness pode ser de�nido como
uma qualidade da consciência, que surge ao prestar atenção ao momento presente, de forma
intencional e sem julgamento. Objetivo: Caracterizar o processo de ensino aprendizagem do protocolo
de Prevenção de Reatividades baseado em Mindfulness (MBRP), com estudantes de graduação da
Universidade Federal do ABC. Materiais e métodos: A pesquisa, de natureza qualitativa, descritiva e
exploratória, tem como material de análise questionários semiestruturados, observação participante e
entrevista grupal. A análise de conteúdo, modalidade temática, foi usada para tratamento dos dados.
Foram disponibilizadas 25 vagas num curso no formato on line, ofertado durante 8 semanas
consecutivas. Resultados preliminares: Estudo prévio de revisão integrativa da literatura evidenciou que
a maioria dos estudos sobre Mindfulness com estudantes universitários assumem como foco os efeitos
positivos sobre o estado emocional dos participantes, embora existam relatos sobre a importância das
interações interpessoais e a construção coletiva de conhecimentos, percebeu-se escassez nas
referências sobre os pressupostos pedagógicos que fundamentam o processo didático-pedagógico
destas propostas educativas. Um dos núcleos orientadores da análise do presente estudo refere-se ao ?
papel do aluno? durante a implementação do protocolo MBRP. A partir da leitura, organização e análise
preliminar dos dados coletados identi�cou-se a centralidade no estudante com protagonismo ativo na
construção do conhecimento durante o desenvolvimento das sessões. A diversi�cação das estratégias de
ensino-aprendizagem favoreceu a participação e o diálogo entre os participantes. Estas características
vão de encontro à abordagem pedagógica humanista na perspectiva de Carl Rogers, que assume o
pressuposto da educação centrada na pessoa e enfatiza a autonomia, autodeterminação e
autodescoberta do aluno, que se torna corresponsável pelo processo de ensino-aprendizagem. Os
dados analisados até o presente momento sinalizam uma aproximação entre os pressupostos
pedagógicos do protocolo MBRP com a abordagem humanista, no sentido da relevância da subjetividade
e a participação ativa dos estudantes no seu processo de crescimento pessoal, aproximação dos
objetivos de aprendizagem ao desenvolvimento psicológico do aluno e a sua regulação emocional.
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PEDAGOGIA(S) DA INFÂNCIA: DIALOGANDO COM AS LINGUAGENS DO BRINCAR

CLAUDIA PANIZZOLO - ORIENTADOR(A)

ROCHELE RITA ANDREAZZA MACIEL - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: No período da infância, o brincar, é uma das experiências mais prazerosas e enriquecedoras
e que agrega novos conhecimentos sobre o mundo. A infância é um tempo para brincar, experimentar,
descobrir, criar e recriar experiências e saberes sobre si própria e sobre o mundo que a cerca. O brincar
enquanto linguagem expressiva é indispensável à aprendizagem da criança, ao potencializar a
exploração e a construção do conhecimento, nesse sentido, o brincar não é apenas necessidade, é
direito das crianças. Tem-se por objetivo investigar similaridades e diferenças entre o universo da
infância e a possibilidade de compreender melhor os processos educativos que envolvem Brasil e Itália.
No Brasil ainda se busca consolidar esse espaço para a criança pequena, ou seja, ainda se requer
incorporar as diretrizes, fortalecendo o direito à educação e seu desenvolvimento integral, bem como
colocar em prática os investimentos públicos para as crianças e sua família. No sistema educacional da
Região da Toscana, sobretudo em Pistóia busca-se encontrar os indicadores qualitativos no atendimento
de qualidade das crianças, mesmo não tendo uma política nacional para atender essa faixa etária. Cabe
destacar a pluralidade de experiências sensoriais, o diálogo, o conhecimento compartilhado e a estética
da arquitetura. Ambos países focalizados neste estudo, almejam contribuir com a sociedade na
formação das crianças como cidadãs, de modo a favorecer a construção da identidade da criança e o
exercício da cidadania, como também vivenciar a socialização entre as crianças, desenvolvendo aspectos
afetivos, cognitivos, motores e emocionais, de modo que tenham acesso e ampliem seus conhecimentos
sobre a realidade social e cultural, no contexto em que estão inseridas. Objetivos: Investigar, a partir dos
acervos bibliográ�cos produzidos no Brasil e Itália, como as pedagogias da infância possibilitam nos
contextos educativos da infância, a construção de signi�cados acerca da criança protagonista, bem como
compreender as contribuições do brincar - espontâneo, intersubjetivo, simbólico - como forma de
linguagem produzida pelas crianças para se comunicarem com o mundo, em suas múltiplas expressões.
Método: Diante de tais considerações, elegeu-se a pesquisa qualitativa teórico-analítica, devido a sua
abrangência de ação na busca construção dos dados. O objetivo deste tipo de pesquisa é caracterizado
pelo estudo bibliográ�co, que busca conhecer e analisar os principais conceitos e contribuições teóricas
existentes sobre o objeto da pesquisa, por meio da busca de referenciais bibliográ�cos sobre a
experiência da Região da Toscana, Itália, e do Brasil, consideradas relevantes ao tema central da
pesquisa. Conclusões: Atendendo ao plano de trabalho, a presente pesquisa continua em andamento e
pretende contribuir para ampliação de conhecimentos sobre a primeira infância sobre o espaço
educativo, a �m de construir entendimentos, estabelecer escolhas, trocas, com lentes voltadas ao
desenvolvimento de uma criança protagonista. Compreender o lúdico, o imaginário e valorizar as
linguagens infantis a partir das experiências expressadas pela criança diante do brincar, considerando
que o conhecimento é um processo que engloba sentimentos, percepção e pensamento.
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PENALIDADE PELA MATERNIDADE NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

DANIELA VERZOLA VAZ - ORIENTADOR(A)

ISABELA FERNANDES MATOS LIMA - DISCENTE

SOLANGE LEDI GONCALVES - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: OCUPAÇÃO TRABALHO E RENDA

A penalidade pela maternidade corresponde aos diferenciais salariais entre mulheres que compartilham
características pessoais e pro�ssionais semelhantes, mas que diferem apenas pela presença ou ausência
de um �lho. Esses diferenciais ocorrem, sobretudo, após o nascimento do primeiro �lho, um período
onde as mulheres começam a �car para trás em termos de condição ou posição ocupacional devido a
�exibilidade requerida para lidar com a dupla jornada de responsabilidades. Com base nisso, o objetivo
deste trabalho é veri�car se as mulheres brasileiras sofrem uma penalidade em termos de condição e
posição de ocupação no mercado de trabalho após o nascimento do primeiro �lho através dos
microdados da PNAD Contínua (PNADC/IBGE) entre 2012 e 2019. Para analisar o impacto da
maternidade sobre esses indicadores, é adotado a combinação entre o Propensity Escore Matching
(PSM) com técnica de reponderação e o método de diferença em diferenças (DiD) com ajuste de
tratamento escalonado. Os resultados con�rmam as evidências de uma penalidade na condição de
ocupação das mulheres que tiveram seus primeiros �lhos no período entre 2012 e 2019. A proporção de
mulheres inativas atinge maiores níveis após o nascimento do primeiro �lho. No que tange a posição
ocupacional, encontra-se uma diminuição grande na proporção de ocupadas no setor formal logo após o
evento. Ao contrário do que ocorre com as mulheres que se tornaram mães, o nascimento do primeiro
�lho não apresenta nenhum efeito sobre a condição ou posição de ocupação dos homens no mercado
de trabalho.



Página 1549Página 1549

PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A HOSPITALIZAÇÃO EM UMA ENFERMARIA
CIRÚRGICA PEDIÁTRICA

DENISE MIYUKI KUSAHARA - ORIENTADOR(A)

MILA TORII CORREA LEITE - ORIENTADOR(A)

ANA CLARA LOPES DE GRANDE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A HOSPITALIZAÇÃO EM UMA ENFERMARIA CIRÚRGICA
PEDIÁTRICA Autores: ANA CLARA LOPES DE GRANDE, discente, MILA TORII CORRÊA LEITE, orientadora,
DENISE MIYUKI KUSAHARA, orientadora (anaclara.grande@gmail.com, milatorii@gmail.com,
dkusahara@unifesp.br) INTRODUÇÃO: Atualmente, a faixa etária de 12 a 17 anos sofre, no âmbito da
saúde, com uma falta de atenção às suas demandas. Em grande parte, isso se deve ao fato de os
adolescentes não serem reconhecidos como uma categoria própria para o sistema de saúde, e em vez
disso, permutam entre as enfermarias adultas e pediátricas. Não se sabe, ainda, se um ambiente voltado
especialmente para os adolescentes e suas necessidades geraria uma maior satisfação com a estadia no
ambiente hospitalar e se isso poderia impactar na sua recuperação. OBJETIVO: Avaliar a percepção dos
adolescentes sobre a hospitalização em uma enfermaria cirúrgica pediátrica de hospital de grande porte.
MÉTODO: Estudo transversal, prospectivo, com adolescentes hospitalizados há mais de 48 horas. Foi
utilizado questionário contendo variáveis relacionadas a comunicação com a equipe multipro�ssional,
privacidade, educação, socialização e a infraestrutura hospitalar. RESULTADOS: O tempo médio de
hospitalização foi de 5.2 dias. A média de idade dos 17 pacientes entrevistados até o momento foi de
13,4 anos. 47,1% relataram passar por experiências desagradáveis e 41,2% por medo durante a
internação, contudo apenas 5,9% verbalizou o desejo de que a equipe multipro�ssional tivesse tomado
alguma conduta diferente. Todos relataram que foi explicado com clareza o motivo da internação e
todos os exames e procedimentos realizados. 47,1% desejam ser mais informados sobre sua saúde e
cerca de 58,8% desejam ter mais poder sobre decisões relacionadas ao seu tratamento. Em uma escala
de 0 a 10, a privacidade no uso do banheiro, em conversar com a equipe de saúde sem a presença de
pais ou responsáveis e durante exames e procedimentos tiveram notas médias de 7,9; 8,2 e 8,9
respectivamente. As variáveis relacionadas à visitação não foram possíveis de serem avaliadas devido a
política do hospital durante a pandemia, que ainda não permite visitas nas enfermarias. Quanto ao
entretenimento, a média de avaliação das atividades disponíveis para recreação foi de 7,2, enquanto o
acesso à internet e celular foi 4.7. A média de incentivo aos estudos foi de 3,8, enquanto o espaço
disponível para estudo recebeu 4,5 pontos. O quesito ambiente adequado para a idade obteve uma
média de 8,4. A nota geral da internação computou uma média de 9,2, com uma alta frequência de
citações positivas para a comida, médicos e enfermeiros da unidade, e citações negativas para o wi-� e
problemas de infraestrutura. CONCLUSÃO: A privacidade não foi avaliada como um problema na
unidade estudada, diferentemente do entretenimento. As atividades disponíveis para recreação não
satisfazem a todos, dada a grande variação de faixa etária. O precário acesso à internet, além de
in�uenciar na socialização dos jovens e em seu entretenimento, contribui para a di�culdade no acesso a
material para estudo, que já não é incentivado e nem possui condições adequadas para ocorrer. A boa
relação com os pro�ssionais de saúde prevaleceu sobre os problemas de infraestrutura contribuindo
para uma adequada percepção quanto à sua hospitalização. Palavras-chave: adolescentes;
hospitalização; enfermaria.
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PERCEPÇÃO DE HOMENS ACERCA DA VIVÊNCIA DA GESTAÇÃO DA PARCEIRA E
NASCIMENTO DO FILHO NA PANDEMIA COVID-19

ERIKA DE SA VIEIRA ABUCHAIM - ORIENTADOR(A)

KARLA OLIVEIRA MARCACINE - CO-AUTOR(A)

KAROLINA SOUZA LIMA - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

PERCEPÇÃO DE HOMENS ACERCA DA VIVÊNCIA DA GESTAÇÃO DA PARCEIRA E NASCIMENTO DO FILHO
NA PANDEMIA COVID-19 KAROLINA SOUZA LIMA¹, KARLA OLIVEIRA MARCACINE 2, ZELINA HILÁRIA DE
SOUSA ROSA3, MARIANA CORNIANI LOPES4, ERIKA DE SA VIEIRA ABUCHAIM5 ¹ Graduação em
Enfermagem, Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil.
email: karolina.souza@unifesp.br ² Professora Adjunta no Departamento de Enfermagem na Saúde da
Mulher, Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil. email:
kmarcacine@unifesp.br ³ Enfermeira Obstétrica. Hospital e Maternidade Rede D´Or São Luiz, São Paulo,
Brasil. email: celinahsr@gmail.com 4 Enfermeira. Mestranda no Departamento de Obstetrícia da Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil. email:
mariana.corniani@unifesp.br 5 Professora Associada no Departamento de Enfermagem na Saúde da
Mulher, Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil. email:
erika.vieira@unifesp.br Introdução: A saúde mental perinatal vem sendo amplamente estudada nas
últimas décadas. Pesquisas contemplam majoritariamente as mulheres e os bebês, embora, os homens
também vivenciem inúmeras alterações psicoemocionais durante a gestação da parceira e após o
nascimento de seu �lho. Objetivo: Analisar e descrever a percepção dos homens acerca da vivência da
gestação da parceira e do nascimento do �lho durante a pandemia de COVID-19. Método: Estudo
transversal, de abordagem qualitativa, vinculado a uma pesquisa maior intitulada ?Saúde Mental
Perinatal e COVID-19?. Foram convidados a integrar o estudo homens, cujas parceiras pariram em um
hospital privado, localizado na Zona Sul de São Paulo, em período ?24 horas e seu �lho tenha nascido
com ? 36 semanas de idade gestacional, no período de novembro de 2020 à abril de 2021. A amostra foi
de�nida por conveniência, dada a necessidade de interrupção da coleta de dados frente ao isolamento
social pela piora da pandemia COVID-19. Os dados foram coletados presencialmente, pela equipe de
pesquisa treinada e obtidos por meio de entrevista semiestruturada e instrumento desenvolvido para o
estudo, que incluiu variáveis sociodemográ�cas, clínicas, hábitos de vida, neonatais e aquelas
relacionadas à gestação atual, além da pergunta norteadora: Como foi para você vivenciar a gestação de
sua parceira e o nascimento do seu �lho (a) durante a pandemia? As entrevistas foram gravadas, as falas
dos participantes transcritas e analisadas segundo a Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados
preliminares: Foram entrevistados 65 homens, com faixa etária de 22 a 48 anos, escolaridade
predominante - ensino superior completo e renda familiar ? 7 salários mínimos. Os dados qualitativos
revelaram três categorias temáticas: 1- O isolamento social percebido como uma privação da experiência
completa da gestação; os parceiros mencionam que o isolamento social impossibilitou que eles vivessem
momentos característicos da gestação. 2- Reconhecendo o home o�ce como um fator facilitador na
transição para a parentalidade; a nova rotina de trabalho em casa em razão da pandemia, foi avaliada
positivamente pelos homens, pois permitiu maior participação física e emocional na gestação. 3-
Reconhecendo o parto como um período ambíguo ora de ansiedade, ora de tranquilidade: houvera
momentos de preocupação dos homens tanto em relação ao medo do contágio de COVID-19, como
também pela evolução do nascimento, concomitantemente, foi abordado a experiência tranquilizadora
do nascimento, englobando aspectos de con�ança nos pro�ssionais de saúde e na instituição.
Conclusão: O período perinatal sob o olhar dos homens, sobretudo, durante a pandemia de COVID-19
mostrou-se como um momento complexo, permeado de medo e privações, concomitantemente, com
novos aspectos facilitadores identi�cados neste período, que foram evidenciados pela pandemia.
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PERCEPÇÃO DE SONO E DE SAÚDE MENTAL E GERAL EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
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Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: COVID-19

Introdução: A pandemia de COVID-19 tem ocasionado várias mudanças no cenário mundial, abrangendo
não apenas o âmbito da saúde pública, como também o econômico e o social. Os pro�ssionais da saúde
têm enfrentado mudanças referentes à reestruturação da rotina, às inseguranças e temores quanto à
disseminação do vírus, às jornadas longas de trabalho e à falta de equipamentos de proteção no
ambiente hospitalar. Diante dessas preocupações, acredita-se que esses indivíduos se encontram
particularmente suscetíveis ao surgimento de sintomas depressivos e ansiosos e à piora do padrão de
sono. Estes fatores são cruciais para a manutenção da qualidade de vida e para o bom desempenho no
trabalho. Objetivo: Analisar as repercussões da pandemia de COVID-19 no sono e na saúde mental dos
pro�ssionais da saúde e veri�car se o trabalho direto com pacientes com COVID-19 afeta a percepção
subjetiva da saúde geral, mental e da qualidade de sono. Material e Métodos: Trata-se de um estudo
com delineamento observacional transversal incluindo trabalhadores de diversas especialidades da área
da saúde. Um questionário on-line, embasado em questionários previamente validados, foi aplicado e
divulgado em diferentes plataformas digitais com o objetivo de atingir uma amostra signi�cativa. As
respostas obtidas passaram por análises estatísticas, as quais permitiram observar padrões de sono e
da saúde mental de diferentes per�s de trabalhadores da saúde. Resultados: Um total de 354
voluntários foram incluídos nos critérios de elegibilidade da pesquisa. As variáveis analisadas se referem
à percepção subjetiva da saúde geral, saúde mental e aspectos do sono (qualitativos e quantitativos).
Todas as análises foram controladas para idade e diagnósticos prévios de transtorno psiquiátrico e
distúrbios de sono. Os modelos empregados mostraram que trabalhar diretamente com pessoas com
COVID-19 possui associação com chances maiores de ter uma percepção negativa da saúde geral,
mental e da qualidade de sono. Também se observou uma correlação positiva entre a idade mais
avançada e uma percepção melhor de saúde geral e de sono, além de melhoria da saúde mental e de
sono após o início da pandemia. Conclusões: Os resultados mostram que os pro�ssionais da saúde que
estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia apresentam prejuízos signi�cativos na qualidade
de sono e de vida auto-relatadas. Esses achados expõem menor satisfação com a saúde geral e com o
sono, além de estar relacionado com a compreensão subjetiva de piora da qualidade do sono e da saúde
mental dessa população. Essas informações devem ser encaradas de maneira preliminar, sendo
necessário que a exploração mais aprofundada de outras variáveis presentes no banco de dados seja
feita para expandir o entendimento dos resultados aqui observados. Agradecimentos: O estudo possui
apoio da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP). BVVR possui apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (número do processo: 2021/09511-4). ST e MLA possuem
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq).
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Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Com a chegada da pandemia do Covid-19 em relação a economia no mercado, houve o surgimento de
vários problemas afetando a logística e a cadeia de suprimentos das empresas brasileiras, que �zeram
as empresas repensarem as suas estratégias. Neste contexto, a transformação digital e a busca por
melhores soluções foram aceleradas. A busca pela adoção de novas tecnologias e sistemas que ajudam
otimizar os processos contribuem com a digitalização do ambiente organizacional. Nesse cenário, uma
dessas ferramentas é o blockchain que trata de um sistema de armazenagem de dados inovador que
permite que se rastreie informações e dados criptografados de uma forma rápida e descentralizada,
deixando todas as informações da cadeia com fácil acesso para todos as partes envolvidas, permitindo
que a organização se digitalize e com isso ajude na solução das questões atuais. Pelo fato do blockchain
ser umas das ferramentas mais promissoras, porém ainda pouco aplicada no Brasil, este estudo tem
como objetivo identi�car e analisar a percepção dos gestores sobre a adoção de tal tecnologia na cadeia
de suprimentos de alimentos. A metodologia de pesquisa utilizada é do tipo exploratória quantitativa.
Foram utilizados dados primários e secundários para fundamentar o estudo. A coleta de dados foi
realizada por meio da aplicação de um questionário on-line junto ao um grupo de gestores atuantes no
segmento de alimentos. Por meio de análise estatística descritiva pode-se observar que os gestores
consideram que existem algumas barreiras e facilitadores para o uso dessa nova tecnologia. Para a
maior parte dos gestores a falta de conhecimento dos indivíduos inseridos na cadeia, o alto custo de
implementação para a empresa, falta de regulamentação sobre a tecnologia e manutenção dos dados
são as principais barreiras para a implementação do blockchain nas empresas. Já os facilitadores para o
uso da tecnologia nas empresas são a melhoria na rastreabilidade, otimização de processos, segurança
de dados e transparência. Segundo resultados, de um modo geral são positivos e sugerem
possibilidades futuras de adoção. Entretanto, requer um estudo aprofundado sobre as barreiras e
facilitadores para o sucesso na sua implementação.
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PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO SOBRE O PROGRAMA
SAÚDE NA ESCOLA NO TERRITÓRIO DA ALEMOA, MUNICÍPIO DE SANTOS

CARLA CILENE BAPTISTA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

JULIANE GONÇALLO BARONI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Na perspectiva da contemplação da saúde e educação integral dos estudantes das escolas públicas, o
Programa Saúde na Escola (PSE) foi concebido em 2007 como política interministerial da Saúde e
Educação, com o intuito de coordenar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Para tanto o
trabalho é realizado numa integração entre a Estratégia Saúde da Família (ESF) e as escolas, acessando
também outros equipamentos do território. O objetivo norteador desse estudo foi conhecer as
percepções dos pro�ssionais da saúde e educação sobre as ações do PSE no território da Alemoa e
como resultado obteve o Produto Técnico ?O�cinas PSE?, que propõe a realização de encontros com o
propósito de educação continuada para instrumentalizar os pro�ssionais da saúde e da educação a
desenvolverem ações nos seus territórios e a institucionalizar um espaço para o encontro intersetorial
exclusivo para o PSE. Dessa forma, sob a abordagem da pesquisa qualitativa, desenvolveu-se um estudo
de caso, que tem por lócus a Unidade de Saúde da Família (USF) e duas Unidades Municipais de
Educação (UME) do território da Alemoa. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, aplicadas a
nove pro�ssionais, sendo seis da saúde e três da educação entre março e abril de 2021. Para o
tratamento dos dados foi realizado o processamento do corpus da pesquisa no software Interface de R
pour les Analyses Multtidimensionnelles de Textes et Questionnaires (IRAMUTEQ-R), utilizando a
Classi�cação Hierárquica descendente e a Análise de Similitude. A análise lexical apresentou cinco
classes, que foram analisadas e nomeadas com base nos referenciais teóricos sobre o PSE, a saúde
escolar e a intersetorialidade: Classe 1 ? Encaminhamentos; Classe 2 ? Relação Intersetorial Saúde e
Educação; Classe 3 - Panorama do PSE; Classe 4 ? O Acesso à Saúde; Classe 5 ? Re�exos do PSE na
Comunidade. Considerando os resultados obtidos, destacou-se que as ações do PSE se concentram na
reunião de matriciamento, no entanto não foram identi�cados momentos dedicados para o
planejamento e estruturação de ações norteadas pelo contexto do território, voltadas para a
coletividade. Essa reunião promoveu maior proximidade entre a USF e as escolas, foi percebida como
potencial forma de atendimento às demandas da comunidade, se constituindo em uma importante rede
de apoio. Há a ocorrência de grandes ações propostas pelo Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal,
com foco biológico, aplicadas pelos pro�ssionais, principalmente nas escolas. A escassez de formação, o
pouco conhecimento da política PSE e a grandes demandas de trabalho setoriais, são entraves que
comprometem a plena contemplação dos objetivos do programa, que atravessado pela pandemia,
aumentou os desa�os enfrentados pelos pro�ssionais. O presente estudo aponta que há um grande
potencial a ser explorado pelo encontro saúde e educação proposto pelo PSE, o que pôde-se observar
inicialmente pelas reuniões de matriciamento, mas desa�os envolvendo a setorialidade, a lógica
tradicional de gerenciamento, a abordagem biológica e a participação social precisam ser superados
para avançar rumo às propostas de promoção da saúde.
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PERCURSO DE CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL TEIA - TECENDO REDES,
EDIFICANDO SONHOS COM INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE EM TEMPOS

PANDÊMICOS

ELIANA CHAVES FERRETTI - COORDENADOR(A)

LUANA FORONI ANDRADE - COORDENADOR(A)

BEATRIZ MARINO BRASSOLATTI - DISCENTE

FLÁVIA FELIX DA SILVA - DISCENTE

MARCELLE SETSUKO FERREIRA - DISCENTE

LUCAS FERNANDO DA SILVA - DISCENTE

EDMIR BATISTA DA SILVA CRUZ - DISCENTE

MONICA SANTOS SOUZA - DISCENTE

ANA JENNY TESSITORE - DISCENTE

NATHÁLIA DE SOUZA LISBOA VIEIRA - DISCENTE

BEATRIZ BESERRA MARTIRE - DISCENTE

GIULIA MENEGHETTI REBELLO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: A plataforma digital TEIA (Tecendo redes, edi�cando sonhos, inclusão e acessibilidade) visa
facilitar a doação de tecnologia assistiva (TA) entre pessoas de todo o Brasil. Ela está sendo desenvolvida
por colaboradores externos e estudantes de terapia ocupacional que fazem parte do projeto de
extensão ?Adequação Postural para Pessoas com De�ciência e Acesso à Tecnologia Assistiva". O projeto
teve início em 2020, por meio da parceria entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus
Baixada Santista e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus Lagarto. Objetivo: Apresentar o
percurso dos extensionistas no processo de pesquisa e desenvolvimento de conteúdo sobre produtos
de TA para divulgação no site e redes sociais do projeto de forma acessível. Materiais e Métodos: Devido
o contexto pandêmico manteve-se os encontros semanais na plataforma do Google Meet para a
realização das reuniões de planejamento, bem como o�cinas de formação conduzidas por
colaboradores externos e seminários temáticos sobre acessibilidade digital, tecnologia assistiva e
direitos das pessoas com de�ciência, apresentados pelos extensionistas. Com a saída de alguns
extensionistas e a chegada de outros optou-se pela separação de três pequenos grupos liderados por
um extensionista veterano, sendo eles: rede social ? Instagram; site; e e-mail do projeto. O projeto conta
com colaboradores externos nos setores: jurídico, tecnologia da informação (TI), técnicos tradutores
intérpretes de Libras, e equipe de design. Resultados: Foram muitos os resultados obtidos pelos
membros do projeto de extensão, como: Finalização dos textos das páginas previstas para a primeira
versão do site bem como a tradução para LIBRAS; Finalização do desenvolvimento da primeira versão do
site; Aquisição da hospedagem do site em domínio próprio www.teiabrasil.com, em abril de 2021;
Aprovação do Projeto de iniciação cientí�ca para avaliar a acessibilidade digital do site para pessoas com
de�ciência visual e auditiva; Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que trouxe dados
importantes sobre o per�l dos usuários de TA da cidade de Lagarto/SE; Início do desenvolvimento do
TCC que contará todo o processo de construção do site TEIA; Elaboração do logotipo, termo de
consentimento e do catálogo de produtos de Tecnologia Assistiva de quatro categorias disponíveis no
site; Realização de testes pelas coordenadoras e extensionistas para identi�cação de erros que resultou
em uma lista com solicitações de mudanças encaminhada para os colaboradores que estão
desenvolvendo o site. O processo encontra-se na etapa de �nalização para o teste piloto e divulgação do
site e do per�l do projeto na rede social Instagram. Conclusão: Acreditamos que a parceria
interinstitucional enriquece o debate, a troca de conhecimento e a construção do site, bem como amplia
e fortalece os vínculos entre os estudantes. Bem como, a participação de alunos dos primeiros módulos
permite a aproximação com a temática de forma precoce permitindo que o interesse em desenvolver
pesquisas e TCC seja despertado e efetivado, ampliando desta forma a produção de conteúdo acerca da
TA, dos direitos da pessoa com de�ciência e da importância de garantir a acessibilidade em todos os
espaços, sejam eles físicos ou virtuais.
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PERFIL BIOMÉTRICO E DE TECIDOS REPRODUTIVOS E NÃO REPRODUTIVOS EM
MODELO PRÉ-CLÍNICO DE ISOLAMENTO SOCIAL ASSOCIADO A DIETA RICA EM

LIPÍDEOS: DADOS PRELIMINARES

MARIA CHRISTINA WERNECK DE AVELLAR WINSTON - ORIENTADOR(A)

ANNA TOMAZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: FARMACOLOGIA

INTRODUÇÃO: O impacto metabólico sobre a capacidade reprodutiva em camundongos hiperfágicos e
obesos envolve alterações neuro-imune-endócrinas associadas a esses eventos, porém os desfechos no
trato reprodutor e fertilidade masculina ainda necessitam de melhor elucidação. Recentemente
iniciamos um estudo usando um modelo pré-clinico de indução de ganho de peso pela manutenção de
uma dieta normal (Chow) ou rica em lipídeos (HFD) em camundongos adultos para melhor entender a
contribuição de mecanismos in�amatórios associados ao impacto da obesidade em tecidos periféricos e,
especialmente, nos tecidos do trato reprodutor masculino. Nossos estudos estão sendo centrados em
grupos experimentais de duas linhagens de camundongos, C57BL/6J (controles) e TLR4 knockout. Aqui
propomos a hipótese de que a exposição prévia de camundongos machos adultos ao estresse do
isolamento social predispõe a uma exacerbação dos efeitos negativos da in�amação metabólica induzida
pela dieta HFD em diferentes tecidos periféricos, incluindo os do trato reprodutor masculino. OBJETIVOS:
Neste trabalho, apresentamos os dados preliminares já obtidos do per�l biométrico e dos tecidos
reprodutivos e não reprodutivos dos animais C57BL/6L mantidos agrupados ou em isolamento social
combinado ou não com alimentação normo- ou hiperlipídica. MATERIAIS E MÉTODOS: a) Animais e
isolamento social (IS); Camundongos C57BL/6J machos, adultos foram mantidos agrupados (4/gaiola,
grupo controle GH) ou isolados socialmente (1/gaiola, grupo IS) por 4 semanas em dieta normolipidica e,
a seguir, mantidos em dieta Chow ou hiperlipídica. b) Dados biométricos e materiais biológicos; Houve
registro ao longo do experimento da massa corporal e distância anogenital. Após a eutanásia, houve
coleta e dissecação dos tecidos reprodutivos (testículo, epidídimo, vesícula seminal) e não reprodutivos
(fígado, adrenal e tecido adiposo) que foram pesados e imediatamente congelados para posterior uso. c)
Análise estatistica: Resultados foram expressos como média ± EPM; as estatísticas foram realizadas no
GraphPad Prism 6. RESULTADOS: A massa corporal e do tecido adiposo (massa absoluta e relativa, N=4,
p<0.05) foi aumentada, sem alteração da distância anogenital (N=4, p>0.05), nos animais dos grupos GH
e IS que foram mantidos na dieta HFD quando comparados aos respectivos grupos em dieta Chow.
Apesar da massa absoluta testicular ter sido homogênea entre os grupos testados, a massa relativa dos
testículos apresentou-se reduzida nos grupos GH e IS que receberam a dieta HDF. Demais tecidos
reprodutivos (regiões epididimárias, vesícula seminal) e não reprodutivos (adrenal, fígado e pulmão)
mantiveram massa absoluta ou relativa sem alteração entre os grupos e com as diferentes dietas, exceto
o segmento inicial (menor massa relativa nos animais IS com dieta HDF quando comparado com
respectivo grupo em dieta Chow) e cabeça do epidídimo (menor massa absoluta nos animais IS com
dieta HDF quando comparado com grupo em Chow). CONCLUSÃO: Os dados indicam que, pelo menos
em termos biométricos, a pré-exposição ao estresse do IS não altera o ganho de massa corporal
induzido pela dieta hiperlipídica. Em paralelo, estamos desenvolvendo os mesmos experimentos com
animais knockouts para TLR4 para observar se a ausência desse receptor previne o ganho de massa
corporal nesses animais mantidos em GH e IS. COMITÊ DE ÉTICA: 8760240820. Agência de
Financiamento: CAPES-Print, CNPq.
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PERFIL BIOQUÍMICO ÓSSEO DE PACIENTES PÓS COVID 19

LUCIANE PORTAS CAPELO - ORIENTADOR(A)

LARISSA SLIVKA MOREIRA - DISCENTE

GARBIELA AMARANTE - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 152 - Oftalmologia/Covid-19 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
COVID-19

A doença do novo coronavírus (COVID-19) causada pelo vírus SARSCov-2 foi o responsável pelo surto de
pneumonia que teve início na cidade de Wuhan na China em dezembro de 2019, se espalhando
rapidamente ao redor do mundo. Hoje sabemos que a recuperação cardiopulmonar e músculo-
esquelética pós-covid 19 é um desa�o. Dado o grave momento e a necessidade de prestar assistência
aos pacientes pós-Covid 19, o presente estudo buscou realizar uma análise epidemiológica das amostras
obtidas, pelo controle de documentação de amostras, além de tabulação de dados para obtenção de
resultados para análises bioquímicas futuras no intuito de determinar o per�l bioquímicos ósseo desses
paciente. Em paralelo foram desenvolvidas atividades junto a Equipe WASH, inicialmente por meio da
participação em o�cina formativas e preparatórias para os bolsistas, a serem aplicadas e multiplicadas
de forma prática em O�cinas Desenvolvidas em Escolas de Ensino Fundamental II da rede pública de São
José dos Campos e Ministradas pelos Bolsistas, sob orientação e acompanhamento da Frente
Multiplicadora do WASH com intuito de promover a difusão e letramento cientí�co por meio de O�cinas
de Scratch.



Página 1557Página 1557

PERFIL DA INTENSIDADE DE JOGO DE UMA EQUIPE PROFISSIONAL DO
CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL: UM ESTUDO DESCRITIVO.

REGIANE ALBERTINI DE CARVALHO - COORIENTADOR(A)

RODOLFO DE PAULA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

WENDEL SIMÕES FERNANDES - DISCENTE CO-AUTOR

SERGIO CESAR FERREIRA - DISCENTE CO-AUTOR

RICARDO CESAR ALVES FERREIRA - DISCENTE

DOUGLAS ROBERTO DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA DO ESPORTE / FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

Entendemos que o futebol é um esporte complexo, em sua essência calçado na imprevisibilidade das
ações e interações diversi�cadas de seus jogadores e aleatoriedade entre as fases do jogo, portanto
entender suas demandas �siológicas auxilia treinadores-professores a modular tarefas mais próximas a
realidade do jogo contextualizado, transformando os atletas em atores mais bem preparados para o
cenário e menos atingidos pelos imprevistos que emergem do próprio jogo. Apesar do jogo de futebol
apresentar características mistas quanto as demandas metabólicas é consenso que são as ações de alta
intensidade que prevalecem nos momentos decisivos. As ações intensas do jogo são determinadas pela
somatória das zonas 3, 4 e 5 de velocidade, ou seja quanto mais tempo o individuo permanece nessas
zonas mais altas melhor é seu desempenho, onde o critério é de�nido por ; Z 1 refere-se a zona de
velocidade compreendida entre 0.01 - 11.09 km/h, zona 2 de 11.10 - 14.09 km/h, Z 3 de 14.10 - 19.09
km/h, Z 4 de 19.10 - 22.99 km/h e Z 5 > 23.00- km/h , velocidade acima desses valores são computados
como sprints. Objetivo: O Objetivo deste estudo foi examinar o per�l de uma equipe de futebol
pro�ssional que disputa o campeonato paulista da série A3 e compreender sobre as intensidades
aplicadas durante o jogo competitivo. Materiais e métodos: 25 atletas foram monitorados através de um
equipamento Polar Team Pro® que fornece dados para controle de carga interna (deslocamento total,
velocidade média, velocidade máxima, número de acelerações e desacelerações) e carga interna
(frequência cardíaca em tempo real). Foram coletados dados de 19 partidas o�ciais do campeonato
paulista da serie A3 de um único clube, de todos os jogadores que atuaram nestas e foram descartados
os dados dos atletas cujo permaneceram em campo por tempo menor do que 45 minutos, assim como
os goleiros.. Resultados: Para as distancias totais percorridas para as 19 partidas demonstra média de
(8964,368 ±520,5275), já em alta intensidade a Analise descritiva revelou que em 19 jogos analisados em
média os atletas percorreram (1887.31 ± 216.62 ) em alta intensidade ou seja acima de 14km/h. essa
relação aponta para valores de 21% de ações intensas em média por jogo. Conclusão: Entender as
demandas energéticas do jogo nem sempre é uma tarefa simples, a exigência depende de vários fatores
como condições climáticas, condições do campo de jogo, oponente, placar, organização em campo,
superioridade ou inferioridade numérica, en�m são diversas situações que podem alterar a exigência
das ações dos jogadores em campo portanto analisar somente com base em um jogo único fatalmente
nos afastará de um diagnostico mais preciso. Diagnosticar corretamente possibilita indicar a melhor
intervenção é nesse sentido que o estudo se ancora e se justi�ca, modular treino de acordo com a
exigência do jogo. Reconhecer as demandas �siológicas em uma partida o�cial implica na oportunidade
de elaborar melhores tarefas de treino e alicerçar o planejamento de uma equipe
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PERFIL DAS PROTEÍNAS OSTEOPONTINA E CD44 EM PACIENTES COM CÁLCULO
CORALIFORME SUBMETIDOS A LITOTRIPSIA PERCUTÂNEA

GUSTAVO FRESCHI - CO-AUTOR(A)

MARIANA CAMARGO - ORIENTADOR(A)

MARIA CLARA SANTOS LESSA - DISCENTE

GABRIEL TAVARES BIGATON ZOTELLI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 40 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: A litíase urinária é uma doença urológica prevalente com taxas crescentes de incidência na
população nas últimas décadas. Existem cálculos de diferentes tamanhos e composições, dentre eles, os
cálculos coraliformes são cálculos rami�cados que ocupam a pelve renal e se estendem para pelo menos
um dos cálices renais. O tratamento padrão ouro para esses cálculos, a Nefrolitotripsia Percutânea
(NLP), consiste na intervenção cirúrgica com objetivo de retirar todos os cálculos do sistema urinário,
associado ao tratamento do quadro infeccioso com antibioticoterapia. Contudo, esse procedimento
ainda apresenta elevadas taxas de recorrência, morbidade e mortalidade. Nesse sentido, a prevenção
primária mostra-se um dos principais alvos em estudos sobre cálculos coraliformes. Para que se possa
rastrear esse tipo de cálculo a partir da identi�cação de pacientes mais propensos a desenvolverem
cálculos complexos e a apresentarem recidivas, podem ser utilizados biomarcadores especí�cos para
sua formação e crescimento presentes na urina. Dentre esses biomarcadores, a Osteopontina (OPN)
apresenta-se como uma proteína potencial para exercer esse papel. Essa fosfoproteína apresenta
notória importância tanto na deposição de minerais para formação de tecidos, como também em
processos patológicos. Objetivos: Veri�car as concentrações de OPN e de proteínas associadas (CD44) na
urina de pacientes com cálculos coraliformes. Materiais e método: O recrutamento dos pacientes está
sendo realizado no ambulatório de Urologia da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). Os pacientes
foram divididos em três grupos: Grupo 1 com cálculos coraliformes, Grupo 2 com cálculos renais únicos
não coraliformes e Grupo 3 com indivíduos voluntários, que não apresentam histórico de litíase urinária
ou outras doenças do trato urinário. O objetivo é a coleta de amostras de urinas de 34 pacientes de cada
grupo. Até o momento, foram coletadas 14 amostras do Grupo 1, 20 amostras do grupo 2 e 27 amostras
do Grupo 3, as quais já foram centrifugadas e congeladas a -20ºC. A concentração total de proteínas de
cada amostra será dosada e em seguida, será realizada a técnica de Western blotting para veri�carmos
os níveis das proteínas Osteopontina e CD44 na urina desses pacientes. A análise estatística será
realizada pelo software SPSS (PASW) 18.0, adotando um alfa de 5%. Resultados parciais: Até o momento
foram coletadas 14 amostras de urina de pacientes do Grupo 1 (média de 45 anos e de peso 81kg, 7%
sexo masculino, 42% Guys 3, 57% Guys 4, 35% com dilatação do cálice renal); e 20 amostras do Grupo 2
(média de 48 anos e de peso 73kg, 45% do sexo masculino, 40% Guys 1, 60% Guys 2, 85% com dilatação
do cálice renal). Conclusão: Com a análise estatística dos dados coletados, pode-se concluir, por
enquanto, que não há relação da idade e do peso com a complexidade do cálculo. Pode-se concluir
também, que houve diferença na prevalência de cálculos coraliformes entre os sexos, tendo o grupo 2
apresentado mais homens. Além disso, o grupo 1 apresentou cálculos mais graves e maior dilatação
renal, em relação ao grupo 2.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E EXAMES HISTOPATOLÓGICOS DOS PACIENTES
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DERMATOSCOPIA NO PERÍODO DE 25 ANOS

SERGIO HENRIQUE HIRATA - ORIENTADOR(A)

ANDRESSA DE SOUZA MOREIRA - DISCENTE

LORENA BELLAN DOMICIANO DA SILVA - DISCENTE

ISABELA GUERREIRO VELOSO DE ALMEIDA - DISCENTE

KEVIN YUN KIM - CO-AUTOR(A)

CANUTO LEITE DE ALMEIDA JUNIOR - CO-AUTOR(A)

JESSICA SHEN TSY WU KIM - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
EPIDEMIOLOGIA

INTRODUÇÃO: O conhecimento do per�l epidemiológico e a identi�cação dos principais diagnósticos
histopatológicos dos pacientes atendidos no Ambulatório de Dermatoscopia da Escola Paulista de
Medicina (UNIFESP) são de fundamental importância para o planejamento de ações preventivas e
curativas. OBJETIVOS: Correlacionar o per�l epidemiológico e as características obtidas ao exame
dermatoscópico dos pacientes examinados no ambulatório de dermatoscopia do Departamento de
Dermatologia da Escola Paulista de Medicina ? UNIFESP com os respectivos diagnósticos
histopatológicos. MATERIAIS E MÉTODOS: Levantamento retrospectivo de dados, através da revisão de
prontuário médico, e dos laudos dos exames histopatológicos dos respectivos pacientes atendidos no
período de janeiro de 1995 a março de 2020. Comparação dos resultados obtidos com os já existentes
na literatura. RESULTADOS: Foram atendidos em primeira consulta 2805 pacientes no período de janeiro
de 1995 a março de 2020, sendo a maioria do sexo feminino (59,2%) com média de idade 42 anos, com
predomínio de pacientes dos fototipos II, III e IV. O exame histopatológico foi indicado em 1248 (44,49%)
pacientes diante de lesões suspeitas de câncer da pele, sendo que 471 (18,02%) dos laudos
histopatológicos con�rmaram o diagnóstico de lesão maligna. O carcinoma basocelular (CBC) foi a
neoplasia maligna mais diagnosticada, correspondendo a 235 (49,89%) de todos os cânceres da pele,
seguido pelo melanoma (147 casos - 31,21%) e pelo carcinoma espinocelular (CEC) (86 casos - 18,25%).
Em relação aos tipos histológicos das neoplasias malignas, um fato importante observado foi a alta taxa
de diagnósticos de lesões malignas na fase in situ, correspondendo a 38 (44,18%) dos CECs e 82 (55,78%)
dos melanomas. CONCLUSÃO: Esse estudo foi derivado da avaliação objetiva de um vasto banco de
dados institucional com o per�l epidemiológico dos pacientes atendidos em um ambulatório de
dermatoscopia universitário e dos seus respectivos diagnósticos, gerando oportunidade para novos
projetos de pesquisa. A alta taxa de diagnósticos de câncer da pele, especialmente em fases precoces de
evolução da doença, reitera fortemente a importância e o impacto da dermatoscopia no reconhecimento
das lesões malignas cutâneas. O maior conhecimento do per�l epidemiológico e do caráter das lesões da
pele desses pacientes é de fundamental importância para o planejamento de futuras ações
educacionais, preventivas e curativas.
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PERIFERIA DOS SONHOS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA MODALIDADE REMOTA

ANNA CAROLINA MARTINS SILVA - COORDENADOR(A)

NATALIA TENORE ROCHA - COORDENADOR(A)

ANDERSON DA SILVA ROSA - COORDENADOR(A)

HELOÍSA DELMONTE PEREIRA - DISCENTE

AMANDA MEDINILHA BEGA - DISCENTE

TAINÁ PINHEIRO NUNES LAURINDO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO: O Projeto de Extensão Periferia dos Sonhos foi fundado a partir de uma demanda
estudantil em 2009 e integra o Programa de Extensão COM-UNIDADE da Universidade Federal de São
Paulo. Está fundamentado na abordagem pedagógica de Paulo Freire e prevê a indissociabilidade entre
ações de extensão, ensino e pesquisa, na perspectiva interdisciplinar. Objetiva a criação de espaços de
convivência social com a população em situação de rua, especi�camente a que está em equipamentos
sociais da cidade de São Paulo. As atividades são em parceria com o Centro de Acolhida do Amparo
Maternal, serviço localizado na região sudeste da cidade e que atende pessoas gestantes e puérperas
com bebês. Os encontros presenciais no serviço estão suspensos desde março de 2020. Traremos as
re�exões do grupo de extensionistas sobre as atividades que foram realizadas desde o início da
pandemia de Covid-19, especi�camente sobre desa�os e possibilidades do uso da modalidade remota
para nossas ações de extensão universitária. DESENVOLVIMENTO: Após a suspensão das atividades
presenciais, mantivemos um cronograma de encontros pela plataforma Google Meet®, além da
intensi�cação do uso de canais virtuais como WhatsApp® e Instagram®. A aposta foi de que essa
estratégia, ainda que de forma limitada, possibilitaria a continuidade do Projeto e, principalmente, a
manutenção do vínculo com as pessoas que estavam no equipamento social. Tais encontros tiveram
duração de aproximadamente 90 minutos, foram registrados em atas e as sugestões de materiais
trocadas foram compartilhadas entre extensionistas. Identi�camos que o uso de metodologias e
tecnologias virtuais como única forma de encontro foi (e ainda é) desa�ador. Devido às limitações para
conexão à internet no equipamento social parceiro, não foi possível incluir as pessoas usuárias do
serviço em nossos encontros. Mantivemos um contato com as pessoas usuárias apenas com
intermediação da equipe gestora do serviço. As di�culdades de acesso quali�cado à internet também
afetaram a condução dos encontros, além disso foram elencados como desa�os a di�culdade para uso
de funções nas plataformas disponíveis; sobrecarga de encontros virtuais nas atividades não só de
extensão, mas também de ensino e pesquisa; e gerenciamento de tempo e espaço diante de outras
demandas da vida. A continuidade das ações de cogestão do projeto foi a principal potencialidade do
ambiente virtual para o grupo. CONCLUSÃO: Os desa�os sociais e de saúde impostos pela pandemia de
Covid-19 acometeram mais gravemente as pessoas que vivenciam múltiplas vulnerabilidades, assim
como as pessoas que estão no equipamento social e desa�ou-nos a repensar estratégias para uso de
tecnologias e atuação frente às medidas de distanciamento social. A extensão atua, essencialmente, a
partir de interesses diversos e compartilhados entre a universidade e a comunidade num processo
mútuo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que sua consolidação ocorre também quando há
ampliação dos canais de comunicação para além dos muros da universidade. O encontro presencial é
fundamental para a relação dialógica, ele faz falta e não pode ser substituído, mas nesse contexto ainda
desa�ador, respostas criativas e estratégicas, ainda que em ambiente remoto, são necessárias.
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PERIFERIAS, NEOLIBERALISMO E SUAS FIGURAÇÕES NA MÍDIA: ESTRATÉGIAS DE
MAPEAMENTO E ACESSO À INFORMAÇÃO

MAGALY MARQUES PULHEZ - ORIENTADOR(A)

EVELYN PEREIRA SANTOS RIBAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: ORGANIZAÇÃO NA ERA

DA INFORMAÇÃO

Introdução: Esta pesquisa pretende abrir junto ao projeto de extensão Neoliberalismo na quebrada,
coordenado por docentes do Instituto das Cidades, da Unifesp, uma frente de desenvolvimento
tecnológico que possa contribuir com o alargamento do diálogo com as periferias, construindo
conhecimento compartilhado e crítico sobre como o neoliberalismo incide no espaço periférico,
engendrando narrativas ideológicas próprias sobre a crise e suas formas de superação,
homogeneizando discursos e visões de mundo sobre prosperidade, empreendedorismo, capacitação,
resiliência, etc. Objetivos: i) constituir metodologicamente um trabalho de investigação que trate sobre
como as ideias de ?empreendedorismo?, ?autoempresariamento? e ?responsabilização? se capilarizam e
se capitalizam sobre os territórios das periferias através de suas �gurações e traduções na mídia,
entendendo que os meios de comunicação de grande alcance con�guram-se como um espaço de
reprodução ideológica e de circulação de ideias e discursos que constituem narrativas, alimentam o
debate público e informam as práticas sociais de maneira cada vez mais signi�cativa no mundo
contemporâneo, num ambiente de rápida �uidez de informações; ii) levantar os conteúdos dos
destaques da premiação de ?Empreendedor Social do Ano? oferecida pela Folha de São Paulo às ?boas
práticas na resposta à COVID-19? nas periferias durante o ano de 2021; iii) como contribuição
tecnológica, sistematizar as informações a partir de metadados a serem de�nidos no plano de trabalho e
produzir um banco de dados inédito e singular sobre o tema do empreendedorismo social e suas
reverberações desde a quebrada e para a quebrada; iv) publicizar o banco de dados de maneira
articulada ao projeto de extensão Neoliberalismo na quebrada, com a produção de um blog para
divulgação dos conteúdos produzidos, e também com a disponibilização do material para uso nos cursos
e eventos organizados junto ao projeto. Materiais e Método: O projeto propõe cruzar as leituras e
análises do amplo referencial teórico sobre neoliberalismo e produção social do espaço periférico com o
levantamento documental do conteúdo completo da 2ª edição do "Prêmio Empreendedor Social do Ano
em Resposta à Covid-19" da Folha de São Paulo publicado durante o ano de 2021, de modo que seja
possível obter uma espécie de amostra compilada de discursos, práticas e iniciativas ligadas ao
empreendedorismo na e para a quebrada nesse arco temporal. Resultados Parciais: Como resultado
esperado, pretende-se constituir uma fonte inédita e original de dados, para além da mera reunião de
informações, conformando um banco de dados de fácil acesso e consulta, que deverá funcionar como
um dispositivo de utilidade pública, servindo como ampliação do acesso à informação quali�cada e
criticamente sistematizada e contribuindo para a criação de estratégias que incidam no desenvolvimento
do território, no sentido da coesão e da inclusão social.
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PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL EM PERÍODO SUPERIOR A DEZOITO MESES

MARCIA CAMPOS EURICO - ORIENTADOR(A)

MAISA BOZELLI VIEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E DIVERSIDADES

[Introdução] O artigo apresenta a discussão acerca da análise do desacolhimento de crianças e
adolescentes que tiveram aplicadas a medida protetiva de acolhimento institucional nos casos em que
estas permanecem em tempo superior a dezoito meses, período o máximo estabelecido pela Lei nº
13.509/2017, que alterou a Lei nº 8.069/1990. As inquietações suscitadas durante o trabalho como
assistente social de um Serviço de Acolhimento deram origem à pesquisa sobre as razões implícitas na
morosidade do andamento dos processos judiciais de desacolhimento e diversas recusas injusti�cadas
da autoridade judiciária frente aos pedidos da equipe técnica para a retomada dos vínculos familiares
com a família de origem ou inserção em família substituta. [Objetivo] O objetivo da pesquisa é investigar
se os marcadores sociais da diferença impactam no processo de desacolhimento de crianças e
adolescentes, em inobservância ao período máximo previsto na legislação em dois serviços de
acolhimento institucional, no município de Santo André/SP. [Materiais e Métodos] A abordagem
metodológica contempla uma pesquisa de natureza qualitativa, com utilização de pesquisa bibliográ�ca,
seguida da pesquisa documental e de campo. Na etapa da pesquisa de campo serão coletados dados de
crianças e adolescentes cuja permanência no acolhimento institucional estão em desacordo com o prazo
determinado pela lei. Neste sentido não serão contabilizados os adolescentes que ingressaram nas
instituições até dezoito meses antes de completar a maioridade civil. A perspectiva teórica contempla o
debate das relações sociais a partir dos elementos centrais da formação sócio-histórica do Brasil para o
entendimento de qual sociabilidade se vivencia nos dias atuais e seus nexos com a exploração e
escravidão dos povos indígenas e africanos e a transição para o modo de produção capitalista, que
invade de forma estranha e alienadora as relações humanas. Consideramos imprescindível a inserção da
categoria raça/cor/etnia, classe e gênero a �m de que se alcance um resultado que seja mais �el e
preciso, uma vez que estes marcadores sociais da diferença hierarquizam e colocam os sujeitos em
espaços diferenciados e desiguais. Aqueles que sofreram com os martírios da escravidão até hoje
enfrentam um abismo social que obstaculiza a sua plena participação e exercício na sociedade,
apresentado através de ações e omissões que reforçam e perpetuam o racismo. Um fator que reforça
esta profunda lacuna é a responsabilização e culpabilização das famílias que não detém as condições
para ofertar os cuidados plenos às crianças e adolescentes e são consideradas negligenciadoras da sua
prole. Um olhar mais atento possibilita observar que as violações vivenciadas por este grupo são
resultado da omissão do Estado em seu dever de garantir os direitos sociais, livre qualquer forma de
discriminação. O mesmo Estado que descumpre o seu dever do cuidado, atua na ?salvação? de crianças
e adolescentes afastando-os de seu convívio familiar e comunitário. O que revela o quanto a estratégia
de proteção também pode ser violadora distanciando-os do território e por conseguinte interferindo no
processo de pertencimento social, não sendo observados os princípios da excepcionalidade e
provisoriedade da medida protetiva de acolhimento institucional.
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PERSONA NON GRATA? A MORTE ANUNCIADA COMO PERSONAGEM NA
LITERATURA E A MORTE ENUNCIADA NO COTIDIANO, UMA DISSERTAÇÃO

CLAUDEMIR LIMA DOS SANTOS - DISCENTE

MARCIA CRISTINA ROMERO LOPES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

PERSONA NON GRATA? A MORTE ANUNCIADA COMO PERSONAGEM NA LITERATURA E A MORTE
ENUNCIADA NO COTIDIANO, UMA DISSERTAÇÃO CLAUDEMIR LIMA DOS SANTOS Dissertação em
progresso de Claudemir Lima dos Santos para PPG Educação e Saúde sob orientação de Márcia Romero
PALAVRAS-CHAVES: MORTE-LITERATURA-ENUNCIAÇÃO INTRODUÇÃO: Um estudo sobre a Morte
enquanto personagem nas histórias populares, desde Gilgamesh até os livros contemporaneos de
Ricardo Azevedo (Contos de enganar a morte) e Ernani Ssó (Contos de morte morrida), traçando uma
trajetória literária da personagem e veri�cando como suas história contribuem com a compreensão da
morte na sociedade; e a busca do termo MORTE nos enunciados do cotidiano que constroem novos
sentidos ao termo. METODOLOGIA: Utilizamos como metodologia de análise enunciativas a Teoria das
Operações Enunciativas (TOE) desenvolvida por Antoine Culioli (Théorie des Opérations Énociatives). Ela
possui, em um primeiro olhar, ao menos um aspecto essencial à nossa pesquisa: trata-se de uma teoria
da enunciação que se funda numa teoria da invariância, qualidade que nos auxiliará a compreender o
que vem a ser o sentido e como se dá o processo de construção da signi�cação, questões importantes à
nossa empreitada. Estudar a enunciação a partir da TOE é estudar o modo como se dá o processo de
signi�cação por meio do agenciamento dos enunciados e, assim sendo, ?o sujeito enunciador não
constitui uma instância pré-constituída exterior a essas operações, pelo contrário, é um produto dessas
operações? (FRANCKEL, PAILLARD, 2011, p. 88). DISCUSSÕES: Para evidenciar os princípios reguladores
do termo MORTE, dividimos os enunciados em GRUPO I, GRUPO II e GRUPO III. No GRUPO I, a existência
ativa (Y) diz respeito ao �m da existência enquanto energia, vitalidade, movimento, pulsação, etc. que lhe
são constitutivas. MORTE convoca termos que, por si só, respondem a uma existência que se caracteriza
pela energia (atividade, vitalidade, etc.) que a constitui, para dizer que essa energia (atividade, vitalidade,
etc.) cessou. No GRUPO II, a MORTE é um indicador do que não possui mais utilidade, não funciona mais,
não possui mais serventia ou, ainda, do que, antes, era de uso frequente e caiu em desuso. No GRUPO
III, no qual o termo MORTE representa uma espécie de hipérbole, um limite extremo de sentidos,
sensações, sentimentos e ações, uma força imensurável, um alto grau de atividade. Diferente do GRUPO
I, em que MORTE se opõe à vida e lhe confere um �m, e do GRUPO II, em que MORTE se opõe ao que
serve, ao que nos era útil num dado período, numa dada circunstância, no GRUPO III o excesso de
atividade está presente e pulsante no comportamento do menino (?Esse menino é de morte?), no ódio
por determinada música (?odiar de morte?), no calor intenso de Belo Horizonte (?um calor de morte?).
Em sua invariância, MORTE caminha por outros campos em seus enunciados, da mesma forma que
dança feliz nas danças macabras da Idade Média, revelando-se uma incógnita à humanidade desde suas
representações até o fenômeno que o termo expressa em seus grupos de emprego: o �m, o cessar e o
não-�m de uma existência ativa. REFERÊNCIAS AZEVEDO, Ricardo. Contos de enganar a morte. São
Paulo: Ática, 2005. ________________. Literatura infantil: origens, visões da infância e certos traços
populares. Disponível em LITERATURA INFANTIL: ORIGENS, VISÕES DA INFÂNCIA E CERTOS TRAÇOS
POPULARES (ricardoazevedo.com.br) Acesso em 15/02/2022. BRESSON, François. Dire ce qu?on voit et
voir ce qu?on dit. In: BOUSCAREN, Janine. FRANCKEL, Jean-Jacques. ROBERT, Stéphane. Langues et
Langage, Problèmes et Raisonnement em Linguistique. Paris: Presses Universitaires de France, 1995.
CULIOLI, Antoine. De l?énonciation à la ?grammaire subjective?. In DUCARD, Dominque. Entre grammaire
et sens : études semiologiues et linguistiques. Paris: Ophrys, 2004. FRANCKEL, Jean-Jacques, PAILLARD,
Denisa. Aspectos da teoria de Antoine Culioli (2011), in DE VOGÜÉ, FRANCKEL, PAILLARD. Linguagem e
enunciação: representação, referenciação e regulação. SP: Contexto, 2011. SAUSSURE, Ferdinand de.
Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1971. SSÓ, Ernani. Contos de morte morrida: narrativas do
folclore. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007.
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PERSPECTIVAS DISCENTES SOBRE A INCLUSÃO: DISCURSO E PRÁTICA

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

PERSPECTIVAS DISCENTES SOBRE A INCLUSÃO: DISCURSO E PRÁTICA. HELENI SOUSA DOS SANTOS
FERREIRA ? Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Educação e Saúde UNIFESP(
heleni.sousa@unifesp.br) Este resumo apresenta a proposta de um projeto de pesquisa de doutorado
em curso no Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da
UNIFESP, cuja realização ainda se encontra em seu primeiro semestre, motivo pelo qual ainda não há
dados para apresentação. O projeto se insere na perspectiva da re�exão crítica e pretende analisar as
propostas de inclusão que aparecem nos documentos institucionais do IFSP e, numa perspectiva
comparativa com a percepção de inclusão por parte dos alunos alvo da Educação Especial, veri�car
como se efetivam as políticas públicas de inclusão, materializadas nestes documentos o�ciais. O
referencial teórico dessa proposta alicerça-se na epistemologia de Bourdieu, especialmente em relação
aos conceitos de campo e habitus e na concepção apresentada por esse autor, segundo o qual a escola
utiliza mecanismos objetivos de seleção cultural e social de forma a manter o status quo e legitimar as
desigualdades sociais existentes fora dela, sendo considerada, também, como uma das instituições que
contribuem para a manutenção das relações de poder. Além disso, com base no interacionismo
Sociodiscursivo de Bronckart pretende-se uma análise do discurso, de forma que seja possível a
identi�cação de índices linguísticos que permitam a re�exão sobre o papel da linguagem nos processos
de inclusão e exclusão escolar, numa perspectiva comparativa entre o que está proposto nos
documentos o�ciais e a percepção do público alvo da educação inclusiva no Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Registro. Com a �nalidade de subsidiar a obtenção
de dados para compor o corpus �nal, este projeto de pesquisa se alicerça no Paradigma Crítico alinhado
à Pesquisa Crítica de Colaboração - PCCol (Cf. FIDALGO, 2006). A proposta busca uma discussão em
torno da Educação Inclusiva, especialmente em relação às proposições presentes nos documentos
o�ciais e a forma como ocorre a efetivação dos direitos pressupostos nesses documentos. Isto posto,
pretende-se após levantamento, análise de dados e mediante negociações por meio da ação
colaborativa em sessões re�exivas, propiciar a res (signi�cação)de discursos e práticas, conforme nos
apresenta Magalhães (2018). Os participantes dessa pesquisa serão os alunos atendidos pelo Núcleo de
Apoio aos alunos como Necessidades Especiais - Napne, do Ensino Técnico Integrado ao Médio, dos
cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes e da Graduação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (Câmpus Registro). Para tal, os dados serão gerados inicialmente com
levantamento dos documentos o�ciais, sua descrição e análise, seguidos de entrevistas com alunos e
familiares, sua transcrição e análise, e a realização do confronto entre o que é descrito nos documentos
e o que o é percebido pela comunidade escolar. A partir desse confronto buscar-se-á promover sessões
re�exivas com base nas premissas da PCCol com vistas à formulação de uma proposta de ação visando à
efetivação das práticas de inclusão conforme preconizado nos documentos o�ciais ou com vistas à
proposta de realinhamento com a prática.
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PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE
LIBRAS-LÍNGUA PORTUGUESA NO VALE DO RIBEIRA

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

GABRIEL SILVA XAVIER NASCIMENTO - DISCENTE

INGRID ANTUNES CARVALHO - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: Vinte anos após o reconhecimento legal da língua brasileira de sinais (libras), a formação de
tradutores e intérpretes de libras-língua portuguesa (tilsp) ainda representa um dos grandes desa�os
atuais dada a incipiência de cursos especí�cos para esses pro�ssionais tanto em nível médio quanto
superior, situação esta que se agrava quando tomamos como recorte cidades menores e mais afastadas
dos grandes centros urbanos. Objetivo: Neste cenário o presente trabalho resulta de uma ação de
extensão realizada por meio do Instituto Federal de São Paulo Campus Registro, no período de 2019-
2020 e tem como objetivo esboçar um per�l geral dos tilsp atuantes na esfera educacional pública do
Vale do Ribeira. Materiais e método: Para isso vale-se de um questionário eletrônico enviado aos tilsp da
região via secretarias de educação locais e redes sociais. Buscou-se, por meio de perguntas objetivas
identi�car: a) tempo de experiência na área; b) contexto de atuação; c) formação básica e certi�cação
para atuação; d) formação especí�ca; e) grau de �uência na língua portuguesa e na libras; qualidade e
acesso a formação especí�ca na região; f) demandas e interesses por formação. Resultados:
Participaram da pesquisa 34 respondentes de 9 munícipios do Vale do Ribeira. Os dados evidenciam que
apenas 35% dos tilsp respondentes atuam na área há pelos 3 anos o que ilustra a emergência recente
desses pro�ssionais no mercado formal sendo que 64% deles tem formação especí�ca para atuação no
contexto educacional, 70% em alguma licenciatura e 55% com alguma especialização. Já no que diz
respeito a formação especí�ca 44% indicaram apenas terem passado por um curso básico de libras e
apenas 5% com formação superior para tradução e interpretação e apenas 2,9% indicam certi�cação
especí�ca para atuação como tilsp. No que tange ao domínio de ambas as línguas apenas 5,9% se
declaram �uentes em libras e 76% pro�cientes em língua portuguesa. Como re�exo disso 55,9%
consideram mais difícil realizar a interpretação da libras para a língua portuguesa. Por �m, 85% dos
respondentes consideram a oferta de formação especí�ca insu�ciente na região e 100% deles declaram
demandas urgentes para formação especí�ca para tilsp com foco no campo da educação. Conclusão:
Para além do esboço do per�l geral desses pro�ssionais na região, os dados evidenciam a urgência de
acesso a formação e informação quali�cada ao mesmo tempo que denuncia a precarização dessa
pro�ssão no Vale do Ribeira, considerando os requisitos mínimos exigidos pelas prefeituras e rede
estadual para atuação nesse campo. Neste sentido este trabalho contribui para a organização de cursos
de formação com vistas a formação dos tradutores e intérpretes locais o que impacta diretamente no
processo de escolarização da comunidade surda nessa região em acordo com os pressupostos teóricos
e legais e suas implicações na educação de surdos.
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PESCA ARTESANAL EM CANANÉIA E IGUAPE (SP): AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS
PETRECHOS E ESPÉCIES-ALVO
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14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA

A pesca artesanal em Cananéia e Iguape (SP) possui importância cultural e econômica: os pescadores
detêm conhecimentos que vão desde a arte de pesca até as características dos peixes, passados de
geração a geração, os quais subsidiam a atividade que gera renda e contribui para sua sobrevivência.
Constitui-se, ainda, como a principal fonte de renda para muitos moradores locais, principalmente em
Cananéia, contribuindo para o mercado local e distribuindo os pescados para o Estado de São Paulo. O
objetivo deste estudo consiste em investigar as principais características da pesca artesanal exercida no
estuário que abrange os municípios de Cananéia e Iguape, com destaque para a identi�cação dos
petrechos de pesca mais utilizados e os tipos de peixes mais visados. Os dados foram obtidos a partir de
entrevistas, utilizando-se formulários semiestruturados, aplicados aos pescadores da região maiores de
18 anos. Foram entrevistados 21 pescadores artesanais (Cananéia = 19; e Iguape = 2). Os dados
preliminares apontam para uma diferença quanto aos petrechos de pesca e espécies-alvo da pesca
exercida em Cananéia e em Iguape. Neste último, os pescadores artesanais (100%) priorizam o uso da
rede de emalhe de superfície, para �ns majoritários da pesca da manjuba de Iguape (Anchoviella
lepidentostole Fowler, 1911). Os locais de pesca estão mais centralizados no Mar Pequeno, desde Norte
em direção à Barra do Icapara, bem como no rio Ribeira de Iguape até a parte central em direção à
Pedra do Tombo. Em Cananéia, observou-se maior diversidade quanto aos petrechos de pesca
utilizados, tais como: redes de emalhe de fundo e superfície, cerco-�xo, rede de arrasto e de lanço, vara,
tarrafa e espinhel. Entretanto, a rede de emalhe é predominante na arte de pesca (68%), seguida pelo
cerco-�xo (58%). As principais espécies capturadas são corvinas (74%), bagres (68%) e tainhas (68%). Já os
principais locais de pesca reportados em Cananéia estão localizados dentro da região estuarina (Mar de
Cananéia e Mar de Cubatão), onde apenas 14% dos pescadores artesanais relataram exercer a atividade
na região costeira. Peixes como paratis, robalos e tainhas são pescados tanto em Cananéia como em
Iguape. Embora preliminares, os dados obtidos possibilitam identi�car diferenças entre as práticas de
pesca e tipos de espécie alvo em cada região, que pode estar associado também as propriedades
hidroquímicas do meio, uma vez que parâmetros como a salinidade, por exemplo, é muito característico
entre os setores (Mar de Cananeia: 23,35, variando de 16,67 a 31,62; Mar Pequeno: 3,38, variando de
0,10 a 12,46), e, portanto, podem condicionar a distribuição dos peixes. Desde modo, futuramente,
espera-se associar os dados de pesca com as características abióticas do meio aquático das regiões de
pesca. Projeto �nanciado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) (Camargos, A.C.P.), código 001, e pelo auxílio �nanceiro no âmbito do Projeto BIOGEOQUIS-ECOS
(FAPESP, n°2020/16485-7).
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PESCANDO LIXO NOS MARES: O SERVIÇO AMBIENTAL PRESTADO PELOS
PESCADORES ARTESANAIS NO PEREQUÊ (GUARUJÁ)
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Para além do debate sobre o impacto do lixo no mar e na biodiversidade, a quantidade de lixo nas redes
de pesca vem produzindo situações de con�ito ambiental e prejudicando o modo de vida de
comunidades costeiras. Sabe-se que os pescadores artesanais do Perequê em Guarujá-SP têm sua
atividade de subsistência prejudicada pela captura acidental de lixo no mar. O problema vem sendo
reportado em reuniões do Conselho da área de proteção ambiental marinha do litoral de São Paulo, e
monitorado pela ong SOS Rio do Peixe que desde 2019 já contabilizou 11.480,88 kg de resíduos retirados
das zonas costeiras de Guarujá, Santos e Bertioga. O objetivo geral desta pesquisa é realizar um
diagnóstico sobre os resíduos que são coletados nas redes de pesca durante a pescaria de arrasto no
município do Guarujá, integrando ciência e políticas públicas para um oceano limpo, justo e saudável. O
método desenvolve-se por meio do monitoramento do desembarque pesqueiro na região do Perequê
com registro do peso, o tipo, material, marca e a porcentagem de cada material encontrado nas redes de
pesca. Foram 43 dias de monitoramento com 10 amostras no período entre agosto a dezembro. Durante
o desembarque, o resíduo foi separado, triado e identi�cado, seguindo um protocolo de gravimetria.
Após o registro dos resíduos, os mesmos foram descartados em contentores e retirados pelo serviço de
coleta da prefeitura de Guarujá. Em 2021 foram analisados 1.420.88 kg de resíduos retirados das zonas
costeiras da região por cerca de 30 pescadores. O item mais encontrado no levantamento foi o plástico,
que aparece com 43,3%, seguido por: 25,9% de Produtos têxteis; 10% de Madeira; 6,2% de Vidro ou
Cerâmica; 4,3 % de Papel e 1,6% de Borracha. Já em relação à auditoria das marcas, foram analisadas
duas amostras com total de 248,80 kg de resíduos. As 10 marcas mais encontradas são embalagens de
pós consumo que correspondem aos seguintes produtos: It!Guaraná (8,7%), Coca Cola (7,8%), Fanta
Laranja (3,5%), Cerveja Heineken (3,5%), Ypê (3,5%), Água Bonafont (3,1%), Cerveja Original, (2,4%),
Pantene (2,1%) e Natura (2,1%). De todo material coletado para auditoria de marcas apenas 29,5% dos
resíduos foi possível a identi�cação e fotogra�a dos rótulos, já os 70,5% dos resíduos não puderam ser
reconhecidos, devido ao alto nível de degradação. Com a identi�cação de marcas será possível discutir
as ações de controle desses resíduos e implementar novos sistemas de logística reversa, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, conforme novo
marco de saneamento. Atualmente, os pescadores trazem os resíduos de forma voluntária, mas após os
dados apresentados é evidente a necessidade de regulamentar a lei que dispõe sobre o Programa
Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, com recursos oriundos da cadeia de logística reversa,
para efetivar um mecanismo de Pagamento por serviços Ambiental, remunerando os pescadores
artesanais pelo serviço ambiental de melhoria dos serviços ecossistêmicos marinho.
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PESQUEIROS COMO INSTRUMENTOS DE INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS: UM
ESTUDO PRELIMINAR DE PERCEPÇÃO PARA A SUB-BACIA BILLINGS-TAMANDUATEÍ

(SP, BRASIL)
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O estudo do impacto da introdução de espécies não nativas em ecossistemas aquáticos tem exercido
signi�cativo papel no cenário da ictiofauna continental. Quando introduzidas a um novo ambiente, tais
espécies podem causar um desequilíbrio crítico ao sistema, podendo assim ser o estopim para a
deterioração ecológica do meio em que se encontram, acarretando, por exemplo, na redução na
biodiversidade nativa local. Neste cenário, o objetivo deste estudo consiste em investigar a percepção
dos gestores de empreendimentos do tipo pesqueiros localizados no extremo sul de São Paulo, no
domínio da sub-bacia Billings-Tamanduateí, sobre do risco de invasão de espécies de peixes cultivadas e
utilizadas para �ns de lazer, como a pesca esportiva. Os dados foram obtidos a partir da realização de
entrevistas com os gestores, utilizando-se um formulário semi-estruturado composto de 27 perguntas
sobre as principais características do estabelecimento, das espécies de peixes e do ambiente em que
estes se encontram.Os dados preliminares obtidos apontam um predomínio na criação de espécies
como: Bagre, Cachara, Cat�sh (Bagre africano), Dourado, Lambari, Matrinxã, Pacu, Pintado, Patinga,
Pirarara, Piranha, Tambacu, Tambaqui, Tambatinga, Tilápia do Nilo, Tilápia Negra e Traíra. Em geral, não
há um monitoramento físico-químico efetivo nos lagos/tanques de cultivo dos peixes, uma vez que
parâmetros indicadores da qualidade da água como teores de oxigênio dissolvido, pH, dureza,
compostos nitrogenados (NO3-, NO2-, NH4 ) e turbidez não são monitorados ou o são com baixa
frequência. Além disso, os gestores entrevistados acreditam que, em geral, as espécies não tendem a
alterar a qualidade da água, algo já relatado na literatura para espécies como as Tilápias, por exemplo. é
importante destacar a possibilidade de escapes acidentais via dispersão de formas jovens como ovos e
alevinos via transporte aéreo por aves, frequentes no entorno nos tanques/lagos de cultivo, assim como
escapes associados a transbordo destes lagos, em época de chuva. Vale reforçar que estes são dados
preliminares, que serão corroborados a partir da realização de novas entrevistas e aplicado ao protocolo
de avaliação de impacto de invasão Aquatic Invasiveness Screening Kit (AS-ISK), a �m de atestar o real
impacto dos pesqueiros como potenciais introdutores de espécies não nativas.
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PESQUISA UTILIZANDO A ROBÓTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
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Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Apresentaremos parte de pesquisa com o ensino de robótica nas séries iniciais do fundamental I,
desenvolvida com crianças de dez e onze anos, alunos do quinto ano de Escola Municipal de Educação
Básica situada na cidade de São Bernardo do Campo, SP. Realizada no período de pandemia com
adaptações para momentos à distância e presencial conforme a situação e possibilidades. Criamos um
protótipo simples denominado pelos alunos como Robô Saúde utilizando como base o Arduino, além de
alguns sensores especí�cos e sucata. A proposta baseou-se em problemas e soluções observadas e
discutidas pelos alunos. Discutiremos também alguns aspectos do ensino por investigação, bem como,
resultados e dados do processo de aprendizagem da robótica educacional e sua importância para o
desenvolvimento de competências e habilidades. A robótica educacional não está aqui sendo vista como
algo para ensinar conteúdo em uma determinada disciplina e sim, uma proposta de ensino
interdisciplinar. Trataremos alguns dos resultados observados como o erro, a afetividade e a
colaboração. Aspectos da teoria de Lev Vigotski como colaboração, imitação e interação observando
algumas etapas são importantes ou dispensáveis para o ensino e a aprendizagem de programação,
descreveremos os procedimentos e desenvolvimento do projeto, avaliando atividades de robótica.
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A monitoria tem como ponto central a iniciação do discente à docência, tendo como objetivo o
desenvolvimento do aluno envolvido, para assim aperfeiçoar e propor melhorias no processo de ensino
e aprendizagem. Outro objetivo relevante é o apoio ao docente para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas de graduação. No decorrer do projeto, os monitores desempenharam diversas atribuições
apoiando as docentes em atividade de levantamento bibliográ�co e de materiais complementares;
atualização do cronograma de atividades, auxílio no desenvolvimento das aulas; organização e
separação de grupos; esclarecimento de dúvidas dos discentes; elaboração e aplicação de questionário
para coleta de informações dos discentes. Todas as atividades didáticas da monitoria foram
desenvolvidas no formato de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) devido a pandemia de COVID-19. A
monitoria teve como disciplinas 5 UCs (Unidades Curriculares): Estratégias de Negociação, Ética e
Responsabilidade Social, Pessoas nas Organizações, Projeto de TCC e Fundamentos da Administração.
De forma geral, pode-se considerar que a monitoria foi muito satisfatória e proveitosa para os alunos,
gerando um aprendizado mútuo e complementar para os discentes das disciplinas e para os monitores.
No que diz respeito à atividade de docência, a atividade de monitoria foi fundamental para a cooperação
e suporte nos processos desenvolvidos no decorrer da disciplina, proporcionando uma melhor
condução e direcionamento para o cumprimento dos objetivos das disciplinas. Para os monitores, a
experiência obtida pelo projeto foi de muita relevância pois possibilitou o contato com o cotidiano do
ambiente acadêmico de docência, assegurando uma formação mais abrangente do estudante que optou
pelo projeto de monitoria, além de um maior aprofundamento nas disciplinas em que participaram.
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PETIÇÕES AO REI: QUEIXAS ATRAVÉS DO CONSELHO ULTRAMARINO

ANDREA SLEMIAN - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O presente projeto busca discutir as denúncias de corrupção contra magistrados, as instâncias que as
denúncias atingiam e se gerariam procedimentos corretivos de comportamentos indesejados. Os
documentos a serem analisados fazem parte do Arquivo Histórico Ultramarino e do Arquivo do Estado
de São Paulo, e centram-se nos cargos de juízes de fora, juízes de órfãos e vintena, ouvidores e
desembargador a partir do governo do Morgado de Matheus até o de Lobo de Saldanha (1765-1782).
Com base nessa documentação, buscar-se-á construir uma tipologia acerca dos problemas que
envolviam os cargos, assim como mapear as principais queixas tomando as petições como mecanismos
centrais de manifestação na época colonial. Deste modo, pretendemos elaborar um per�l tipológico do
que se entendia como corrupção na época colonial, mapeando os termos utilizados, as ações envolvidas
e compreender se as denúncias peticionárias em vias governativas acabavam realizando um papel, no
limite, disciplinatório do comportamento destes agentes.
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PETIÇÕES ENVOLVENDO ESCRAVOS E FORROS EM SÃO PAULO (1808-1822)
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JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Introdução Esta pesquisa objetiva analisar como escravizados e alforriados se mobilizaram através de
petições (representações e requerimentos) em vista de requerer suas demandas ? tendo em vista a
apropriação de um encaminhamento de demandas que existia concomitantemente às vias judiciais ?, no
período compreendido entre 1808 e 1822, em São Paulo. Objetivo Visa-se analisar e mapear petições
endereçadas para a Câmara Municipal de São Paulo e para o governador de São Paulo por escravizados
e afrodescendentes, tendo em vista que, durante este recorte temporal, São Paulo passa por uma
expansão econômica e demográ�ca signi�cativa e há uma reorganização do espaço nacional. A
documentação possibilitará perceber as demandas apresentadas para o presidente da província tendo
em mente que várias das demandas que eram encaminhadas para o Conselho Ultramarino antes de sua
extinção, passam, a partir de 1808, a ser encaminhadas ou para a Corte ou para governo da província.
Materiais e Método A partir da perspectiva de que muitos dos direitos aos afrodescendentes sempre
foram vistos pelo caminho judicial, o que pensamos e procuraremos explorar por meio dessa pesquisa é
que existia um outro espaço de encaminhamento de demandas, um espaço que também tensionava a
organização da sociedade colonial ou reforçava a legitimidade das autoridades. Por meio dos
requerimentos que tramitavam via governo, nos propomos a entender como escravos e forros poderiam
utilizar esse mecanismo para requerer suas demandas, demandas estas que poderiam ser
encaminhadas pela via judicial, mas que percorreram um caminho extrajudicial. Assim, nos atentamos
acerca do funcionamento e da sua prática peticionária no cotidiano dessa parcela populacional. A
documentação analisada encontra-se no Arquivo Público do Estado de São Paulo e se tem como
conjunto documental trinta petições. A partir do levantamento das petições, pretende-se realizar uma
tabulação de dados referente a quem solicitava, a localidade que o suplicante residia, o que se solicitava
no corpus documental, a justi�cativa e argumentação utilizada e, na medida do possível, veri�caremos
se há algum desdobramento das petições. Resultados e Conclusão Tendo em vista a pesquisa
documental já realizada, nota-se que, entre 1808 e 1816, não foram encontradas petições condizentes
ao recorte proposto nas caixas propostas para análise, assim, temos duas petições de 1817, nenhuma
de 1818, nove de 1819, nove de 1820, oito de 1821 e duas de 1822. Ao atentarmos quando as temáticas
gerais das petições, notou-se casos de escravização ilegal (8), prisão (5), solicitação de alforria por meio
da venda (4), briga/agressão (4), solicitação de venda para outro senhor (3), alvará de licença/portaria (2),
isenção de serviço (3) e testamento (1). Com esta variedade de demandas neste conjunto documental,
nota-se que os casos de escravização ilegal são os mais numerosos, embora também tenhamos, por
exemplo, pedidos de alvará de licença/portaria para mobilidade de um lugar a outro ou casos de brigas
entre vizinhos. Logo, as petições demonstram que esta população está integrada na vida de São Paulo,
mas que, do ponto de vista do que se refere a vida civil, é claro a di�culdade e a complexidade de
a�rmação da liberdade destes indivíduos na vida cotidiana.
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PIBIC ENSINO MÉDIO ?AS MULHERES NAS CIÊNCIAS?: MAPEANDO OS ANSEIOS
PROFISSIONAIS DE JOVENS DE DIADEMA
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LANA RAISSA SERVILHA MORENO - DISCENTE

SARAH MOURãO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução. Desde 2017, o Projeto Articulação da Pesquisa e Prática da UNIFESP e Escola Básica ? As
Mulheres nas Ciências desenvolve atividades de iniciação cientí�ca por e para estudantes do ensino
médio (EM) de escolas públicas de Diadema. A proposta é conhecer fatores que in�uenciam a escolha
pro�ssional de jovens moradores de Diadema e, em particular, o ingresso de jovens mulheres desta
cidade nos cursos de graduação da UNIFESP Diadema (Ciências Ambientais, Biológicas, Químicas e
Farmacêuticas). Nesta edição, o grupo de pesquisadoras formado por sete estudantes do EM de
Diadema e três professoras pretende obter resultados para a construção de um mapa sobre anseios
pro�ssionais de jovens de Diadema e, em especial de meninas de Diadema, bem como sobre suas
impressões acerca da carreira cientí�ca. Metodologia. Os resultados preliminares da pesquisa foram
obtidos pela aplicação remota de um questionário criado com a ferramenta gratuita Formulários Google.
A amostra analisada é constituída de participantes que voluntariamente se disponibilizaram a responder
o formulário. Resultados. 21% dos jovens são do sexo masculino, enquanto 79% são do sexo feminino,
sugerindo maior disponibilidade das meninas em participar da pesquisa, como tem sido veri�cado nos
anos anteriores. 61% dos participantes têm entre 13 e 19 anos, 21% têm mais de 20 anos e 13% não
declararam a idade. Quanto à escolaridade, 69% estão cursando o ensino médio e/ou técnico
pro�ssionalizante, 13% têm curso superior completo, 12% cursando o ensino superior e 6% cursando o
ensino fundamental. Entre os que estão nos ensinos fundamental e médio, 73% pretendem fazer um
curso superior, 21% talvez façam e 6% não pretendem fazer. Embora a UNIFESP esteja inserida há 16
anos em Diadema, ao serem perguntados se sabiam da existência desta universidade pública no
município, um pouco mais da metade dos jovens (58%) responderam que sabiam, enquanto 6%
responderam que talvez soubessem. Quando convidados a citar dois cursos de graduação da UNIFESP-
Campus Diadema, 71% não souberam citar nenhum. Os jovens mencionaram 19 carreiras distintas ao
serem questionados sobre pro�ssões que gostariam de seguir, sendo a mais citada a Biologia, com 15%
de menções, seguida de Medicina, com 12%, e as carreiras de Direito, Veterinária, Enfermagem e Design
de Moda, todas com 6% de menções, com 9% dos jovens não sabendo que carreira seguir. Uma das
questões solicitava a menção de um(a) professor(a) e sua disciplina, que tenha impactado a trajetória
escolar dos jovens. Os professores (68% do sexo feminino) e disciplinas mais impactantes foram Biologia
(26%), Matemática (21%), Química (15%) e Física (12%), com 5% alegando não se lembrarem. Ao serem
questionados sobre a pessoa que mais admiram, a mãe (29%), o(s) professor(es) (18%) e ninguém (14%)
foram os mais citados. Finalmente, a solicitação do nome de um cientista teve como resultado Marie
Curie (17%) e Albert Einstein (12%) como os cientistas mais citados, mas 38% dos jovens não souberam
citar nome algum. Conclusões Parciais. O conhecimento dos participantes desta pesquisa acerca do
Campus Diadema da UNIFESP e seus cursos continua aquém do desejável e, visto que 73% dos jovens
participantes dessa pesquisa pretendem fazer um curso superior, há urgência do desenvolvimento de
ações para a divulgação da universidade e seus cursos junto às escolas envolvidas nesta pesquisa, bem
como à necessidade de seguir com o mapeamento junto às demais escolas de Diadema.
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PIBID E A PANDEMIA: AÇÕES DE FORMAÇÃO DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
DURANTE O ENSINO REMOTO.

RUI MANOEL DE BASTOS VIEIRA - COORDENADOR(A)

RAFAEL SIMAO DA SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PIBID Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

DOCENTE

PIBID E A PANDEMIA: AÇÕES DE FORMAÇÃO DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DURANTE O ENSINO
REMOTO. Rafael Simão da Silva, Rui Manoel de Bastos Vieira (Pós-graduação em Ensino de Ciências e
Matemática, Instituto De Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, UNIFESP) A pandemia do
Covid-19 trouxe novos contornos aos processos educativos e de formação, inicial e continuada, de
professores. Como ferramenta de formação de professores, o PIBID passou por adaptações para
prosseguir com seu objetivo. Para tanto, foi necessário desenvolver novas práticas para que o processo
continuasse funcionando. O presente relato descreve o trabalho realizado no PIBID ? Subprojeto
Ciências, da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, durante a pandemia de Covid-19 no
período de 2020-2022, com atividades aplicadas na rede pública de ensino da cidade de São Caetano do
Sul, estado de São Paulo. Com a necessidade de prosseguir os processos educativos no contexto remoto,
fez-se necessário adaptar as atividades que seriam aplicadas aos alunos da escola básica. Buscou-se
formação para o desenvolvimento das atividades através do processo de divulgação cientí�ca, com a
utilização de vídeos sobre as atividades a serem aplicadas. Nesses vídeos, os bolsistas e voluntários do
programa demonstram o experimento e explicações breves sobre os assuntos tratados, propondo
discussões sobre as mesmas. Essas atividades foram aplicadas durante as aulas regulares do professor
supervisor da escola básica, no contexto remoto e no retorno presencial as aulas. Para o
desenvolvimento de tais atividades foram discutidos, entre bolsistas, voluntários, professor supervisor e
professor coordenador as habilidades descritas no currículo municipal da educação, pontos
relacionados a melhor forma de montar os vídeos, métodos de abordagem dos assuntos e formas de
avaliações das atividades. Após a aplicação das atividades, foram realizadas atividades de re�exão sobre
as mesmas. Foram discutidos os pontos positivos das atividades, pontos que precisam de melhorias,
possíveis adaptações para novas aplicações, receptividade dos alunos da escola básica e possíveis
aplicações para a comunidade escolar, em eventos diversos. Como resultados prévios, notou-se um
melhor desenvolvimento das atividades, por parte dos bolsistas e voluntários, para cada atividade
aplicada e re�exão desenvolvida. Com o passar do tempo, as atividades �caram mais concisas, atingindo
um número maior de alunos e turmas da escola básica.



Página 1575Página 1575

PIMENTAS NOS OLHOS E VISURBLOG

ANDREA CLAUDIA MIGUEL MARQUES BARBOSA - COORDENADOR(A)

MILENA DE OLIVEIRA CIDRÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Em 2021, o Projeto Pimentas nos Olhos, teve uma nova proposta de estimular a produção e divulgar nas
redes sociais ensaios visuais com re�exões sobre o lugar da imagem na experiência pessoal dos
participantes tanto do ponto de vista pessoal e subjetivo como do ponto de vista acadêmico. Nesse
sentido, criamos o VISURBLOG uma espaço no site do grupo de pesquisa VISURB para que os ensaios
fossem publicados e circulassem como o intuito de expandir a re�exão produzida a partir de outras
interações. Formamos uma comissão editorial formada por Andrea Barbosa (coordenarão), Milena
Cidrão (bolsista), Ingrid Guimarães (voluntária) e Fernando Camargo (voluntário) que realizou o trabalho
de estímulo, curadoria e editoria dos 24 ensaios publicados no ano.
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PINKWASHING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: DA CAUSA PRÓ-LGBTQIA
AO FALSO DISCURSO MERCADOLÓGICO

GLEDESON FRANKLY DA SILVA RIBEIRO - AUTOR(A)

TAIS PASQUOTTO ANDREOLI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E

INTERSECCIONALIDADE

O trabalho teve como objetivo analisar o comportamento do consumidor frente à prática de
pinkwashing na comunicação mercadológica, mensurado em termos de reação emocional ao anúncio,
avaliação da marca, julgamento da prática de propagandas pró-LGBTQIA e a detecção da prática de
pinkwashing. No referencial teórico, discorreu-se sobre os falsos discursos mercadológicos,
aprofundando-se na discussão acerca do pinkwashing, destacando a in�uência dessa prática no
comportamento do consumidor. Como procedimento metodológico, adotou-se uma abordagem
hipotético-dedutiva, realizada por meio de dois experimentos online comparando peças publicitárias
com prática de pinkwashing - casal ou família homoafetivo versus heteroafetivo. Em ambos, a amostra
foi não probabilística, composta por estudantes universitários, com distribuição aleatória entre os
grupos, sendo a primeira (n=81) por conveniência e a segunda (n=74) por critério de orientação sexual
não heterossexual. Como principal resultado, foi possível validar a grande hipótese do estudo, a
capacidade de in�uência da prática de pinkwashing no comportamento do consumidor devido à falta de
distinção e identi�cação. Tal resultado evidencia uma necessidade de maior responsabilidade das
organizações em relação aos seus discursos e suas práticas de negócios, assim como mostra que os
consumidores devem se informar constantemente e possuir maior conscientização do papel de
responsabilidade como público consumidor.
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PLANEJAMENTO RACIONAL DE OXADIAZÓIS COM POTENCIAL PARA TRATAMENTO
DE INFECÇÕES FÚNGICAS INVASIVAS

DANIELA GONCALES GALASSE RANDO - ORIENTADOR(A)

ERIKA SEKI KIOSHIMA - COORIENTADOR(A)

VANUSA ALVES DE MELO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

Candida albicans é uma infecção fúngica endêmica de alta incidência e responsável por 750.000 casos
por ano a nível mundial. Seus agentes etiológicos são fungos conhecidos como leveduras patogênicas
oportunistas que se manifestam na mucosa do trato intestinal humano, trato respiratório superior,
vagina e pele. Uma vez que ocorra o rompimento das barreiras de proteção do organismo, ou baixas no
sistema imunológico ou alterações na microbiota autóctone, a infecção tende a se manifestar
agressivamente, tornando-se sistêmica e com capacidade de formar bio�lmes em resposta a diversas
condições, incluindo alta densidade celular, privação de nutrientes e estresse físico ambiental. O
tratamento, no entanto, tem sido limitado pela e�cácia reduzida e resistência aos fármacos atualmente
disponíveis. Estudos anteriores desenvolvidos por colaboradores do grupo de pesquisas químico
farmacêuticos da Unifesp identi�caram dois potenciais derivados oxadiazólicos, a saber, LMM6 e o
LMM11, como e�cazes para o tratamento de infecção fúngica sistêmica. Contudo, enquanto o LMM6
apresentou um per�l fungicida, o LMM11 apresentou comportamento fungistático. Quando considerado
as estruturas químicas de ambos os compostos, a diferença estrutural consiste no tipo de substituinte
na posição 5 do sistema oxadiazólico. Todavia, os fatores de natureza eletrostática, hidrofóbica e/ou
estéricas que induzem essa diferença ainda permanecem desconhecidos. Dessa forma, o projeto atual
foi desenhado para estudar como esta e outras modi�cações estruturais sobre a estrutura geral desta
série de derivados oxadiazólicos interferem no comportamento biológico antifúngico. Para tanto, o
núcleo oxadiazólico será preparado a partir de diferentes aldeídos, apresentando grupos substituintes
variados e que contribuem com características eletrônicas, hidrofóbicas e estéricas diversas observadas
nos compostos LMM6 e LMM11. Ainda, a partir dos compostos obtidos, estudos biológicos serão
realizados pelo grupo colaborador que já vem estudando tais moléculas há 10 anos e, a partir destes
dados, estudos de relação entre estrutura química e atividade biológica poderão ser realizados. De
posse das informações estruturais determinantes da atividade fungicida, espera-se não somente
explicar a diferença de per�l observada nos dois compostos precursores deste estudo, mas também,
suferir novos análogos que possam apresentar per�l terapêutico interessante para estudos futuros, nos
quais também características farmacocinéticas serão exploradas. Em paralelo aos estudos sintéticos,
estudos de modelagem molecular utilizando os softwares MarvinBeans da ChemAxon e software
Gaussian 09W e plataforma Biovia Discovery Studio e o software Gold v.5.8.1 serão realizados tanto para
o entendimento de características estruturais quanto para estudos de docking molecular a �m de se
compreender como tais compostos poderiam estar atuando e, como as modi�cações propostas
auxiliaram neste reconhecimento.
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PLANEJAMENTO RACIONAL E SÍNTESE DE DERIVADOS DE N-ACILIDRAZONAS
POTENCIALMENTE INIBIDORAS DA CATEPSINA B1 DE SCHISTOSOMA MANSONI

DANIELA GONCALES GALASSE RANDO - ORIENTADOR(A)

KELLY SILVA DOS SANTOS - DISCENTE CO-AUTOR

GUILHERME RAMOS SALES DE MENDONÇA - DISCENTE

THAÍS FERNANDA AMORIM PAVANI - DISCENTE

CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS - COORIENTADOR(A)

ANA CAROLINA ARAúJO MENGARDA - DISCENTE CO-AUTOR

JOSUé DE MORAES - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

Introdução: A esquistossomose é doença negligenciada que atinge cerca de 200 milhões de pessoas no
mundo, sendo 10 milhões somente no Brasil. Para o tratamento desta doença, conta-se com o
Praziquantel, fármaco excelente no combate aos vermes adultos, mas que não apresenta ação sobre
vermes imaturos. Por conta de seu per�l farmacológico e toxicológico adequado, tal fármaco tem sido
amplamente empregado, inclusive, na pro�laxia de crianças moradoras de áreas de risco. Esta conduta,
contudo, pode ser bastante preocupante, uma vez que pode levar à seleção de indivíduos resistentes e à
perda de efetividade do fármaco. A necessidade desenvolver novos esquistossomicidas faz-se, assim,
urgente. Objetivos: Neste projeto, propõe-se a síntese de uma série de N-acilidrazonas derivadas de
hidrazidas aromáticas que mimetizam tiossemicarbazidas reportadas na literatura como potenciais
agentes esquistossomicidas e inibidoras da Catepsina B1 de S. mansoni. Metodologia: Os compostos
foram sintetizados considerando-se alterações em duas regiões principais de suas estruturas, chamadas
de região 1, proveniente dos reagentes aldeídos empregados e região 2, proveniente das hidrazidas
aromáticas variando-se contribuições eletrônicas e hidrofóbicas de substituintes no aromático do
aldeído selecionado e obedecendo-se à árvore de decisão de Topliss nesta escolha. Por esta metodologia
cada escolha é guiada pelos resultados biológicos dos compostos anteriores que mostram se a adição de
um dado substituinte à estrutura melhorou ou piorou seu desempenho quando comparado a um
análogos não substituído ou com um substituinte com contribuições menos expressivas no que tange a
uma ou mais destas contribuições eletrônicas ou hidrofóbicas. Todos os compostos obtidos foram
sintetizados conforme metodologia anteriormente reportada, puri�cados e caracterizados
estruturalmente por infravermelho e RMN de prótons. Resultados: Até o momento, foram sintetizados
oito análogos destas N-acilidrazonas, sendo quatro destes derivados das variações orientadas por
Topliss e dois obtidos pelas variações na região 1, não orientada por Topliss e uma variação na região 2.
Além disto, cinco já foram submetidos a testes biológicos in vitro frente aos vermes adultos de
S.mansoni, e apenas o composto GPQF-817 mostrou atividade esquistossomicida. Com base neste
resultado, iniciamos a síntese da segunda série de compostos, propondo alterações estruturais que
possam contribuir para a obtenção de compostos com melhor atividade. Neste caso, o foco das
modi�cações estruturais encontra-se na região 2 da estrutura onde compreendem outros 3 análogos,
até o momento, que exploram hidrofobicidade e tamanho de substituintes na amina da posição 4 da
região 2 presente na estrutura do GPQF-817, que foi ativo. Estes grupos podem ser responsáveis por
interações hidrofóbicas no pocket P1 da enzima como reportado para as vinilsulfonas ativas que
apresentam estruturas análogas às das N-aclidirazonas em estudo. Da mesma forma, os resultados
provenientes dessa série serão utilizados para desenvolver novos compostos sempre em direção à
otimização estrutural biomonitorada. Espera-se que esta abordagem possa contribuir com o
desenvolvimento de alternativas mais seguros e e�cazes para o tratamento da esquistossomose.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 2022

SANDRO BRAZ SILVA - COORDENADOR(A)

LAURA CALIXTO - COORDENADOR(A)

ANTONIO SAPORITO - COORDENADOR(A)

MARCELO RABELO HENRIQUE - COORDENADOR(A)

JOSE MILTON ALMEIDA DA SILVA - COORDENADOR(A)

FABRICIO COSTA RESENDE DE CAMPOS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS

O presente projeto de extensão tem como objetivo geral estimular o conhecimento básico quanto aos
efeitos imediatos da carga tributária, com ênfase nos impostos incidentes sobre as Micro, Pequenas
Empresas e Microempreendedor Individual - MEI, mediante o auxílio e validação do preenchimento de
obrigações acessórias, como também no atendimento para esclarecimento de dúvidas. Haverá a
participação dos alunos de graduação da UNIFESP, como também da comunidade local estabelecida no
Município de Osasco. Os objetivos especí�cos são: Organizar cursos, palestras e treinamentos voltados
para a compreensão dos impactos da carga tributária das pessoas jurídicas: micro, pequenas empresas
e MEI. A metodologia consiste em um conjunto de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas junto à
comunidade local. Para isto, serão conduzidas atividades voltadas para o atendimento ao público
interessado. A proposta é caracterizada pela integração de ações desenvolvidas no âmbito acadêmico,
contribuindo para a formação técnica e cidadã do estudante, pela produção e difusão de novos
conhecimentos e novas metodologias, con�gurando assim a natureza extensionista da proposta.
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PLANO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

BRUNO KONDER COMPARATO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Essa comunicação visa a expor as atividades realizadas no âmbito do projeto de extensão Escola com
Direitos Humanos no sentido de colaborar com a Secretaria de Direitos Humanos da cidade de
Guarulhos no processo de construção coletiva de um Plano Municipal de Direitos Humanos de
Guarulhos. A ideia que explica os Planos Nacionais de Direitos Humanos é um dos principais resultados
da Declaração e Programa de Ação de Viena que a�rma, no parágrafo 71 da parte II que: « A Conferência
sobre Direitos Humanos recomenda que cada Estado considere a desejabilidade de elaborar um Plano
nacional de ação que identi�que as etapas a partir das quais o Estado irá implementar a promoção e
proteção dos direitos humanos. » A Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, realizada em
Teerã, em abril e maio de 1968, foi realizada ao mesmo tempo em que a revolta dos estudantes de Paris
se alastrava para o resto do mundo, e em um contexto em que a soberania dos Estados ainda
funcionava como um escudo contra o monitoramento dos Direitos Humanos. Além disso, como os vários
tratados não contavam com um número su�ciente de rati�cações, ainda não existiam os órgãos de
tratado que avaliassem a situação dos Direitos Humanos. O contexto da Conferência de Viena, de 1993,
era bastante diferenciado, graças ao aprofundamento dos mecanismos de monitoramento (ainda que
nada permitisse sanção alguma aos Estados), e os órgãos de tratado já estavam em pleno
funcionamento. Apesar do afrouxamento das tensões entre os dois blocos, novas tensões emergiam no
horizonte, mas nesse novo pano de fundo uma nova presença emergia: a sociedade civil. Nada mais
visível dessa nova presença, praticamente ausente em Teerã, que o Fórum Mundial das ONGs da
sociedade civil que se realizava paralelamente à conferência dos 171 Estados membros, esses no
primeiro andar, as ONGs, no subsolo. O depoimento de Paulo Sérgio Pinheiro é elucidativo a esse
respeito: « Não me esqueço da cena dos milhares de participantes do Fórum da Sociedade Civil saindo
como em uma onda do subsolo onde eles se reuniam (no primeiro andar transcorriam as sessões com
os Estados membros, sendo nos primeiros dias complicadíssimo entrar nesse andar) para ir ouvir o Dalai
Lama em uma tenda ao ar livre. A China ameaçara abandonar a conferência se a ONU permitisse ao
Dalai Lama falar no recinto da conferência, mesmo no subsolo. » O conceito mesmo de planos de ação
de Direitos Humanos de certo modo completa o que não estava claro nos textos fundadores da ONU, a
saber, que a realização dos Direitos Humanos depende dos governos e da sociedade civil de cada país
para fazer iniciativas e ações que possam trazer mudanças signi�cativas para a vida das pessoas. A
grande inovação é que pela primeira vez nas Nações Unidas as mudanças em Direitos Humanos se
tornavam matéria de políticas públicas, o que requeria análise, avaliações concretas de situações e
de�nição de programas e alocação de recursos. Ficava também claro que seriam necessárias, como em
qualquer política pública, ações em áreas a�ns que permitissem progressos na proteção dos Direitos
Humanos: mudança de atitudes, educação e treinamento, um sistema judicial imparcial e independente.
(revista direitos humanos nº 5, especial pndh3, SEDH) O conceito de programas nacionais de direitos
humanos se apoia no ponto de vista de que realizações duradouras em matéria de direitos humanos
dependem em última instância no governo e na população de um determinado país que devem decidir
fazer ações concretas com vistas a alcançar mudanças positivas. A persuasão externa, e até mesmo a
pressão em alguns casos, pode levar a alguns resultados signi�cativos, mas a observação sustentada dos
direitos humanos não pode simplesmente ser imposta do exterior. Para promover mudanças bem
sucedidas na observação dos direitos humanos como uma forma de política pública, vários fatores
devem ser considerados. Uma plani�cação social começa com uma compreensão das necessidades e
inclui um programa abrangente e propostas incrementais, a alocação de recursos e uma avaliação
efetiva. Melhorias sensíveis na observância dos direitos humanos necessitam, entre outras coisas,
mudanças nas atitudes, educação e treinamento, um sistema legal e judicial independente e e�ciente, e
um comprometimento com o estado de direito. São também necessários recursos e vontade política
para implementar políticas públicas e programas que forneçam os serviços básicos em áreas como a
saúde, a educação, a moradia e a assistência social, principalmente no que diz respeito a grupos
vulneráveis. Ao propor o conceito de programas de ação, a conferência mundial adotou o ponto de vista
de que uma abordagem abrangente e estruturada do planejamento em direitos humanos facilitaria a
conquista de resultados positivos.
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PLATAFORMA E-LEARNING GAMIFICADA PARA APOIO AO INGRESSO DAS MPMES
NO MERCADO INTERNACIONAL

FABIO LUIS FALCHI DE MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 174 - Tecnologias em Ensino Data: 01/07/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

As micros, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras vêm sendo o foco para inovação e
crescimento econômico desde a década de 90, quando o Brasil passou a fazer parte da globalização por
meio da abertura da economia. Desta forma, iniciaram-se as transações internacionais de compra e
venda (Importação e Exportação). No momento atual, mesmo em meio a uma pandemia mundial, o
cenário empreendedor demonstra estar favorável, pois o número de empresas abertas no Brasil é
superior ao número de empreendimentos que encerraram suas atividades. Portanto, no que diz respeito
à inovação, o objetivo desta pesquisa é desenvolver um framework de uma plataforma e-Learning
gami�cada para gerir conhecimentos aduaneiros e de relações internacionais quem apoiem o ingresso
das MPMEs no mercado internacional. A gami�cação, ou seja, a utilização de games em ambientes de
negócios, aponta oportunidades de crescimento, maior disseminação do conhecimento e maior
engajamento das pessoas, mas a Business gami�cation ainda é um cenário inexplorado pelas micro,
pequenas e médias empresas e pelo Comércio Exterior brasileiros. Para isso, visando a
internacionalização das MPMEs, na fase documental será feita uma pesquisa aplicada, exploratória e
descritiva para �ns de análise e curadoria do conteúdos comerciais internacionais e trâmites aduaneiros
exigidos pela Receita Federal do Brasil. A fase de campo será contemplada por uma pesquisa de grupo
focal com especialistas em Comércio Exterior e com especialistas em Softwares visando de�nir o layout
da plataforma e-Learning gami�cada que suportará a internacionalização das MPMEs. Este trabalho
também visa a comercialização desta plataforma para fomentar uma disputa saudável entre as
empresas e bene�ciá-las com o fácil acesso à informação e ao passo-a-passo de como exportar, o que
gerará vantagem competitiva para as empresas que se cadastrarem.
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PLATAFORMA PARA SIMULAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS
PLUVIAIS

DENISE STRINGHINI - ORIENTADOR(A)

ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA
TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Um dos aspectos do planejamento das cidades é o Serviço de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas. Como os centros urbanos cobrem em boa parte a área de solo, di�culta-se o caminho das
águas de chuva até o lençol freático. Assim é necessário haver um sistema de canalização destas águas
para que áreas urbanas não sejam afetadas com enchentes, inundações e outros eventos danosos.
Usando a metodologia Design Science Research (DSR) deseja-se criar uma plataforma/framework que
faça o registro das obras civis de drenagem realizadas e, ao mesmo tempo, sirva de elemento de estudo
e análise hídrica da rede, identi�cando pontos críticos e auxiliando em tomadas de decisões/ações pelos
órgãos públicos responsáveis. Este artefato deve gerar informações para software (gratuito) de
simulação hídrica, neste caso o SWAT (Soil & Water Assessment Tool), e mostrar possíveis situações que
requeiram atenção e estudo, informando a Secretarias Municipais responsáveis sobre os riscos em sua
rede de drenagem e, ainda, servindo de ferramenta para pesquisas hidrológicas de macrodrenagem. As
informações obtidas da simulação serão veri�cadas experimentalmente mediante comparação com
dados históricos registrados em eventos danosos do município de Taubaté-SP.
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PLATAFORMIZAÇÃO DAS DOMÉSTICAS: O QUE MUDA NAS CONDIÇÕES DO
TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO?

HENRIQUE JOSE DOMICIANO AMORIM - ORIENTADOR(A)

ALINE NERY FARIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 117 - Desenvolvimento Eco Social Data: 30/06/22 11h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: OCUPAÇÃO TRABALHO E RENDA

Introdução: Historicamente, o trabalho doméstico remunerado foi pautado pela informalidade, com a
maioria das empregadas domésticas trabalhando sem carteira assinada, mesmo após a aprovação da
PEC 66/2012 (PEC das domésticas). Essa atividade é predominantemente feminina, exercida, sobretudo,
por mulheres periféricas e negras, as quais são submetidas à desvalorização e precarização de seus
trabalhos. Recentemente, essa pro�ssão vem passando por um processo de plataformização digital,
permitindo que as domésticas sejam contratadas e ofertem os seus serviços virtualmente, por meio de
plataformas digitais. Devido a esse processo, elegemos como objeto de pesquisa o trabalho doméstico
remunerado em plataformas digitais. Para investigar este objeto, partimos do seguinte problema de
pesquisa: quais são as características centrais do trabalho doméstico remunerado mediado por
plataformas digitais? Objetivo: Assim, a presente pesquisa objetiva buscar analisar e compreender quais
são as características centrais, as condições e peculiaridades do trabalho doméstico remunerado por
plataformas digitais. Metodologia: Para investigar este tema, estamos realizando, primeiro, uma
pesquisa teórico-empírica, que inclui um levantamento bibliográ�co acerca da história do trabalho
doméstico no Brasil, do trabalho de reprodução social, do trabalho informal e dos processos de
plataformização e uberização do trabalho. Para tanto, utilizamos acervos digitais, como Google
Acadêmico, SCIELO e de pesquisas e estatísticas de Institutos como IPEA e o IBGE. Segundo e no que
concerne à parte empírica de nossa pesquisa, realizamos 7 entrevistas, com roteiro semiestruturado,
com diaristas mediadas pela empresa Parafuzo, as quais foram feitas através de ligações e/ou chamadas
de vídeo por Whatsapp ou Messenger. Para recrutá-las, utilizamos as redes sociais, sobretudo o
Facebook. Para conformação do conjunto de entrevistas, usamos o método de amostragem por
saturação, que nos permitiu interromper as entrevistas quando as informações começaram a se mostrar
redundantes e ou repetitivas. Conclusões parciais: Com base nesta pesquisa, podemos a�rmar que a
Parafuzo exerce um controle sobre as diaristas que se vinculam à sua plataforma, exigindo que as
trabalhadoras aceitem trabalhos com alta frequência para se manterem ativas, assim como, através do
sistema avaliativo e dos avisos que elas precisam fornecer ao chegar e sair de um serviço. Ademais, o
trabalho doméstico mediado por plataformas digitais se mostra como uma oportunidade para as
mulheres periféricas que são mães, pois possibilita que elas conciliem um trabalho remunerado com as
responsabilidades domésticas e maternas. Não obstante, elas não possuem auxílios, garantia de
remuneração e/ou benefícios nessa atividade, tendo que lidar com todos os custos e responsabilidades
do seu trabalho e ainda prover o sustento da sua família.
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PLOTINO, CONFORMIDADE E CONHECIMENTO DE SI: O CASO DO HOMEM DUPLO
NO TRATADO V 3 [49], 3-10.

MAURICIO PAGOTTO MARSOLA - ORIENTADOR(A)

JEFFERSON DIAS CORREA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

No tratado V 3 [49], 3-10, a alma individual (????), ou ao menos uma de suas faculdades, pode alcançar o
autoconhecimento pela sua estrita conformação (???? ???????) à Inteligência. O autoconhecimento da
alma (?????? ??????) pressupõe a sua visão da Inteligência, ou seja, ela não pode conhecer a si mesma
exceto pela mediação de um outro ser ou, exatamente, pelo ser ? Nous (????). As luzes da Inteligência
iluminam, pois, o conhecimento da alma. Contudo, nela, para além daquilo que de fato somos, isto é,
acima da faculdade discursiva da alma individual (???????????; ?? ??????????? ??? ?????), Plotino identi�ca
uma atividade intelectiva, o ?nosso nous? propriamente (???? ? ??? ?????). A faculdade discursiva da alma
não é maior do que a própria inteligência da alma. O ?nous da alma? testemunha nosso parentesco com
o Nous; com efeito, somos aparentados ao Intelecto, mas não o usamos com frequência, antes disso
sequer o utilizamos, ele se nos apresenta como uma atividade psíquica recôndita. O terceiro capítulo do
tratado esclarece as condições em que o ?Nous? é nosso e vice-versa, ou melhor, as condições de sua
posse. A Inteligência nos pertence quando a utilizamos e a pré-condição desta utilização consiste, por
sua vez, na mesma conformação da alma à Inteligência. A conformidade funda a utilização-posse da
Inteligência e, consequentemente, constitui o caminho do autoconhecimento da alma. Entretanto, diz-
nos Plotino, ?Celui qui se connaît lui-même est double, ?? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????? (V 3 [49], 4, 7-8)
e, assim, nesta comunicação nos perguntamos se a conformidade, veículo do autoconhecimento e da
identidade da alma, estabelece, em contrapartida, a diferença. Além disso, se a busca da conformidade
institui, a um só tempo, o ?eu? e o ?outro? da alma, en�m a dessemelhança, como é possível que se fale
em duplicidade se de fato ela mira a fonte da unidade, a Inteligência, o Nous?
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PODCAST COM QUANTOS PAUS SE FAZ UMA CANOA

GISLENE TORRENTE VILARA - COORDENADOR(A)

LUIS FORTE RASMUSSEM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Introdução O podcast é uma mídia potencial a ser explorada, permitindo que um receptor possa
sozinho, e sem grandes custos, propagar mensagens numa escala massiva, o que contribui para o
surgimento de novos emissores, produtos e formas de comunicação. O PodCast Canoa tem aprimorado
a divulgação de informações acadêmicas e produção cientí�ca dos laboratórios (conteúdo cientí�co)
produzidos no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo pela mídia podcast. Ainda, o
PodCast Canoa tem oferecido a oportunidade da sociedade se aproximar da produção cientí�ca por uma
mídia de acesso simples (requer apenas conexão com a internet para baixar os episódios) e com grande
poder de propagação de conhecimento. Dessa forma esse projeto de extensão do Instituto do Mar da
Universidade Federal de São Paulo tem atendido os seguintes objetivo: divulgação das informações
acadêmicas e administrativas sobre o Instituto do Mar; divulgação do conteúdo cientí�co produzido
pelos diferentes docentes, discentes e laboratórios no Instituto do Mar, em episódios quinzenais no
formato de entrevista; a integração da comunidade acadêmica na produção dos episódios; a
oportunidade de difusão, na sociedade, das atividades realizadas pela universidade, por meio dos
veículos de comunicação apropriados. Materiais e Métodos Devido à situação da pandemia COVID19, as
instalações da parceira do Projeto Canoa, a RadioSilva, foi fechada. Deste modo, os episódios têm sido
gravados em domicílio, respeitando o isolamento social e a suspensão das atividades presenciais. A
gravação e edição tem sido feita no computador pessoal do bolsista, utilizando um headset pessoal
adquirido com recurso próprio e o software gratuito REAPER. Os programas de entrevista são gravados
utilizando o software gratuito GOOGLE MEET e por meio de áudios enviados ao bolsista pela rede social
WHATSAPP. Os arquivos de cada episódio estão sendo hospedados em um servidor anchor.fm/canoa e
divulgados em diferentes plataformas e agregadores de podcast. As entrevistas são marcadas pelo email
canounifesp@gmail.com ou pela orientadora do projeto, a Professora Doutora Gislene Torrente Vilara.
Os conteúdos administrativos são obtidos nos canais o�ciais da Unifesp. Todo conteúdo é aprovado por
todos os participantes antes de ir ao ar. Resultados parciais Os 74 programas somam 4.957
visualizações, distribuídas em 16 países diferentes. No Brasil, fomos ouvidos em 20 estados e no Distrito
Federal. Metade dessas visualizações foram feitas no aplicativo Spotify, onde 56% dos ouvintes se
reconhecem como do gênero feminino, 46% como do gênero masculino e 3% não especi�caram. Destes
ouvintes menos de 1% se encontram na faixa etária de 0 a 17 anos, 38% estão entre 18 e 22 anos, 21%
de 28 a 34 anos, 13% de 35 a 44 anos, 10% entre 45 e 59 anos e 2% estão com mais de 60 anos. 76
pessoas de diferentes instituições de ensino do Brasil e do mundo, de fora e dentro da Unifesp, foram
entrevistadas para os programas de divulgação cientí�ca e divulgação de informações acadêmicas.
Conclusão O ?Canoa?, como foi apelidado pela audiência, está cumprindo com seus objetivos, trazendo
informações de qualidade para todos os ouvintes em momentos que �carão marcados na história do
Imar/Unifesp e de livre acesso a todos. A partir de maio de 2022, o projeto crescerá com a inclusão de
mais 4 integrantes fazendo parte de um Programa de Extensão Unifesp.
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PODCAST E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ESTADO DA ARTE

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - COORIENTADOR(A)

GABRIELE CARDOSO GONÇALVES - DISCENTE CO-AUTOR

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

FABIOLA LETICIA DAMASCENA AMADOR - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas não-
transmissíveis, como o câncer, doenças respiratórias e diabetes, são responsáveis por 70% das mortes
no mundo. Diante disso, estratégias de minimização de danos têm sido implementadas globalmente a
�m de diminuir as taxas de morbidade, mortalidade, hospitalizações, prevenir complicações, reduzir
intervenções de alta-tecnologia e mortes prematuras. Em relação às estratégias utilizadas, estas devem
ser acuradas, informativas e de fácil acesso, provendo informações quanto à prevenção, diagnóstico e
manejo da doença, características encontradas em materiais educativos como podcasts. Objetivo:
Sintetizar os estudos sobre o uso de podcast como estratégia educacional em saúde. Método: Revisão
integrativa, com busca nas bases de dados PubMed, LILACS, CINAHL, Cochrane e Web of Science com os
descritores ?Health education? OR ?Patient education? AND ?podcast*? em português, inglês e espanhol,
com publicações de 2012 a 2022. Resultados: Foram identi�cados 875 estudos, sendo Pubmed (59),
LILACS (97), CINAHL (27), Cochrane (421) e Web of Science (271), dos quais 164 foram excluídos por
duplicidade e 663 foram excluídos por não estarem relacionados a podcast como ferramenta de
educação do paciente, constatado após leitura de títulos e resumos. Por �m, 48 estudos foram
selecionados para a amostra �nal. De forma geral, o uso do podcast foi identi�cado como estratégia de
educação em saúde para pacientes com condições musculoesqueléticas, reumatológicas, doença de
chagas, diabetes, bexiga hiperativa, obesidade, covid-19 e neoplasia mieloproliferativo. Além disso, seu
uso também foi considerado apropriado para temas como promoção de saúde mental, autoajuda,
doação de órgãos, menopausa e cuidado centrado na família e no paciente. Temas como alimentação,
atividade física, saúde sexual, automonitoração calórica e reabilitação também foram abordados. Ainda,
quatro estudos trouxeram o podcast como ferramenta de suporte aos pais em relação ao
comportamento infantil e relacionamento entre pais e �lhos. Conclusão: Por tratar-se de uma estratégia
econômica e de fácil disponibilização o podcast consiste em um recurso educacional com grande
potencial a ser explorado, principalmente no aspecto das doenças crônicas não transmissíveis que
demandam o engajamento do indivíduo no seu autocuidado.
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PODCAST RADIO TERRANA: EXPERIMENTAÇÕES INVESTIGATIVAS E LINGUAGENS

HENRIQUE ZOQUI MARTINS PARRA - COORDENADOR(A)

BRU ALANA PEREIRA DE ARAUJO - DISCENTE

JESSICA PAIFER - DISCENTE

ALANA MORAES - COLABORADOR(A)

SILVANA APARECIDA PIRES LEODORO - DISCENTE

GUSTAVO LEMOS - DISCENTE

RAFAEL MALHãO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
AMBIENTE E SOCIEDADE

O desejo da Radio Terrana, como áudio-universidade aberta, é fazer emergir um espaço de
experimentação sonora para uma ciência de retomada que convoque histórias para adiar o �m do
mundo e que nos permitam escapar das escolhas infernais que querem nos convencer a todo tempo de
que "não há alternativas". Retomada é um termo que se refere às práticas políticas indígenas de
recuperar uma terra que lhes foi roubada, mas o termo se expande aqui como práticas de reativação e
experimentação de um modo de vida e de saberes coletivos. Essa caracterização da retomada se
conecta com o que Bruno Latour também escreveu recentemente que a "nova universalidade consiste
em sentir que o solo está cedendo" e que agora, mais do que nunca, é tempo de "descobrir em comum
que terra é habitável e com quem compartilhá-la", por isso, apostamos numa proposta de efetivar uma
ciência de retomada entre cientistas e amadores comprometidos com uma vida possível na Terra.
Donna Haraway, �lósofa da ciência, tem insistido no fato de que "explicações de um mundo real não
dependem da lógica da descoberta, mas de uma relação social de conversa carregada de poder". Ela nos
convida a praticar uma ciência fabulativa que seja também uma forma de dizer "que não fomos
derrotados, que não iremos embora. E contar histórias é uma das nossas capacidades mais preciosas".
Também Aílton Krenak vem a�rmando que é preciso adiar o �m do mundo "para contar mais histórias".
Nossa trama desenvolve-se a partir de um roteiro de investigação sobre os saberes e práticas existentes
que precisamos convocar para a construção de formas de vida que apontem para possíveis futuros de
transição societal, uma atenção ao mundo vivo e às conspirações dos viventes. A produção de cada
episódio envolve um trabalho de pesquisa sobre o tema que será abordado; coleta e organização de
materiais que irão subsidiar a preparação da entrevista; elaboração de um roteiro; realização da
entrevista; análise do registro e edição do material; tratamento do som, montagem e mixagem. O roteiro
é uma forma de condução narrativa em paisagens sonoras que possa "dar à situação o poder de nos
fazer pensar", produzindo imagens, �cções, encontros, especulações sobre como o mundo poderia ser
de outra forma. Procuramos enredar nessas conversas pesquisadoras pro�ssionais, ativistas,
investigadores amadores, pessoas que exercitam uma imaginação prática, mas que encontram-se em
campos e conhecimento muitas vezes apartados. Apostamos que a possibilidade de aprender algo novo
está entrelaçada ao afeto de uma experiência sensível que nos atravessa. A cada episódio temos (uma
ou duas) convidadxs que sejam praticantes disso que denominamos ciência de retomada,
artistas/criadorxs, ativistas ou cientistas. Fazemos um processo de pesquisa e elaboração de um roteiro
de perguntas e propostas para serem feitas à(s) convidada(s). No primeiro ano do projeto avançamos na
formação de equipe, na criação e produção de vinheta, no aprendizado de uso das tecnologias e
plataformas envolvidas em todo o processo. Todavia, avaliamos que os primeiros episódios
demandaram um trabalho muito mais complexo do que imaginávamos. Por isso, pretendemos realizar
agora uma produção mais simples e que facilite nosso trabalho de edição e tratamento sonoro, graças
aos aprendizados técnicos e estéticos adquiridos no primeiro ano.
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PODCASTS SOBRE CONCEITOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, ENERGIAS
RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA AMBIENTAL

YVAN JESUS OLORTIGA ASENCIOS - COORDENADOR(A)

LAURA ROBERTA MARCANTONIO DIAS - COLABORADOR(A)

LILIANE MARTINS COSTA - COLABORADOR(A)

ANDREA KOMESU - COORDENADOR(A)

GABRIELA BARTU DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

NATHANY ROBERTA HERRERA AGUIAR - COLABORADOR(A)

MICHELE FRIPP LAZZARI SCHAEFER - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

O ?Descomplica Engenharia? pretende compartilhar conhecimento cientí�co com a sociedade e jovens
estudantes de forma simples e acessível. O Projeto de extensão é desenvolvido por estudantes e
professores do Instituto do Mar (IMar/ Unifesp ? Baixada Santista), o Descomplica Engenharia é um
podcast que pretende, em episódios de 5 a 10 minutos, compartilhar conhecimentos cientí�cos com a
sociedade e, principalmente, com jovens que estejam no ensino médio ou em fase de vestibular. Os
episódios são lançados às quintas-feiras e podem ser escutados através das plataformas Spotify, Google,
Anchor, PocketCasts, RadioPublic e Breaker. O projeto foi criado com o objetivo de democratizar a
ciência, ou seja, levar conhecimento cientí�co de maneira ?simples, descontraída e sem restrições
acadêmicas ou ideológicas?, a vários públicos - especialmente jovens que ainda não tenham certeza
sobre o caminho que desejam trilhar ao terminarem o ensino médio -, além de apresentar conceitos de
conhecimentos básicos e a ciência produzida dentro da universidade federal, especi�camente das áreas
de Engenharia de Petróleo, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Energias Renováveis e suas
interfases, de maneira acessível
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POEMA SUJO: FERREIRA GULLAR E ALGUMAS RELAÇÕES ENTRE ARTE X REALIDADE

AMANDA FERNANDES TEIXEIRA CORDEIRO - ORIENTADOR(A)

YASMIM OLIVEIRA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES Sub-Área: LITERATURA

Introdução: As relações entre a arte e a realidade podem ser amplamente exploradas à medida que se
percebem, na composição de produções artísticas, re�exões e representações do cenário sociocultural
experimentado. Desse modo, a obra literária possui função social e humanizadora (Cândido, 1972),
podendo ser entendida, dentre diversas concepções, como o resultado da relação dialética entre o
contexto histórico sobre o qual se debruça e a concepção de realidade pelo ponto de vista do autor
(Oliveira, 1984). Nesse viés, supõe-se que a obra vai além de um mero espelhamento da sociedade ao
redor, mas pode se con�gurar como um re�exo dos pensamentos e percepções do escritor, que insere-
se em determinado meio. Objetivo: O estudo pretendeu ressaltar o diálogo presente entre a literatura e
o contexto sociocultural, salientando, como fator-chave na elaboração das obras literárias, os diferentes
cenários históricos vividos. Materiais e métodos: Utilizou-se, como objeto de estudo, o Poema Sujo, de
Ferreira Gullar, escrito em meados de 1975 e publicado efetivamente, em 1976, no Brasil. No que
concerne aos materiais e métodos, partiu-se dos conceitos de literatura militante, de Lima Barreto;
poesia engajada, de Zaíra Turchi; e memória coletiva, de Carmen Lúcia Figueiredo. Resultados e
conclusões: Constatou-se, dessa forma, uma visão ampliada do processo de produção literária, em que o
poeta pode exercer um papel de investigador e enunciador dos fenômenos sociais (Hartog, 2012),
cabendo à obra, dentre suas inúmeras funções, o registro do panorama sociocultural e literário pelos
quais é cercada. Sob essa perspectiva, os recursos formais do poema explicitam o momento estético a
que se expõe o campo literário da época, ao passo que o conteúdo apresentado documenta o cenário
histórico vivido.
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POESIA, REPRESENTATIVIDADE E REIVINDICAÇÃO DE TERRITÓRIO: O CASO DO
FANZINE COLAR FAZ BEM

PEDRO MARQUES NETO - ORIENTADOR(A)

JULIANO LOURENÇO FERREIRA DE MORAES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Introdução A cidade de Guarulhos pode ser vista em uma perspectiva enquanto micro-organismo social
re�etora do macro Brasil, por ter sua fundação banhada no sangue indígena do povo Maromomi,
dizimados pela ambição colonizadora, bairros como o Lavras na região próxima ao Pimentas carregam
no nome a marca do período exploratório. A composição da cidade em um lugar estratégico entre Minas
Gerais, rota do ouro, e o Rio de Janeiro, dos portos em que se levavam os tesouros para Europa, a�rma
uma cidade de ligação, uma cidade-dormitório, como é chamada por muitos dos moradores. É o 13º
melhor PIB do país, entretanto resiste em desenvolver-se plenamente na área cultural, considerar a
riqueza de sua diversidade, respeitar seus artistas e agentes de desenvolvimento social. Apesar das
adversidades a arte avança de maneira independente e a produtora Colar Faz Bem representa esse
recorte. Objetivo A pesquisa pretende demonstrar a contribuição da literatura para a emancipação dos
sujeitos e reivindicação de pertença territorial através do estudo do caso dos fanzines da produtora
Colar Faz Bem, centralizada na �gura de Aline Fonseca, sua idealizadora e agente cultural na cidade de
Guarulhos. Ao analisar sua atuação junto aos indivíduos e reverberação no coletivo de novas narrativas
de empoderamento e valorização da diversidade sociocultural, nos quais se a�rma a expressão
defendida por Bell Hooks de que ?a linguagem é também um lugar de luta? (2019, p. 73). Traçando um
breve panorama da trajetória dos fanzines, seguido por uma contextualização de Guarulhos
atravessados pela produção zineira da Colar Faz Bem, Materiais e métodos Os materiais utilizados são as
versões on-line e impressas dos zines produzidas pela Colar Faz Bem. O método utilizado para análise é
o levantamento desse material dentro de um recorte temporal pré-estabelecido (2011-2021), seguido de
entrevistas e levantamento bibliográ�co de pesquisas que dialogam com o tema, como poesia marginal,
publicação independente, guerra cultural e territorialidade. Resultados parciais Devido ao baixo custo da
produção e a agilidade de circulação, os fanzines são aliados valorosos na propagação de ideias e na
construção e rea�rmação das identidades dos marginalizados: quer seja do mercado editorial, quer seja
socialmente.



Página 1591Página 1591

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA:
APROPRIAÇÕES E PRÁTICAS NA RME-SP.

ISABEL MELERO BELLO - ORIENTADOR(A)

BARBARA DE SOUZA ORLANDIN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Os dados aqui apresentados são resultados parciais de pesquisa realizada no âmbito do mestrado em
Educação da Unifesp, que teve como objetivo compreender e analisar a política de formação continuada
para a Educação Especial dita inclusiva em seus macro e micro contextos. Por meio de um Estudo de
Caso, a aproximação ao micro contexto se deu pela escolha da Rede Municipal de Educação de São
Paulo (RME-SP) e, posteriormente, do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão da Região de
São Miguel Paulista (CEFAI-MP) como lócus da pesquisa. Foram analisados os textos legislativos
referentes à Educação Especial e à formação continuada do município de São Paulo, bem como as ações
formativas realizadas pela divisão da Secretaria Municipal de Educação (SME) responsável pela Educação
Especial. Adentrando ao contexto da prática foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a
coordenadora do CEFAI-MP e com duas Professoras de Apoio e Acompanhamento à Inclusão. Contou,
ainda, com a aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas a professores de quatro
escolas pertencentes à região de São Miguel Paulista. Os questionários foram respondidos por 32
professores. Os dados foram analisados à luz dos conceitos de política como texto e como discurso de
Stephen Ball, dos conceitos de poder e discurso de Michel Foucault e dos conceitos de estratégias e
táticas de Michel de Certeau. O CEFAI-MP, implementado na RME-SP em 2004, atua, desde então, na
formação docente e no acompanhamento do trabalho realizado nas escolas. Viu-se que a atual ênfase
no Atendimento Educacional Especializado presente na política nacional foi ajustada pela política local, e
a forma com que esta política tem se efetivado no contexto em questão tem gerado maior afastamento
entre os professores especialistas em Educação Especial dos professores das classes regulares. Os
professores são conscientes da importância deste professor, mas a�rmaram haver pouca articulação
entre este atendimento e a sala regular. A RME-SP conta com formação continuada em serviço e oferta
cursos fora do horário de trabalho dos docentes, em tempos e espaços distintos, normalmente
promovidos pelos Cefais, por subdivisões da SME de forma direta e, também, por meio de parcerias
privado-assistenciais. Entretanto, constatou-se que os professores não têm conseguido participar das
formações, tendo pouco impacto em seu cotidiano. Os dados dos questionários evidenciaram
fragilidades em toda a Política de Educação Especial e de formação continuada da RME-SP. As
professoras atuantes no CEFAI-MP revelaram discursos congruentes com os discursos a�rmados na
política do município, enfatizando os professores como responsáveis pela inclusão. No entanto, ao
revelarem condições de trabalho precarizadas, os professores levantaram questões que impactam nos
resultados da política inclusiva na RME-SP.
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL (SUAS) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO

MUNICÍPIO DE CAJATI ?SÃO PAULO.

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES - PARTICIPANTE EXTERNO

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Trata-se da pesquisa realizada para �ns de dissertação de mestrado com vistas a analisar a educação
permanente vivenciada pelos trabalhadores atuantes no CRAS do município de Cajati, no estado de São
Paulo. O questionamento que introduz este estudo aponta para o trabalhador do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), no sentido do cuidado da educação que os pro�ssionais, inseridos nesta
política social, recebem por parte da federação, do município, do estado e da Política Pública da
Assistência Social. Ressaltasse a ausência de plano de educação permanente para os trabalhadores e a
falta de registro na pauta cotidiana do trabalho como preconiza o Sistema Único e Assistência Social ?
SUAS da PNAS e da Política Nacional de Educação Permanente ? PEP. Nesse sentido, encontram o
signi�cado da aprendizagem, para sua intervenção pro�ssional, através da troca de saberes com seus
pares, e vivenciando aprendizagem signi�cativa e transformadora do fazer pro�ssional. A Educação
Permanente refere-se à formação de pessoas para dotá-las das ferramentas cognitivas e operativas que
as capacitem a construir suas próprias identidades, a compreensão quanto aos contextos nos quais
estão inseridas e seus julgamentos quanto a condutas, procedimentos e meios de ação apropriados aos
diferentes contextos de vida e de trabalho e respectiva resolução de problemas, portanto, não se refere
apenas a processos de educação formal. Este é um estudo de cunho qualitativo em fase de análise de
dados que teve como premissa o uso de dados primários composto por aplicação de entrevista
semiestruturada realizada junto aos sete, pro�ssionais, técnicos, com uma amostra deste per�l
pro�ssional que atuam diretamente no atendimento dos usuários do Serviço de Proteção Integral à
Família (PAIF). Assim esta pesquisa permitiu-nos lançar mão da análise de conteúdo quanto aos dados
obtidos de fonte primária e secundária e apresentar os resultados em três diferentes fases cronológicas:
a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Os
insumos produzidos com base nos dados recolhidos das fontes primárias por meio das entrevistas
semiestruturadas com os servidores do CRAS Cajati, assim como os fundamentos ancorados no
referencial teórico e o material advindo de fontes secundárias, foram computados e compilados para
auxiliarem na averiguação qualitativa, permitindo o entendimento da complexidade e dos detalhes das
informações obtidas. Este estudo demonstrou que as respostas oferecidas pelo operacionalizador da
PNAS no município são insu�cientes às demandas dos trabalhadores, segundo relato das entrevistadas,
muito embora a PNEP/SUAS (BRASIL, 2013) proponha respostas às necessidades oriundas da prática
cotidiana, das di�culdades e dos problemas provenientes do decurso do trabalho. Visa contribuir com a
quali�cação dos pro�ssionais que atuam no atendimento direto à população usuária dos serviços
oferecidos pelo CRAS, permitindo aproximação das diretrizes do Ministério da Cidadania - Secretaria
Especial do Desenvolvimento Social, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDES), e de
produção acadêmica de autores de áreas como a psicologia, serviço social e sociologia, por exemplo,
para uma leitura fundamentada e contextualizada das políticas sociais, suas justi�cativas e a sua
fundamentação teórica tendo em conta os desa�os que enfrentam, gerando a necessidade de repensar
da efetivação desta Política Pública como garantia de direitos.
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POLÍTICAS DE SEGURANÇA E VOLÊNCIA DE ESTADO NAS NARRATIVAS DAS MÃES DA
CHACINA DE OSASCO E BARUERI (2015)

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

ACACIO AUGUSTO SEBASTIAO JUNIOR - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Esta comunicação re�ete sobre a constituição das narrativas das mães de pessoas assassinadas na
Chacina de Osasco e Barueri, de 2015, a partir das entrevistas realizadas no âmbito do projeto bem
como dos documentos coletados nesta pesquisa. Assume-se aqui a ideia de que o ato de as chamadas
"mães de Osasco e Barueri" narrarem a própria vida e o evento extremo de violência de estado é em si
uma forma de constenstação das práticas de violência e brutalidade estatais e policiais em particular.
Compreendemos que a condição na qual se encontram essas mães caracteriza a violência de Estado e a
sociedade democrática contemporânea de forma diversa da violência de Estado que vigorou ao longo do
recente período ditatorial no Brasil de 1964 a 1985. Vivemos numa sociedade na qual o corte entre
quem pode (proprietários) e quem não pode (não proprietários) se defender não se dá pela forma
jurídica do regime político ou unicamente por seus mecanismo duros de repressão ao estilo ditatorial,
mas pela busca por segurança e a distribuição diferencial e democrática de suas intervenções
securitárias. Como observava Foucault, no �nal dos anos 1970, ¿as sociedades de segurança que se
estabelecem toleram toda uma série de comportamentos diferentes, variados, desviantes, antagonistas
uns com os outros; na condição, é verdade, de que estes se achem em um certo envelope que eliminará
coisas, pessoas, comportamentos considerados acidentais e perigosos. Essa delimitação do `acidente
perigoso¿ pertence efetivamente ao poder. Mas, nesse envelope, há uma margem de manobra e um
pluralismo tolerados in�nitamente mais do que nos totalitarismos. É um poder mais hábil, mais sutil do
que o do totalitarismo¿ (Foucault, 2010: 173-174). Essa elasticidade da aplicação da violência de Estado
hoje se dá justamente na �uidez democrática das intervenções securitárias que se dá pelo combate
assimétrico corpo-a-corpo e as táticas policiais de intervenção e cuidados operacionalizadas por
contingentes policiais o�ciais, agrupamentos militares e grupos ilegais como as milícias, compostas em
sua maioria por integrantes ou ex-integrantes dos dois primeiros grupos. Por essas características
contemporâneas, nomeamos como democracias securitárias os atuais governos e não vemos nisso um
retorno ou uma repetição da ditadura.
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POLÍTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A CONSERVAÇÃO DO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL EXCLUSIVO AOS ESTUDANTES COM AUTISMO: AÇÕES E TENSÕES

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - ORIENTADOR(A)

TATIANA SAMPAIO PAIXÃO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 132 - Educação e Inclusão 3 Data: 30/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

INTRODUÇÃO: A inclusão de pessoas com autismo na rede regular de ensino tem sido uma temática
muito discutida nos últimos anos devido ao aumento de matrículas em classes comuns. Entretanto,
mesmo diante de políticas educacionais que privilegiam a inclusão, percebemos a permanência de
políticas públicas que estimam, sem critérios claros de inserção e de saída, a matrícula de estudantes em
escolas especializadas e exclusivas, subsidiadas pelo Estado, e que legitimam processos históricos de
organização da educação especial substituto ao ensino comum. No Estado de São Paulo, tensionados
pela Ação Civil Pública nº 0027139-65.2000.8.26.0053 (6ª Vara da Fazenda Pública) e por Editais de
Convocação para o ?Credenciamento de Instituições Especializadas objetivando a prestação de serviços
contínuos, em atendimento a estudantes com Transtorno do Espectro Autista ? TEA?, se fazem
necessários questionamentos: de que modo as políticas públicas possibilitam a permanência de
instituições não inclusivas no atendimento da pessoa com autismo? Quais as forças existentes no
sistema escolar que possibilitam a ruptura com a perspectiva de educação inclusiva? Além destes, outros
questionamentos, são de extrema relevância na atual conjuntura, tendo em vista as tensões entre
políticas administrativas, de saúde e educacional que afetam diretamente a escolarização do sujeito com
autismo. OBJETIVO: Pretende-se elucidar os fatores que concorrem para a matrícula e a permanência
desses estudantes em instituições privadas subsidiadas por verbas públicas, assim como limites e
possibilidades de posterior retorno dessa população ao sistema comum de ensino. Compreendendo que
a existência dessa parceria e o consequente deslocamento dos alunos com autismo do sistema
educacional comum para o especializado envolve fatores políticos, econômicos e pedagógicos, busca-se
com a investigação conhecer e analisar: (1) documentos reguladores das políticas públicas, no âmbito da
educação especial, propostas pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, a partir de
2000 até 2021; (2) seus desdobramentos em termos de de�nição do autismo como de�ciência mental e
as perspectivas de patologização in�ltrados no campo educacional; (3) princípios e argumentos
pedagógicos das instituições conveniadas que realizam o atendimento educacional de estudantes com
autismo, em contraposição à legislação brasileira vigente sobre os direitos da pessoa com autismo:
Política Nacional de Educação Especial em Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a abordagem social
da de�ciência. MÉTODO: O trabalho envolve uma pesquisa em abordagem qualitativa e integra revisão
bibliográ�ca de produções acadêmicas sobre o tema (2013-2022); estudo de documentos norteadores
das práticas educacionais inclusivas e leis especí�cas; leituras relacionadas ao aporte teórico e realização
de entrevista semiestruturada com a equipe gestora e os docentes em uma instituição conveniada com
a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo para o atendimento exclusivo de estudantes com
autismo. A análise dos dados produzidos terá como aporte a perspectiva histórico-cultural e sob a
perspectiva enunciativo discursiva.
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POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR NA ESFERA MUNICIPAL: A
ANÁLISE DO CASO DO MUNICÍPIO DE SANTOS

NILTON MANUEL EVORA DO ROSARIO - ORIENTADOR(A)

IZABELA IACILLO SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

A poluição do ar causa mais vítimas do que o sedentarismo, o uso do álcool e a desnutrição. As áreas
urbanas são especialmente atingidas, sem um planejamento adequado de mobilidade, prevalecendo o
transporte individual, o principal emissor de poluentes em áreas urbanas, as cidades sofrem
rotineiramente com o problema da poluição do ar. Experiências internacionais têm mostrado que a
gestão local da qualidade do ar é fundamental para a mitigação da poluição do ar e dos seus efeitos.
Nesse contexto, olhando para uma experiência no Brasil, o projeto tem por objetivo realizar um
diagnóstico e trazer a discussão de como os municípios estão atuando para mitigar a poluição do ar e
seus impactos na saúde da população local. Para isso, selecionou-se Santos, uma cidade do estado de
São Paulo. Visando a caracterização dos cenários atuais de qualidade do ar e das fontes emissoras,
inicialmente foram analisadas as concentrações dos poluentes legislados e monitorados, além da
identi�cação das principais fontes emissoras. O diagnóstico da gestão local da qualidade do ar está
sendo realizado a partir da análise dos instrumentos legais urbanos e ambientais pertinentes, que foram
complementados com a submissão de um questionário à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Após o
levantamento dos dados, as análises têm sido conduzidas via comparações com as recomendações da
Organização Mundial de Saúde, com foco nos objetivos de qualidade do ar da agenda 2030. Espera-se
que os resultados do projeto contribuam para a discussão a respeito do papel dos municípios na gestão
da qualidade de ar no ambiente urbano, visando à melhoria da qualidade de vida da população.
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POLÍTICAS PÚBLICAS , UNIVERSIDADE E SOCIEDADE : REFLEXÕES SOBRE O PROJETO
SPARTACUS

LAISE TAVARES PADILHA - COORDENADOR(A)

ROSANGELA SOARES CHRIGUER - COORDENADOR(A)

MARCELLA GIOVANNA SOUZA PALACIOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução: O Projeto Spartacus promove o ensino do ballet clássico como promotor de saúde aberta ao
público e de caráter livre, as aulas são sem custo para todos os envolvidos, e sem distinção de idade,
etnia, gênero, tempo de dança ou posição social. Objetivo: re�etir sobre a experiência desenvolvida no
projeto de extensão Spartacus em sua constante busca por proporcionar a prática do ballet clássico e
promoção de saúde à comunidade acadêmica interna e externa da Unifesp-BS. Materiais e Métodos: As
aulas ocorreram com o uso da plataforma Google Meet e a dinâmica e a estrutura de execução das
atividades foi composta por aulas com luz nas escolas de Ballet clássico para duas turmas (idosos e
adultos). Resultados: Observamos melhoras nas percepções corporais bem como aumento das
capacidades motoras exigidas pelo Ballet em sua execução, além do fortalecimento da autoestima.
Realizamos o evento ?II Webinário Spartacus? que aconteceu em outubro de 2021 e teve como objetivo
ampliar o diálogo entre o Projeto de Extensão Spartacus às extensões universitárias de todo o Brasil,
houve em especial a participação dos Projetos de Extensão da Universidade Federal da Paraíba. O
evento foi cadastrado na plataforma SIEX e contou com a presença da Drª Larissa Marques professora
adjunta do grupo Gaya Dança Contemporânea, Drª Juliana Carvalho coordenadora do Grupo Rascunho e
a discente Marina Facundo para a construção de um saber comum, teve como objetivo aproximar
pesquisadores, extensionistas e alunos a produção acadêmica ligadas à dança como promotor de saúde
e aos diálogos políticos. Conclusão: Além da comunidade acadêmica e externa reviverem ou
experimentarem a arte do Ballet Clássico, houve um aprendizado em relação a conscientização corporal
e melhora da qualidade de vida dos indivíduos que passaram pelo Projeto. Evidenciamos que a
experiência proporcionada pelo Spartacus durante esse período online, fortaleceu os diálogos das
estruturas acadêmicas e garantiu um olhar crítico para os desa�os do ensino prático e teórico gerados
pelas políticas públicas, além de ter contribuído para saúde e para um aprendizado em relação às
técnicas da dança clássica tanto para o público que participa das aulas como para o grupo de alunos que
tem participado como extensionistas. Cabe destacar que o grupo é formado por alunos de diferentes
cursos, e, essa estrutura de composição têm possibilitado a construção de soluções à luz da prática
Interpro�ssional.
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POLIMORFISMO GENÉTICO DAS ENZIMAS CONVERSORAS DE ANGIOTENSINA (ECA E
ECA2) E SUA CORRELAÇÃO COM BIOMARCADORES MOLECULARES NAS DIFERENTES

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA COVID-19

DULCE ELENA CASARINI - ORIENTADOR(A)

LEURIDAN CAVALCANTE TORRES - COORIENTADOR(A)

ROBERTO GOMES JÚNIOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, onde temos pacientes que se
apresentam assintomáticos ou com sintomas leves, porém, outros desenvolvem uma pneumonia com
síndrome respiratória aguda grave com desfecho fatal. Estudos mostram um tropismo do SARS-CoV-2
pela enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), fator preponderante para a piora do quadro clínico
dos pacientes, uma vez que a presença do vírus, infectando principalmente os pneumócitos tipo II e
demais células que possuem a ECA2, contribuem com a diminuição dos níveis de dessa enzima,
aumentando os níveis da angiotensina II (vasoconstritora) e diminuindo da angiotensina 1-7
(vasodilatadora), pois não ocorre a conversão/hidrolise da angiotensina II, causando um desequilíbrio
entre esses dois peptídeos agravando a lesão pulmonar e sistêmica. Fatores genéticos contribuem para
que os níveis de expressão da ECA e ECA2 se manifestem de forma diferente entre os indivíduos e
polimor�smos dos genes da ECA de Inserção /Deleção, bem como os da ECA2 G8790A podem contribuir
para que diferentes fenótipos possam determinar diferentes expressões quantitativas de níveis de ECA e
ECA 2, que aliadas a doenças pré existentes e a diferentes manifestações de biomarcadores
in�amatórios, contribuem de forma decisiva no desfecho da COVID-19. OBJETIVOS: Correlacionar os
polimor�smos I/D da ECA e G8790A da ECA2 à maior suscetibilidade ao desenvolvimento das
manifestações desde leves a graves em pacientes com COVID-19, bem como correlacionar com
parâmetros clínicos, bioquímicos e moleculares, avaliando a dinâmica das atividades dessas enzimas na
doença. METODOLOGIA: Os parâmetros demográ�cos e clínicos dos participantes (ambulatório,
enfermaria e UTI) serão avaliados, e amostras de soro serão usadas para quanti�car a atividade das
enzimas ECA e ECA2 �uorimetricamente. A avaliação dos polimor�smos da ECA e ECA2 será realizada
PCR em tempo real e os grupos classi�cados de acordo com a inserção/deleção das ECAs. As citocinas
in�amatórias serão quanti�cadas por ELISA e serão ainda realizadas análises bioquímicas . Esperamos
com os resultados encontrados, contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias no tratamento
desta doença, bene�ciando diretamente os pacientes por ela acometidos. (FAPESP 2017/17027-0; CNPq)
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POLUIÇÃO SONORA COMO FATOR DE AGRAVO DE SAÚDE E APRENDIZAGEM EM
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO.

HELIO ELAEL BONINI VIANA - ORIENTADOR(A)

HELENA MARIA ROQUE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 94 - Qualidade de Vida Pandemia e Saude Data: 29/06/22 16h01
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-
ESTAR

Introdução: A poluição sonora é conceituada através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-Ibama, como o conjunto de todos os ruídos provenientes de uma ou mais
fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num ambiente qualquer. O excesso e intensidade de
ruídos, a partir de 50db, pode iniciar no organismo diversas reações físicas e psicológicas, tais como:
problemas auditivos; di�culdade de relaxamento; redução do poder de concentração e da
produtividade; insônia; aumento do risco de infarto; entre outros efeitos orgânicos e psicológicos. Ao
considerar o conforto acústico ambiental de importância fundamental para a sadia qualidade de vida e
um melhor aproveitamento no processo da aprendizagem, é de suma relevância o aprofundamento de
estudos referente a poluição sonora e sua interferência negativa no ambiente e no organismo. O
presente projeto tem o objetivo de pesquisar e analisar a in�uência do ruído como fator prejudicial à
saúde e ao adoecimento, bem como ao rendimento acadêmico de estudantes de graduação. Materiais e
Método: Será aplicado o questionário ?Atitudes da Juventude frente ao Ruído?, na versão para o
português brasileiro, baseado no Youth Attitude to Noise Scale (YANS), formado por 19 questões
a�rmativas, divididas em quatro fatores correlacionados e assim classi�cados: I) atitudes para o ruído
associado com aspectos da cultura da juventude; II) atitudes para habilidade de se concentrar em
ambientes ruidosos; III) atitudes para os ruídos diários e IV) atitudes para in�uenciar o ambiente sonoro.
As respostas registradas por meio da escala de Likert com cinco graus, onde: (CT) Concordo Totalmente;
(C) Concordo; (I) Indeciso; (D) Discordo e (DT) Discordo Totalmente serão analisadas preservando o
anonimato dos envolvidos na pesquisa, composta por alunos acadêmicos da Universidade Federal de
São Paulo - UNIFESP dos campus DIADEMA - São Paulo, com idade mínima de 18 anos, pois, desta forma
poderão por si próprio, consentir sua participação no estudo. Não será necessário a identi�cação
pessoal. Desta forma, pretende-se analisar a in�uência exercida pela poluição sonora na
saúde/adoecimento e seus re�exos na aprendizagem acadêmica. Palavras-Chave: Poluição Sonora.
Impacto Ambiental. Interferência na Aprendizagem. Questionário YANS. Saúde Pública. Introduction:
Noise pollution is conceptualized through the Brazilian Institute for the Environment and Renewable
Natural Resources-Ibama, as the set of all noises coming from one or more sound sources, manifested at
the same time in any environment. The excess and intensity of noise, from 50db, can initiate several
physical and psychological reactions in the body, such as: hearing problems; di�culty relaxing; reduced
power of concentration and productivity; insomnia; increased risk of heart attack; among other organic
and psychological e�ects. When considering the environmental acoustic comfort of fundamental
importance for a healthy quality of life and a better use in the learning process, it is extremely important
to deepen studies regarding noise pollution and its negative interference in the environment and in the
organism. The present project aims to research and analyze the in�uence of noise as a harmful factor to
health and illness, as well as to the academic performance of undergraduate students. Materials and
Method: The questionnaire ?Youth Attitudes towards Noise? will be applied in the Brazilian Portuguese
version, based on the Youth Attitude to Noise Scale (YANS), consisting of 19 a�rmative questions,
divided into four correlated factors and classi�ed as follows: I) atitudes towards noise associated with
aspects of youth culture; II) attitudes towards the ability to concentrate in noisy environments; III)
attitudes towards daily noise and IV) attitudes to in�uence the sound environment. Responses were
recorded using a �ve-degree Likert scale, where: (CT) StronglyAgree; (C) I Agree, (I) Undecided; (D)
Disagree and (DT) Totally Disagree. Will be analyzed preserving the anonymity of those involved in the
research, composed of academic students from the Federal University of São Paulo - UNIFESP from the
DIADEMA-São Paulo campuses, with a minimum age of 18 years, because, in this way, they will be able to
consent to their participation by themselves, in the study. Personal identi�cation will not be required. In
this way, we intend to analyze the in�uence exerted by noise pollution on health/illness and its e�ects on
academic learning. Keywords: Noise Pollution. Environmental Impact. Interference in Learnig. YANS
Questionnaire. Public Health.
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POMAR DO FUTURO: LUTO PELA VIDA

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - COORDENADOR(A)

ANDRÉIA DA CRUZ BARBOSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 104 - Arte Cultura e Humanidades 5 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

1 Introdução Este trabalho tem como proposta mapear e tematizar as experiências desiguais da
pandemia do coronavírus no Brasil, além de reunir expressões artísticas das periferias. Se justi�ca pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS, 1998) e pela Lei 10630 com o compromisso de produzir
materiais de pesquisa sobre a cultura africana e ameríndia no Brasil. O objetivo é solidi�car a ponte
entre universidade e comunidade, reunir diferentes expressões artísticas periféricas e mapear as
desigualdades no enfrentamento à pandemia. 2 Metodologia Este trabalho está vinculado ao grupo de
pesquisa Etnogra�a e História das Práticas Artísticas e das Línguas das Áfricas do Diretório de Pesquisas
do CNPQ, situado no Laboratório Teatro William Silva de Moraes, da Universidade Federal de São Paulo,
campus Guarulhos - EFLCH. Nosso objetivo é reunir diferentes expressões artísticas periféricas e mapear
as desigualdades no enfrentamento à pandemia. As ações práticas começaram a ser desenvolvidas
durante a pandemia da covid-19, inicialmente remotas e desde novembro de 2020 até agora presenciais;
dentro das dependências do Condomínio Residencial de Habitação Popular Esplanada, na cidade de
Guarulhos-SP. Com moradores do condomínio, com ou sem vínculo estudantil com a UNIFESP,
respeitando todos os protocolos de saúde da OMS. A metodologia que utilizamos, como o nome do
grupo de pesquisa sugere, é a etnogra�a, em que o principal foco do estudo é a produção cultural e
comportamental de determinado grupo. Nossas ações baseiam se em três ações principais, às quais
chamamos: 1) Orelhão Móvel. 2) Luto pela Vida: Relatos de experiência e as suas discussões e 3) Pomar
do Futuro. . Nosso trabalho consiste em mapearmos as histórias de vida, do cotidiano e as
desigualdades dos moradores na pandemia do coronavírus, co-relacionando suas trajetórias de vida, sua
ligação com o bairro e com o condomínio de habitação popular, seus sentimentos (ou a falta de) em
relação a universidade que se encontra em frente ao condomínio, suas memórias afetivas, etc. Neste
ano de 2022, com a reabertura do campus, retomaremos a montagem dessas produções em nosso
teatro. 3 Resultados e Discussões A trajetória investigativa que se dá na etnogra�a, não se dá de forma
linear e técnica, mas sim de forma orgânica, em que cada acontecimento nos gera uma re�exão e um
impacto, consequentemente nos transforma e transforma o projeto. Como o projeto ainda está em
andamento, o que podemos concluir até agora, é que o bairro dos pimentas(em particular o condomínio
Esplanada onde atuamos) experimentou uma realidade muito particular nessa pandemia, com acessos
precários a atendimento de saúde e saneamento básico, o que di�culta a prevenção da doença. Conclui-
se também, que mesmo diante das adversidades, a periferia continua sua produção cultural e artística
independente e pulsante. 4 Considerações Finais O bairro dos pimentas possui uma dinâmica complexa
entre periferia e universos estruturalmente elitizados, como a universidade e o shopping, ao mesmo
tempo em que a periferia do Pimentas é vista cada vez menos como periferia devido a esses espaços, a
população, que não tem acesso a maioria desses espaços, ainda sofre com falta de acesso a saneamento
básico, saúde e educação. Em 2017 o bairro liderava o índice de feminicídios na cidade1, estes números
quadruplicaram durante a pandemia. Nossa ações assistenciais e artísticas compõem um leque de ações
públicas da universidade e de outros órgãos ao redor da universidade. Diante disso, �ca evidente a
necessidade de mapear essas desigualdades, de ir além da teoria, de envolver a população do Pimentas
em projetos lúdicos e de formação. 5 Referenciais LARROSA, Jorge, (2002). Notas sobre a experiência e o
saber de experiência. Revista Brasileira de Educação. Campinas, nº 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr.
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PONDERAÇÕES E NUANCES ACERCA DO HOMEM NATURAL EM J.-J. ROUSSEAU

JACIRA DE FREITAS - ORIENTADOR(A)

KELLEN APARECIDA NASCIMENTO RIBEIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

Apresentamos como objetivo principal do texto a discussão sobre o homem e suas nuances. Nosso �o
condutor parte do homem natural, dissertaremos acerca das principais nuances que o constituem,
objetivando percorrer a trilha rousseauísta sobre as diferentes formas de �guração humana.
Investigando a ideia de todo perfeito e solitário descrita pelo autor no Segundo Discurso, bem como, a
atividade do homem neste contexto. Analisando, por outra via, as maneiras pelas quais, já nesta obra, o
homem rousseauniano é apresentado em duas versões: primeiramente como o homem natural
concebido isoladamente e, posteriormente, �gurando como o homem que, passando a conviver com
outros homens, torna-se um apreciador do olhar de outrem. Por consequência, agregando à sua
existência, o prazer do acúmulo, assim como, o prazer da admiração. As vindouras disputas,
acumulações e artimanhas são tidas como um artifício para arrebatar os olhares para si, atitudes estas
que sinalizam fortemente o início da degeneração humana.
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: AÇÕES EDUCATIVAS POPULARES EM SAÚDE

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

ANA CAROLINA FARTO AGAPITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

Introdução: A inquietação do trabalho cotidiano desenvolvido junto às pessoas em situação de rua no
município de Limeira/SP, deram origem a esse estudo. Com a implantação do serviço do Consultório na
Rua, em maio de 2021, iniciou-se o estabelecimento de vínculos de con�ança com a população em
situação de rua. Esta pesquisa será desenvolvida com os princípios da Política Nacional de Educação
Popular em Saúde: Diálogo, Amorosidade, Problematização, Construção compartilhada do
conhecimento, Emancipação e Compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Uma
resposta imediata do Estado é necessária, tendo em vista a descon�ança e resistência existente, pelos
sujeitos nesta situação, em decorrência de um contexto de preconceito e violência sofridos por parte
desses sobreviventes. Nesse sentido, a Educação Popular em Saúde demonstra ser uma ferramenta
potente para a prevenção de doenças, promoção da saúde e criação do sentimento de pertencimento na
sociedade e não ?viver? à sua margem. O desenvolvimento de processos educativos emancipatórios tem
foco na autonomia e no acesso às informações necessárias para a promoção da saúde desses sujeitos. O
universo desta pesquisa será da população masculina em situação de rua, acima de 18 anos, uma vez
que sua ocorrência tem maior prevalência. Objetivos: O objetivo geral deste trabalho é identi�car e
descrever o processo de desenvolvimento de ações educativas populares em saúde para a população
adulta masculina em situação de rua. Seus objetivos especí�cos são: a) De�nir e listar quais agravos
despertam preocupação na população em situação de rua adulta e masculina; b) Identi�car e analisar os
tipos de ações educativas populares em saúde para a população adulta masculina em situação de rua; e
por �m c) Construir, confeccionar material didático pedagógico que possibilite melhor qualidade no
atendimento de saúde dos sujeitos em estudo. Materiais e Método: Os materiais da coleta de dados
serão obtidos através de formulários, diálogos e observações que devem ocorrer no trabalho
desenvolvido no Consultório na Rua. O embasamento teórico metodológico será de cunho qualitativo,
com pesquisa de campo e estudo de caso. A análise de conteúdo norteará a construção de material
didático - pedagógico de educação popular em saúde especí�co para o sujeito da pesquisa. Resultados e
Conclusão: O processo de desenvolvimento de ações educativas populares em saúde conscientizará a
população adulta masculina em situação de rua no município de Limeira ? SP, sobre seus direitos e
deveres na promoção de sua saúde tendo em conta o uso dos instrumentos produzidos ao longo do
processo educacional.
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE SÃO

PAULO

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

CIMERE TATIANE DOS SANTOS KLAUK - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Esta pesquisa é resultado do estudo da dissertação de mestrado defendida no ano de 2021, pela
Universidade Federal de São Paulo, que teve como objetivo averiguar a implementação das políticas
públicas de proteção social quanto ao acesso ao mercado de trabalho da população em situação de rua.
A pesquisa foi realizada no Centro de Acolhida Estação Vivência, na região central do município da
cidade de São Paulo, com adultos do gênero masculino entre 18 e 65 anos incompletos. O tipo de
pesquisa foi a de natureza exploratória e de cunho qualitativa, estruturada sob a perspectiva do
pensamento metodológico-crítico-dialético. Quanto aos procedimentos técnicos, foram adotadas fontes
primárias (entrevista de campo) e fontes secundárias (pesquisa bibliográ�ca e documental). A amostra
intencional para a realização das entrevistas, com roteiro semiestruturado, foi composta por 30
entrevistados. A análise dos dados coletados em ambas as fontes permitiram identi�car que 60% da
população em situação de rua buscavam para sua sobrevivência trabalho e renda. No entanto, não
houve oferta su�ciente de postos de trabalho para atender esse percentual, apesar da existência de
programas sociais para inserção ao mercado de trabalho voltado para a população em situação de rua.
Programas c como a Economia Solidária, Cursos Pro�ssionalizantes, Operação Trabalho (POT) e Centro
de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe). Con�rmando, portanto, que a perda de trabalho da
população masculina foi o principal motivo que o levou à situação de rua, aviltando o direito humano do
acesso ao trabalho e renda.



Página 1603Página 1603

POR UMA HISTÓRIA DA ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE O PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR
DE GUARULHOS (1926-1971)

RENATA MARCILIO CANDIDO - ORIENTADOR(A)

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES AMORIM - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 100 - Educação, Formação e Ensino 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-

Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução Em São Paulo, a história de institucionalização da escola primária é marcada pelos grupos
escolares. Datados do �m do século XIX (o primeiro grupo escolar de que se tem notícia foi inaugurado
em 1893 no estado paulista), os grupos foram propalados como solução para a precariedade e a
carência que caracterizavam as escolas isoladas (ou escolas de primeiras letras), predominantes durante
o período imperial brasileiro (1822-1889) (SOUZA, 2016). Contra as escolas isoladas ? regidas por
um/uma único/única professor/professora, responsável por alunos/alunas de diferentes idades e níveis
de escolaridade; geralmente instaladas em cômodos improvisados nas casas dos/das docentes; e
carentes de materiais básicos para o ensino (livros, bancos etc.) ?, os grupos escolares eram tidos como
promessa de mudança: em vez de crianças de diferentes idades e níveis juntas, a escola graduada; em
lugar da escola instalada precariamente nas casas dos/das mestres/mestras, o edifício escolar concebido
cuidadosamente para enunciar uma gramática especí�ca da escola primária (SOUZA, 1998). Também são
atributos dos grupos escolares: a imposição do método simultâneo; a racionalização na administração
das unidades escolares, cuja personi�cação encontrava-se na recém-criada �gura do diretor; a mobília
diferenciada; o método intuitivo etc. (BENCOSTTA, 2011). Diante da importância dos grupos escolares
para a história da escolarização em São Paulo, a apresentação em tela tematiza a história do primeiro
grupo escolar de Guarulhos: o Grupo escolar Capistrano de Abreu. Objetivo O objetivo desta
apresentação é apresentar resultados parciais da pesquisa de iniciação cientí�ca: Por uma história da
escola: um estudo sobre o primeiro grupo escolar de Guarulhos (1926-1971), �nanciada pela Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (sob o processo nº 06040-8/2020). O objetivo da pesquisa
é reconstituir descritivamente a história do Grupo Escolar Capistrano de Abreu, atendo-se ao período
situado entre 1926 (ano de fundação da escola) e 1971 (quando a Lei nº 5.692 alterou a organização do
ensino primária brasileiro). A pesquisa vincula-se ao projeto temático "Saberes e práticas em fronteiras:
por uma história transnacional da educação (1810 - ...)", também �nanciado pela FAPESP e coordenado
por Diana Gonçalves Vidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São
Paulo. Material e métodos A pesquisa caracteriza-se como descritiva, dado que sua �nalidade é
descrever aspectos da história do Grupo Escolar Capistrano de Abreu. As fontes da pesquisa são
constituídas por documentação levantada no Arquivo Histórico do Município de Guarulhos. Nesse
sentido, é este um estudo documental (GIL, 2002). Os dados levantados nas fontes documentais são
submetidos a uma abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1999). Com relação aos aspectos teórico-
conceituais, o conceito de cultura escolar (JULIA, 2001) e a literatura acerca da história dos grupos
escolares em São Paulo são fundantes para a pesquisa (SOUZA, 1998; 2009; 2019). Resultados e
Conclusão Os resultados parciais demonstram a contribuição que o estudo da história do primeiro
grupo escolar de Guarulhos pode representar para a construção de um conhecimento histórico sobre
essa cidade, bem como para os estudos histórico-educacionais a respeito das instituições escolares.
Referências BENCOSTTA, M. L. A. Grupos escolares no Brasil: um novo modelo de escola primária. In:
STEPHANOU, M.; BASTOS, M. H. C. (Orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil, vol. II: século XX.
4 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. p. 68?76. BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em
educação. Uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1999. GIL, A. C. Como elaborar
projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. JULIA, D. A Cultura Escolar como Objeto Histórico.
Revista Brasileira de História da Educação, [s.l.], v. 1, no 1 [1], p. 9?43, 2001. SOUZA, R. F. De. Templos de
civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado de São Paulo. São Paulo: Fundação
Editora da UNESP (Prismas), 1998. ______. Alicerces da Pátria: escola primária e cultura escolar no estado
de São Paulo (1890-1976). Campinas: Mercado das Letras, 2009. ______. A con�guração das Escolas
Isoladas no estado de São Paulo (1846 ? 1904). Revista Brasileira de História da Educação, v. 16, no 2, p.
341?377, 2016. ______. A contribuição dos estudos sobre grupos escolares para a historiogra�a da
educação brasileira: re�exões para debate. Revista Brasileira de História da Educação, [s.l.], v. 19, p. 1?24,
2019.
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POR UMA HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA DE(S)COLONIAL:
CONTRIBUIÇÕES DE LÉLIA GONZALEZ, SUELI CARNEIRO E DJAMILA RIBEIRO

JULIA DE FREITAS VIEIRA - DISCENTE

IZILDA CRISTINA JOHANSON - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

Procuramos situar a necessidade de uma história da �loso�a de(s)colonial, dentro do campo da história
da �loso�a contemporânea. O recorte trabalhado será situar o comparativo entre o pensamento de três
�lósofas brasileiras: Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro. A partir da singularidade teórica de
cada uma, tentaremos traçar suas contribuições, tanto conceituais, quanto sobre as opressões de
gênero, raça e classe e suas interseccionalidades, para se pensar esse percurso de(s)colonial. Dentre os
objetivos especí�cos propostos, destacamos a re�exão dos conceitos mobilizados pelas autoras, como
Amefricanidade, Epistemicídio e Lugar de Fala, e as suas devidas con�uências para se pensar a
descolonização do conhecimento, como também demarcar a interação e a importância dos movimentos
decolonial e feminista negro nessa trajetória.
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POR UMA INTER-NORMANNITAS: UMA PROPOSTA DE HISTÓRIA CONECTADA
ENTRE A TAPEÇARIA DE BAYEUX E OS CAPITÉIS DO CLAUSTRO DE MONREALE

(SÉCULOS XI E XII)

FLAVIA GALLI TATSCH - ORIENTADOR(A)

PAULO CHRISTIAN MARTINS MARQUES DA CRUZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

Durante as incursões de agressão e conquista por parte dos normandos, fosse no contexto da Europa
do Norte ou na Bacia do Mediterrâneo, fundaram-se mais do que experiências político-culturais de
duração variável ao longo dos séculos XI e XII. A constituição de sociedades transculturais forçou a gens
normannorum a tensionarem-se entre a manutenção de elementos caros à sua própria identidade
enquanto guerreiros virtuosos e a elaboração de espaços, sobretudo no campo da produção artística,
que proporcionassem uma diálogo para com as populações que viviam sob seu julgo, fosse na Inglaterra
ou na Sicília. A partir disso, nos propomos a trabalhar a com a chamada Tapeçaria de Bayeux, que trata
em termos laudatórios os feitos normandos durante o processo de Conquista da Inglaterra (1066), bem
como com o conjunto dos chamados capitéis bélicos de Monreale, realizados sob a comitência do último
rei dessa dinastia na Sicília, Guilherme II. Sensivelmente ignorados pela historiogra�a da arte enquanto
unidade de análise conjunta, nos propomos a colocá-los em perspectiva em vista da aplicação de uma
História Conectada, a qual proporcionaria, em primeiro lugar, uma remodelação das fronteiras culturais,
de modo a privilegiar a existência de uma cultura visual compartilhada entre os dois objetos. A presença
de programas iconográ�cos semelhantes entre esses objetos, como no caso da multiplicidade das
representações de guerreiros, leões, dragões e grifos, nos possibilitaria, outrossim, dar vasão a
procedimentos complementares ao que norteia nossos trabalho, como a seriação e mesmo o método
comparativo. Nosso esforço tem identi�cado a recorrência de certos elementos iconográ�cos em
associação às cenas de combate, as quais ocupariam lugar de importância na construção e/ou
manutenção dos projetos ligados à uma memória bélica por parte das respectivas autoridades régias
normandas no contexto analisado.
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POSSIBLE INFLUENCE OF ANXIETY IN PROSOCIAL BEHAVIOR IN FEMALE RATS

REGINA HELENA DA SILVA - ORIENTADOR(A)

JAQUELINE MOREIRA WUO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FARMACOLOGIA

Background: Empathy is de�ned by an individual's emotional state of sharing the feelings of the other,
being related to the understanding of feelings and the ability to participate and share that feeling.
Empathic motivation plays an important role in prosocial behavior in several species. However, most of
the evidence comes from studies in natural environments, and therefore, little is known about the
neurobiology and the factors that in�uence this behavior. Objective: We aimed to investigate the role of
anxiety in prosocial behavior motivated by empathy in a rodent model. Methods: Pairs of female Wistar
rats were repeatedly exposed to an open �eld arena with a restrain box in the centre in which one of the
animals was trapped. Frequency and latency to the free animal to release the coespeci�c were used to
separate the groups in openers and non-openers. Parameters of arena exploration were registered and
compared between the two groups. Result: Openers (rats that opened the cage to release the
coespeci�c) corresponded to 47%, and the non-openers were 53% of the animals. Two-way ANOVA
showed a signi�cant di�erence in the exploration time of the external zone of the apparatus when
comparing the two groups [F (2,11) = 54,43; p<0,0001]. Conclusion: Augmented exploration of the
external zone of an open �eld arena has been considered an indicative of anxiety-like behavior. Thus, we
conclude that anxiety is probably related to the reduced release of the rat trapped in prosocial behavior
in female rats.
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POTENCIAL ARRITMOGÊNICO DO FUNGICIDA TEBUCONAZOL SOBRE O MIÓCITO
VENTRICULAR: POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO CANAL DE CÁLCIO DO TIPO L

DANILO ROMAN CAMPOS - ORIENTADOR(A)

TAYNARA DA CRUZ NASCIMENTO - DISCENTE

ARTUR SANTOS MIRANDA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOFÍSICA

Introdução: O tebuconazol (TEB) é um fungicida amplamente utilizado na agricultura brasileira. Seu
extenso uso juntamente com a sua capacidade de migrar e persistir em outros ambientes faz com que a
exposição humana dentro e fora do âmbito agrícola seja uma preocupação quanto à saúde da
população. Apesar de evidências sobre os efeitos nocivos de fungicidas sobre diversos sistemas,
incluindo o sistema cardiovascular, os efeitos do TEB no organismo humano são pouco compreendidos.
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos agudos do TEB sobre as propriedades
elétricas e contráteis do coração e cardiomiócitos isolados de camundongos, assim como de
cardiomiócitos humanos derivados de células tronco pluripotentes induzidas (hiPSC-CMs), a�m de se
obter maior conhecimento sobre sua cardiotoxicidade. Materiais e Métodos: foi realizado experimento
de ECG ex vivo em corações isolados de camundongos C57BL/6 machos. Ademais, cardiomiócitos
ventriculares isolados do coração de camundongos foram obtidos e utilizados na obtenção de registros
eletro�siológicos e de contratilidade. Por meio da técnica de patch-clamp na con�guração whole-cell foi
realizada uma curva dose-efeito do TEB sobre a corrente de cálcio do tipo L (ICa,L), sobre a corrente de
saída de potássio (IK) e sobre a corrente do trocador sódio-cálcio (INCX). Ademais, avaliamos o impacto
do pesticida sobre o encurtamento dos sarcômeros e sobre o transiente intracelular de Ca2 de
cardiomiócitos isolados de murinos e sobre o sobre o formato do potencial de ação dessas células e de
hiPSC-CMs. Resultados: Os resultados mostraram que o TEB é capaz de promover o remodelamento do
formato do eletrocardiograma (ECG) de maneira dose-dependente com prolongamentos dos intervalos
QTc e PR. Em cardiomiócitos isolados e hiPSC-CMs foi capaz de alterar a forma do potencial de ação (PA).
Esses efeitos se associam à capacidade do fungicida de bloquear ICa,L (IC50 = 33,2 ± 7,4 ?mol.l?1) e IK
(IC50 = 5,7 ± 1,5 ?mol.l?1). O TEB também aumentou INCX tanto no seu modo direto quanto no reverso.
Além disso, o encurtamento dos sarcômeros e o transiente de cálcio em cardiomiócitos isolados foram
frente a exposição ao TEB (30 ?mol.l?1). Conclusão: Juntos, esses resultados indicam que a exposição
aguda ao TEB induz anormalidades no ECG e altera as propriedades eletro-contráteis dos cardiomiócitos
desencadeando arritmias.
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POTENCIAL DAS ESCAMAS DA TAINHA (MUGIL LIZA) NA ADSORÇÃO DE MANGANÊS
EM MEIO AQUOSO

RENATA DE FARIA BARBOSA - ORIENTADOR(A)

GISLENE TORRENTE VILARA - ORIENTADOR(A)

LUIZA DOS SANTOS AMANCIO - CO-AUTOR(A)

MAGNO JOSE ALVES - ORIENTADOR(A)

GABRIELA CERQUINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução As concentrações de metais vêm aumentado ao longo dos anos, a partir de atividades
industriais, ações antropogênicas, trazendo uma grande preocupação ambiental e ecológica. A
bioacumulação de substâncias tóxicas pode ocorrer pela cadeia alimentar (acumulando-se em altos
níveis tró�cos) e, podendo causar danos estruturais e funcionais aos organismos por interferir em seu
mecanismo �siológico e bioquímico. Na água, a presença de metais, em níveis acima do permitido afeta
diretamente os seres humanos, pela intoxicação alimentar via consumo de itens de pescados
contaminados. O manganês (Mn) é um elemento natural que se encontra facilmente em rochas e nunca
ocorre em sua forma pura. Porém, em altas concentrações torna-se um metal contaminante. As escamas
de peixes comerciais geralmente são descartadas no lixo, ou coletadas para o artesanato, demonstrando
ser um material de baixo custo e abundante. Objetivo Avaliar o potencial da escama da tainha adsorver
Mn. Metodologia A adsorção por batelada com uma solução de sulfato de Mn diluída em 1 L de água
deionizada, foi conduzida em uma mesa agitadora (120 rpm), em 4 amostras de escamas (0,75 g; 1,5 g;
3,00 g e 4,50 g) durante 4,0 h. Ao longo desse período, coletou-se 12 amostras em diferentes tempos.
Para avaliar a adsorção do Mn pelas escamas, utilizou-se a Fluorescência de Raios X por Re�exão Total,
sendo as medições realizadas no espectrômetro de bancada: Picofox. À 1 mL da solução aquosa
adicionou-se 10 µL de gálio (utilizado como padrão interno), e então, pipetou-se uma alíquota de 10 µL
dessa solução no suporte re�etor de quartzo, sendo o tempo de cada medida igual a 300 s. Resultados
Nas curvas cinéticas de adsorção, observamos que adsorção do Mn aumentou conforme o tempo de
contato nos primeiros 100 minutos, e, então atingiu o equilíbrio no processo de sorção, pois a maior
parte dos sítios ativos encontravam-se ocupados pelas moléculas do adsorbato. Veri�camos também
que a base da adsorção foi a quimiossorção. Na isoterma, determinamos o ponto de equilíbrio no tempo
de medição de 160 minutos. Conclusão Observamos que há uma relação entre a massa de escamas e a
remoção do Mn, quanto maior for a quantidade de escamas maior a remoção desse metal, para tempos
superiores a 120 minutos. No tempo de 160 minutos, temos o ponto de equilíbrio, para a massa de 4,5 g
de escamas, atingindo um percentual de 94% remoção. Através das análises da cinética de adsorção, o
modelo que mais se ajustou foi o de pseudo-segunda ordem, indicando que a base da adsorção foi a
quimissorção. Além disso, foram também analisadas as isotermas de adsorção, onde o modelo de
Freundlich foi o mais adequado, evidenciando uma heterogeneidade da superfície das escamas.
Podemos a�rmar que as escamas de tainha apresentaram um potencial promissor para a remoção do
Mn em meio aquoso, sendo um biossorvente, um material de baixo custo abundante e acessível,
podendo também ser aplicado em estudos de adsorção de outros metais.
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POTENCIAL INVASOR DE ESPÉCIES DE PEIXES CULTIVADAS EM PESQUEIROS DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL (SP, BRASIL)

JULIANA DE SOUZA AZEVEDO - ORIENTADOR(A)

JULIA GIACOMETT QUINTINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA

Historicamente, sabe-se que a introdução de espécies não nativas a um novo ecossistema é considerada
uma das principais causas de extinção de espécies no planeta, podendo acarretar desequilíbrios
ecológicos e efeitos extremamente prejudiciais à fauna natural. Os ecossistemas aquáticos, por exemplo,
apresentam uma grande vulnerabilidade e estudos acerca dos impactos da introdução de espécies
exóticas exercem um papel de extrema importância no cenário da ictiofauna continental. Dessa forma, o
presente estudo busca identi�car e avaliar o potencial de introdução e escape de espécies de peixes
não-nativas cultivadas em empreendimentos do tipo pesqueiros presentes na Bacia Hidrográ�ca Ribeira
de Iguape e Litoral Sul do Estado de São Paulo, como: Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus); Carpa
comum (Cyprinus carpio) e Pacu-caranha (Piaractus mesopotamicus), além de espécies nativas como
Manjuba-de-iguape (Anchoviella lepidentostole) e a Traíra (Hoplias malabaricus). Através de uma revisão
na literatura cientí�ca, foram compilados dados secundários sobre a biologia, ecologia e biogeogra�a
destas espécies para avaliar o seu risco de invasão. Para cada espécie abordada neste trabalho, será
utilizado o protocolo de avaliação de risco denominado Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS-
ISK), variável da ferramenta FISK (Fish Invasiveness Screening Kit), que fornece pontuações de risco
calibradas com base estatística. Os dados serão analisados a partir de um sistema de avaliação
composto por 55 perguntas agrupadas em três categorias distintas: 1) Biogeogra�a/Histórico; 2)
Biologia/Ecologia e 3) Alterações climáticas. Para cada espécie estudada, a interpretação dos dados
através da plataforma irá gerar um ?grau de risco? com pontuações que variam de -11 a 54, as
caracterizando em diferentes níveis de nocividade, onde pontuações <1 = baixo risco; 1-18,9 = risco
médio; e >19 = alto risco de invasão. Com esse estudo, espera-se identi�car as espécies de peixes
cultivadas nos pesqueiros como possíveis invasoras na área de estudo, avaliar os pesqueiros como
possíveis introdutores de espécies exóticas e potencializadores de perda de diversidade da ictiofauna
nativa.
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POTENCIALIZANDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL: A CONTRIBUIÇÃO DA
MONITORIA

TANIA MARIA RAMOS DE GODOI DINIZ - COORDENADOR(A)

MARIA FERNANDA DE AGUIAR AZEVEDO - MONITOR

SONIA REGINA NOZABIELLI - DOCENTE

ANA LAURA MONICO BRANDÃO CAMPOÓ - MONITOR

CAROLINE CORREA CRUZ - MONITOR

LUANA COSTA DEMETRIO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS

PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Introdução: A monitoria é uma atividade acadêmica, que se con�gura a partir da aproximação do
estudante com a prática da docência, que se viabiliza por meio de ações pedagógicas que envolvem
professora orientadora e monitor/a, com supervisão sistemática, no acompanhamento do cotidiano da
sala de aula, nas re�exões e sistematizações com base nos textos indicados nas UCs e nos planos de
aula elaborados em conjunto. É nessa direção que nossa concepção de monitoria se situa no diálogo
entre ética e política, ao exigir compromisso e responsabilidade no processo de ensino aprendizagem.
Objetivos: A monitoria contribui de forma positiva para a formação pro�ssional porque ela instiga a
pesquisar e participar dos debates, aprender sempre mais com todos que estão também aprendendo
nesse processo. Ademais, o estímulo aos monitores (alunos da graduação) para conhecer e se aproximar
com a vida acadêmica por meio da monitoria enriquece muito a formação dos mesmos e a experiência é
única. É um espaço de desenvolvimento de habilidades e atitudes, de construção de autonomia, de
compromisso ético político responsável, de estímulo à criatividade, à cooperação, de estabelecimento de
vínculos que fomentem a interação entre professora, monitor/a e estudantes. Material e Método: A
responsabilidade da monitoria é acompanhar as aulas, possibilitando e construindo debates e
discussões ao longo do semestre, com o objetivo de estimular a participação dos alunos. Também �cam
responsáveis pelo contato com os alunos via e-mail e pela plataforma Google Drive, onde foram
disponibilizados o Plano de Ensino da UC, os roteiros de leitura e os textos de cada aula. Resultados e
Conclusão: Essas ferramentas possibilitaram as monitoras a criarem vínculos com os alunos, fazendo
com que eles se sentissem à vontade para enviar e-mails com suas dúvidas. Na avaliação das/os
estudantes em relação à monitoria, destacam-se três considerações: - A organização da monitoria foi de
extrema relevância para que as/os estudantes acessassem os materiais dos conteúdos que seriam
abordados em aula. A criação e disponibilidade dos materiais no drive, bem como o envio de email
antecipado com roteiro e texto foi muito importante no incentivo à participação; - A importância de a
monitoria atuar como auxiliar na comunicação entre docente e estudante; - A contribuição das
monitoras nos debates através da exposição de dados, ideias e experiências de estágio. Observar os
textos debatidos se transformando em um leque de possibilidades de re�exões, e atingindo
singularmente cada aluno é grati�cante, e de certa forma, é um meio de luta e resistência: acreditar e
contribuir para a educação.
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PRACIH - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO INGRESSANTE DE HISTÓRIA

LUCILIA SANTOS SIQUEIRA - COORDENADOR(A)

ALVARO MOREIRA LIMA - MONITOR

ISABELLA COVRE ARAUJO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ARTE, CULTURA, ENSINO

O PRACIH ? Programa de Acompanhamento ao Ingressante de História ? tem como função dirimir as
di�culdades acadêmicas do estudante recém-chegado à Universidade. Em reuniões semanais com
alunos do 1º ano do Curso de História, são realizadas práticas diretamente ligadas à rotina de estudos e
de sala de aula: entendimento e acompanhamento dos programas das disciplinas, organização do
material, organização do tempo de estudo, identi�cação das referências bibliográ�cas, pesquisas em
meio eletrônico, leitura e escrita em linguagem acadêmica etc. Desta forma, intenciona-se evitar a
evasão daqueles ingressantes que desistem por não conhecer os procedimentos básicos do estudo em
nível superior e, acima de tudo, garantir que os estudantes que permanecem no Curso de História
possam fazê-lo em melhores condições. A adesão ao PRACIH é voluntária, isto é, os alunos do 1º e do 2º
termos do Curso de História decidem, após um processo de auto-avaliação orientada (capacidade de
concentração, capacidade leitora, qualidade da redação, di�culdade para entender o percurso traçado
pelos docentes nos seus planos de curso, organização da agenda de estudos etc.), se querem participar
deste programa de acompanhamento. A participação de monitores no PRACIH possibilita a ampliação do
atendimento aos ingressantes com di�culdades ? ofertando outros encontros, individuais, ao longo da
semana ? e traz aos monitores uma compreensão mais ampla e mais re�etida sobre a docência.
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PRÁTICA DE ENSINO EM ANÁLISE INSTRUMENTAL: UMA EXPERIÊNCIA COM O
ENSINO REMOTO

MAURO AQUILES LA SCALEA - DOCENTE

RENAN SANTINI BARBOSA - MONITOR

LUCIA CODOGNOTO DE OLIVEIRA - DOCENTE

ALINE SORIANO LOPES - COORDENADOR(A)

TIAGO LUIZ FERREIRA - DOCENTE

JULIANA NAOZUKA - DOCENTE

ALINE KLASSEN - DOCENTE

VALTER ANTôNIO DA SILVA JUNIOR - MONITOR

ALICIA MARIA AGUIAR RIBEIRO - MONITOR

JULIA LAVORENTI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

QUÍMICA ANALÍTICA

As unidades curriculares Análise Instrumental I e II da UNIFESP - campus Diadema são ministradas para
os cursos de Farmácia (integral e noturno), Química (integral), Química Industrial ( noturno) e Engenharia
Química ( integral e noturno). A monitoria contou com o apoio de quatro monitores: dois para a unidade
curricular "Análise instrumental I" e dois para a unidade curricular "Análise Instrumental II". As atividades
desenvolvidas pelos monitores foram: 1. Elaborar plantões de dúvidas para os discentes, com conteúdo
relacionado aos ministrados em aula; 2. Presença nos ambientes virtuais de aprendizagem (Google
classroom, whatsapp e formulário google); 3. Elaborar listas de exercícios; 4. Auxiliar na resolução das
atividades ministradas pelos professores. A prática de monitoria possibilitou ao aluno monitor uma visão
aprofundada do conteúdo da área de Análise Instrumental (preparo da amostra, componentes
instrumentais de cada técnica, aplicação, tratamento de dados, etc), além de desenvolver habilidades
como a comunicação e como manter o vínculo da dupla discentes / docentes usando recursos de ensino
à distância.
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PRÁTICA DE ENSINO EM PARASITOLOGIA BÁSICA

ANA CLAUDIA TROCOLI TORRECILHAS - COORDENADOR(A)

RENATA ROSITO TONELLI - DOCENTE

RAFAELA SILVA MAIA - MONITOR

LARISSA DE ANDRADE SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: PARASITOLOGIA

A Unidade Curricular de Parasitologia Básica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) campus
Diadema é ministrada para os cursos de Farmácia e Bioquímica (períodos integral e noturno) e para a
turma do curso de Ciências Biológicas (integral), contando com o apoio de duas monitoras para o auxílio
dos docentes e discentes. As atividades desenvolvidas pelas monitoras durante o semestre são as
seguintes: (a) Elaboração de quizzes de revisão utilizando a bibliogra�a recomendada, de forma que a
atividade contenha os conteúdos relacionados às aulas ministradas pelos professores, além da correção
dos mesmos; (b) Realizar plantões de dúvidas para os discentes, com conteúdos relacionados aos
ministrados em aula e utilizar de ferramentas didáticas, tais como quizzes e dinâmicas para �xação do
conteúdo; (c) Divulgar material didático previamente disponibilizado pelos professores, e notas
referentes aos estudos dirigidos, seminários, atividades, relatórios e provas, além de auxiliar em
possíveis dúvidas quanto às notas; Em conclusão, a monitoria possibilita aos monitores ter uma visão
mais profunda da área de parasitologia, além da capacidade de compreender melhor a relação
patógeno-hospedeiro.
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PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE
SAÚDE DO CAMPUS SÃO PAULO

FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER - DISCENTE

MARIANA CABRAL SCHVEITZER - COORDENADOR(A)

KAREN MENDES JORGE DE SOUZA - COORDENADOR(A)

THIAGO DA SILVA DOMINGOS - COORDENADOR(A)

FERNANDA CABRAL SCHVEITZER - COLABORADOR(A)

LEANDRO DOS REIS LUCENA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

A Organização Mundial da Saúde declarou um crescimento de 25% nos casos de ansiedade e depressão
durante a pandemia, especialmente em jovens e mulheres. De modo a promover saúde mental no
Campus São Paulo, foi ofertada no segundo semestre de 2021 a disciplina eletiva: Pra?ticas de
autocuidado para a promoc?a?o da sau?de: conectando mente, corpo e corac?a?o para os estudantes
dos cursos de saúde. Os objetivos desenvolvidos durante a disciplina foram: 1) Re�etir sobre o cuidado e
o autocuidado como dimenso?es da e?tica humana; 2) Compreender a relac?a?o da cie?ncia
contemplativa com as pra?ticas de autocuidado; 3) Identi�car e auto-gerenciar as emoc?o?es no
cotidiano da vida, promovendo a sau?de integral dos estudantes; 4) Analisar os efeitos das pra?ticas de
autocuidado na conexa?o entre mente, corpo e corac?a?o; 5) Vivenciar programas seculares para treino
da mente em compaixa?o. Ao todo, 20 estudantes, 4 professores, 2 pós-graduandos e 1 convidada
participaram de 10 encontros virtuais de 2h entre outubro e dezembro, totalizando 36h. Os encontros
virtuais ocorreram no Google Meet, o material foi disponibilizado no Google Classroom e as atividades
incluíram atividades de leitura, práticas de mindfulness, visualizac?a?o de vi?deos, discussa?o e debate
online. Os estudantes também foram orientados a preencher o Canvas de Autocuidado baseado no
método FEMA, proposta inovadora estruturada ao longo de uma década de pesquisa e experiência em
saúde integral. O me?todo FEMA, ou ciclo dina?mico e conti?nuo do autocuidado, esta? organizado em
quatro etapas: encontrar-acolher-movimentar-recomec?ar. Encontrar sintomas, desconfortos,
sentimentos, angústias, doenças, enfermidades e desequilíbrios, que demandam atenção; vontades,
interesses e desejos; pro�ssionais de saúde que podem ajudar nesse processo; modelos e
racionalidades que podem orientar o cuidado; grupos de ajuda, comunidades virtuais e pessoas a�ns ao
mesmo problema ou interesse; Acolher, entender e compreender tais sintomas, alterações,
desconfortos, doenças, insights e desejos, sem julgamentos ou culpabilizações, de modo a compreender
a si mesmo e fomentar o autocuidado. Comporta ética universal, a gratidão, a compaixão e o perdão.
Movimentar, reorganizar e reciclar para produzir a mudança de sintomas, di�culdades, desconfortos,
doenças. Mudar inicia pela escolha de novos objetivos e metas em relação às cinco perspectivas de
saúde: física, energética, emocional, mental e espiritual e recomeçar sempre que necessário. Recomeçar,
sempre que necessário, quando uma nova necessidade ou desequilíbrio surgir. A partir da disciplina os
estudantes relataram melhora no amor-próprio, auto perdão, autocompaixão, autoconhecimento,
autoconsciência, paciência. A proposta foi quali�car o autocuidado durante a disciplina e apresentar
diferentes ferramentas para promover o bem-estar dos estudantes.
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PRÁTICAS DE LAZER DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

GIOVANNA LIMA LOTERIO - DISCENTE

EMILIA AMELIA PINTO COSTA RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS

As vivências de lazer se manifestam socialmente por meio de diversos interesses culturais. Pretendemos
apresentá-lo aqui em uma dimensão da cultura, que consiste em vivenciar as manifestações culturais no
tempo/espaço conquistado pelos atores sociais, tornando um momento de contemplação, relaxamento,
criatividade e diversão, além de contribuir para a saúde em seus diversos aspectos. Contudo com a
pandemia de COVID-19, o modo de vida da sociedade foi alterado e novas adaptações surgiram. Houve
uma diminuição em relação à circulação de pessoas em locais públicos, bem como o fechamento de
estabelecimentos, cujas atividades neles realizadas eram consideradas como não essenciais. O trabalho
passou a ser remoto, as escolas e universidades ocuparam o espaço virtual, o lazer se resumiu apenas
ao ambiente domiciliar e a casa ganhou uma nova conjuntura. Nesse sentido, sabendo que o lazer é
marcado por interações sociais, tempo e espaço. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar como as
práticas de lazer estão sendo vivenciadas em tempos de pandemia de COVID-19, considerando todo o
período dessa crise sanitária, desde o de maior rigor da quarentena até a �exibilização do isolamento
social. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de campo com abordagem qualitativa. Como
instrumento para coleta de dados foram utilizadas entrevistas realizadas através do Google Meet, as
quais contaram com um roteiro de entrevista semiestruturada envolvendo doze questões subjetivas e
objetivas pertinentes ao estudo e a aplicação de um questionário socioeconômico nos voluntários. Por
se tratar de uma segunda fase da pesquisa, os critérios de inclusão foram voluntários que participaram
da primeira fase da pesquisa e que deixaram seus e-mails para contato. Obtivemos um total de 8
participantes e dentre estes 87,5% mulheres e 50% estudantes. As respostas estão em fase de análise e
para isso foram criadas categorias como ?Atividades de lazer realizadas na pandemia?, ?Principais
di�culdades para vivenciar o lazer em tempos de pandemia? e ?Atividades de lazer favoritas em tempos
de pandemia?. Como resultados prévios, em relação a primeira categoria obtivemos respostas para
atividades físicas no ambiente domiciliar, atividades virtuais como séries e �lmes, leituras e atividades
que envolvessem tocar instrumentos como piano e violão. Com relação ao que os participantes
consideravam mais importante para que o lazer ocorresse, foram levantadas respostas sobre tempo
livre, disposição, espaço e estabilidade �nanceira. Os participantes também foram questionados sobre
as mudanças do lazer com a �exibilização do isolamento social e as respostas que predominaram foram
a possibilidade de socializar e de estar em outros ambientes que não apenas o domiciliar. Após essa fase
de análise das respostas, será elaborado um material de apoio às vivências de lazer e este será entregue
aos participantes com intuito de informar sobre as diversas possibilidades que podem ser
experimentadas e contribuir para um lazer mais democrático e acessível.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTOS EM UM CCA- CENTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NA CIDADE DE SÃO PAULO: POTENCIALIDADES E LIMITES?

CLAUDIA LEMOS VOVIO - ORIENTADOR(A)

FERNANDO DA SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,
ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

O tema do presente projeto de pesquisa diz respeito aos letramentos que têm lugar em ambientes de
Educação não Formal, dirigido a crianças e adolescentes de camadas populares paulistanas. Tem como
objetivo conhecer os eventos de letramento que visam a produção de textos escritos propiciados em um
Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), que íntegra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos ( SCFV), mantido por uma organização social em parceria com a Secretaria Municipal de São
Paulo. Para tanto, mobiliza -se um quadro teórico advindo da Educação, que se propõe a caracterização
e análise de processos de Educação não Formal, e dos Estudos do Letramento, que visam dar a conhecer
os Letramento, numa perspectiva sócio-cultural e histórica, e desvelar as relações de poder imbricadas
nessas práticas. Trata-se de um estudo qualitativo, que envolve instrumentos variados, como a
observação participante plena em eventos de letramento num CCA paulistano e entrevistas
semiestruturadas com educadores sociais. Espera-se dar visibilidade às práticas de letramento que têm
lugar nesses âmbitos de convivência e educação e subsidiar o desenho de propostas didáticas voltadas à
produção escrita por crianças e jovens que habitam regiões periféricas.
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PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E O
DESMATAMENTO NO BRASIL

NATÁLIA CRISTINA DIAS DA SILVA - DISCENTE

BEATRIZ MACCHIONE SAES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: MEIO-AMBIENTE

O Brasil assistiu nos anos recentes a uma intensi�cação de queimadas e do desmatamento em áreas da
Amazônia Legal. A agroindústria tem um importante papel nessa problemática, já que mesmo grandes
empresas do agronegócio estão associadas ao risco de desmatamento ilegal por meio de sua cadeia de
produção. Assim, a pesquisa tem como objetivo analisar a sustentabilidade nas empresas de
agronegócio, evidenciando as atividades destas e o porquê as práticas de responsabilidade social
empresarial não são su�cientes para evitar o aumento do desmatamento no Brasil. Para tanto, a
pesquisa contrapôs as informações obtidas em documentos corporativos com dados de desmatamento,
relatórios de organizações não governamentais e repositórios de con�itos ambientais. A partir de um
estudo de caso da multinacional JBS no período entre 2008 e 2020, em que foi comparado os relatórios
de sustentabilidade e outros documentos corporativos com dados de con�itos ambientais relacionados
ao desmatamento provocados pela empresa. Observa-se, como resultados prévios, o aumento na
capacidade de abate, nos dividendos, no volume de água captada e emissões de GEE, porém redução
nos investimentos e melhorias de gestão ambiental. A expansão para outros países e os novos produtos
no catálogo trouxeram positivos retornos �nanceiros, bene�ciando os investidores. A JBS, portanto,
investiu no período analisado em novas tecnologias e ferramentas para otimização dos serviços
resultando no aumento acentuado do abate. Contudo, o território brasileiro carece de �scalização, e
somente o software da multinacional não é su�ciente para garantir o êxito das terras destinadas ao
gado serem de origem legal e respeitando os limites ambientais.
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PRÁTICAS E PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DA ONCOLOGIA NA PANDEMIA DA
COVID-19

EDVANE BIRELO LOPES DE DOMENICO - ORIENTADOR(A)

LUDMILA MALAQUIAS DE LIMA - DISCENTE

CRISTIANE DECAT BERGEROT - CO-AUTOR(A)

MICLELLE SAMORA DE ALMEIDA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: O impacto da pandemia da COVID-19 nos pacientes com câncer foi presumível, mas há
necessidade de estudos que revelem quais ações foram empreendidas e como se almeja mitigar os
danos. Objetivos: Caracterizar a prática de médicos e enfermeiros especialistas em oncologia na vigência
da pandemia da COVID-19 e o que acreditam ser necessário empreender no período posterior a esta.
Método: Estudo transversal, quantitativo, com médicos e enfermeiros especialistas em Oncologia,
trabalhadores em instituições de saúde, públicas, privadas ou �lantrópicas do estado de São Paulo.
Coleta dos dados por meio de instrumento com perguntas estruturadas em plataforma de coleta de
dados para envio por correio eletrônico. Análise dos dados: estatística descritiva. Resultados: 63
participantes, 74,6% enfermeiros e 25,4% médicos, sendo 69,8% de especialistas em Oncologia e 19%
com formação stricto-sensu. A maioria relatou a adoção de consultas médicas e de enfermagem
presenciais e a distância (68,8%); ter postergado realização de exames para reestadiamento (62%) e
privilegiado tratamentos neoadjuvantes (75%), com fármacos antineoplásicos de via oral, quando
possível. Sobre os procedimentos mais difíceis de serem realizados durante a pandemia, obteve-se:
19,2% cirurgias; 15,8% exames por imagem; 11,8% atendimentos emergenciais em pronto-socorro;
11,3% procedimentos invasivos para o diagnóstico e 9,8% consultas presenciais. Na avaliação quanto a
qualidade assistencial atual comparada ao período pré-pandemia, 39,7% avaliaram como igual e 31,7%
superior. Sobre a necessidade de um plano de recuperação no pós-pandemia, 76,2% consideraram
necessário. Quanto às ações para mitigação de danos, sugeriram rastreamento intensivo dos cânceres
que constam do programa nacional (20,8%), educação em saúde para comportamentos de prevenção do
câncer (18,7%), melhora do processo de diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer (16,7%),
entre outras sugestões. Conclusão: os pro�ssionais da saúde adotaram mudanças na prática que
avaliam ter mantido ou mesmo superado a qualidade da assistência pré-pandemia COVID-19 e que as
maiores di�culdades foram na manutenção de procedimentos invasivos, exames por imagem e
atendimentos em pronto-socorro. Reconheceram a necessidade de adoção de ações para a recuperação
da qualidade da atenção oncológica, englobando educação para a prevenção do câncer na população e
melhores condições para realizar diagnósticos e promover tratamentos.
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PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO SUPERIOR: TRANSTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO - TEA

EMERSON EDUARDO DA SILVA - DISCENTE

CICERA APARECIDA LIMA MALHEIRO - COLABORADOR(A)

MARISA SACALOSKI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Introdução: Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (2014), em sua quinta versão do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V), os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA)
são uma condição neurobiológica caracterizada por perdas severas e invasivas nas áreas de interação e
comunicação social e por um repertório restrito e estereotipado de atividades e interesses. Estudos
epidemiológicos estimulam prevalência de 1% na população mundial (American Psychiatric Association,
2014), sendo que estimativas atuais da rede de monitoramento do Centro de Controle de Doenças dos
Estados Unidos, apontaram recentemente prevalência de uma a cada 54 crianças. Com tudo isso,
práticas inclusivas para este público se fazem necessárias no âmbito do Ensino Superior. Isto posto, a
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) por meio da Pró-reitora de Extensão e Cultura (ProEC),
realizou no último semestre de 2021 o curso ?PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO SUPERIOR: ÁREA DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO ? TEA?. O curso buscou contribuir na identi�cação dos
principais fatores que in�uenciam a exclusão dos estudantes com o transtorno do espectro do autismo -
TEA. Com isso, compreender a partir de cenários, quais são as estratégias e práticas cotidianas que
podem ser empregadas no ensino superior para favorecer o maior aproveitamento das aulas
presenciais, híbridas e online/remotas. Objetivo: Identi�cação dos principais aspectos que di�cultam o
acesso ao conteúdo e aos recursos materiais por universitários com transtorno do espectro do autismo;
disseminar estratégias e práticas cotidianas, que podem favorecer o maior aproveitamento dos
estudantes com TEA. Materiais e Métodos: Foram utilizadas as ferramentas do ambiente virtual de
aprendizagem (Moodle) do Núcleo da Universidade Aberta do Brasil, da Unifesp (Núcleo UAB), localizado
no endereço: https://formacursos.unifesp.br/. Foram disponibilizados materiais de leituras, vídeos e
atividades. Em termos metodológicos o curso foi pautado considerando as diretrizes do Design Universal
para Aprendizagem e as especi�cidades apresentadas pelo estudante com o transtorno do espectro do
autismo - TEA. Resultados e Conclusão: O curso ocorreu com um total de 29 cursistas concluintes,
composto por docentes e técnicos da Unifesp e público externo. Segundo os relatos de aprendizagem
destes estudantes, contidos no fórum de discussão da plataforma Moodle, o curso contribuiu para o
desa�o de realizar um trabalho educacional inclusivo no acolhimento a diversidade e em promover o
desenvolvimento de todos os alunos, valorizando as diferenças individuais, com vistas de que as ações
de inclusão no tempo presente possam resultar que todos estarão incluídos no futuro.



Página 1620Página 1620

PRÁTICAS SOCIAIS URBANAS NA REGIÃO PORTUÁRIA DE SANTOS

LUZIA FATIMA BAIERL - COLABORADOR(A)

TANIA MARIA RAMOS DE GODOI DINIZ - COORDENADOR(A)

TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES - COLABORADOR(A)

SONIA REGINA NOZABIELLI - COLABORADOR(A)

THAÍS HELENA MODESTO VILLAR DE CARVALHO - DISCENTE

HELLEN DE SIERVO DA SILVA - DISCENTE

ANA ROSA ALVES FERREIRA - DISCENTE

MARIA DINALVA DE CARVALHO LISBOA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: DIREITO E JUSTIÇA

Introdução: Diante de profundas mudanças sociais, expressas nas condições materiais das classes
subalternas, de desigualdades sociais e ausência de direitos, o diálogo e a parceria com grupos e
movimentos sociais contribuirão com o enfrentamento dos problemas vividos cotidianamente pela
população pobre e possibilitarão a construção de conhecimentos e saberes e a quali�cação da formação
pro�ssional. Assim, falar de práticas sociais urbanas é falar da atuação de diferentes sujeitos sociais nas
relações construídas com participação social, com vistas a interferir no desenvolvimento das políticas
sociais no âmbito da esfera pública. Objetivos: Os objetivos deste projeto de extensão, iniciado em 2021,
consistem em apreender os mecanismos e as formas de atuação de grupos e movimentos sociais junto
às instâncias de poder, a�rmando seus lugares políticos no desenvolvimento de práticas sociais urbanas
ao entrelaçar políticas sociais e urbanas, participação social e diversidade cultural e estimular processos
interinstitucionais e interpro�ssionais e em contribuir no desenvolvimento de práticas sociais urbanas,
com vistas a potencializar espaços de reivindicação de grupos e movimentos sociais por melhores
condições de vida Material e Método: Nesse sentido, esse projeto de extensão nasce articulado ao Grupo
de Estudos e Pesquisas Metropolitanas em Políticas Sociais e Serviço Social (MEPSS), vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais e ao curso de Serviço Social da
UNIFESP, campus Baixada Santista. E faz parte da pesquisa denominada Desenvolvimentos e
Desigualdades: entre as pala�tas e o complexo portuário de Santos, aprovada e �nanciada pelo CNPq
em 2022. Além disso, como resultado de discussões internas no projeto, e diálogo com a direção do
campus, a Unifesp participou do processo de eleição para o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano e foi eleita para o biênio 2021-2023 e membros do projeto de extensão estão na representação.
A realidade das cidades da RMBS revela profundas contradições não só entre os municípios como no
interior destes, onde pobreza e riqueza convivem cotidianamente. Esse projeto de extensão buscará, por
meio de ações e processos de formação educativos interdisciplinares, a inter-relação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, proporcionando novos horizontes às demandas e reivindicações das classes
subalternas. Resultados e Conclusão: Elegeu-se a região do Dique Vila Gilda, na região portuária de
Santos, como locus inicial para a construção de experiências aqui denominadas de práticas sociais
urbanas. As estudantes envolvidas buscaram se capacitar em tecnologias virtuais, �zeram contatos com
o Laboratório de Comunicação da Unifesp/Baixada Santista, buscaram experiências de mobilização on
line com pro�ssionais da área social. Foi iniciado um levantamento dos movimentos sociais da região,
um mapeamento dos equipamentos sociais públicos, para pensar estratégias de aproximação com os
grupos e movimentos sociais. Foram realizados estudos teóricos e debates entre estudantes e docentes,
sobre os temas participação social, movimentos sociais e associativismos, cidadania e defesa de direitos.
O trabalho está sendo desenvolvido com um grupo de mulheres, chamadas Mulheres da Maré, que se
organizam em torno do acesso à uma política urbana e social. Os primeiros contatos foram feitos e a
continuidade do projeto de extensão tem como proposta a ampliação e fortalecimento do grupo de
mulheres.
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PREAMAR: PROGRAMA PARA REMAR NA RECUPERAÇÃO DA MULHER APÓS O
CÂNCER DE MAMA

TANIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SCUDELLER - COORDENADOR(A)

BARBARA VIDAL LOGULLO - COLABORADOR(A)

MARIA REGINA DOS SANTOS - DISCENTE
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GIOVANNA LIMA LOTERIO - DISCENTE
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MARCOS RODRIGUES - COORDENADOR(A)

VICTOR ZUNIGA DOURADO - COLABORADOR(A)

MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI - COLABORADOR(A)
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MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - COLABORADOR(A)

GIULIA SANCHEZ LEONARDO - DISCENTE
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Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS BAIXADA SANTISTA INSTITUTO DE SAÚDE E
SOCIEDADE PREAMAR: Programa para Remar na Recuperação da Mulher após o Câncer de Mama
MARIANA DOS ANJOS TAVARES DE ANDRADE¹, BRUNA DE OLIVEIRA ANDRADE MORAES¹, CASSIANE DE
JESUS DOS SANTOS², GIULIA SANCHEZ LEONARDO², THAIS DI STASI MARQUES DOS SANTOS², ALICE
MOTA IASSIA³, GIOVANNA LIMA LOTERIO³, MARIA REGINA DOS SANTOS?, RAFAELLA DE PETTA SOUZA¹,
ANA GABRIELLE MORAES ROSA ALMEIDA ARANTES¹, BEATRIZ MILANI FUJIHARA¹, KAREN JUSTINIANO DE
MOURA¹, BARBARA VIDAL LOGULLO?, MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI?, VICTOR ZUNIGA
DOURADO?, MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI?, MARIA TERESA PACE DO AMARAL?, JOÃO PAULO BOTERO?,
EVANDRO FORNIAS SPERANDIO?, WAGNER LUIS DO PRADO¹?, MARCOS RODRIGUES¹¹, TANIA TEREZINHA
SCUDELLER??¹² ¹Discente do curso de Fisioterapia ²Discente do curso de Nutrição ³Docente do curso de
Educação Física ?Discente do curso de Psicologia ?Colaboradora externa, Psicologia ?Docente do curso
de Nutrição ?Docente do curso de Fisioterapia ?Docente do curso de Educação Física ?Fisioterapeuta da
UNIFESP ? Colaborador Técnico ¹?Professor Colaborador, Educação Física ? parceria internacional
¹¹Coordenador do projeto ? Colaborador externo ¹²Coordenadora do projeto O PREAMAR desenvolve
ações de cuidado interpro�ssional, promoção da saúde e qualidade de vida às mulheres durante ou
após o tratamento do câncer de mama, que tenham interesse em iniciar a prática de remada em canoa
na cidade de Santos-SP. Com base nos estudos do Dr. Don McKenzie (University of British Columbia), que
propõe a remada como parte do tratamento para as mulheres em recuperação do câncer de mama, o
PREAMAR busca desenvolver a psicoeducação no manejo das emoções, novas práticas e hábitos em
saúde, sociabilização, alimentação saudável e a prática segura de atividades físicas e esportivas. As ações



são de�nidas em protocolos interpro�ssionais de organização de metas, que são estruturadas por meio
de avaliações, orientações e treinamento realizados por docentes, extensionistas e colaboradores
externos das áreas de Fisioterapia, Educação Física, Psicologia e Nutrição. As intervenções, desde 2018,
incluíram veri�cação das condições cardiovasculares e musculoesqueléticas para a prática de exercícios,
ambientação de �utuação em imersão, desenvolvimento e prática do movimento de remada,
treinamento de ritmo e coordenação motora, preparação para o uso da canoa (1a remada no mar),
orientações nutricionais e psicológicas relacionadas à prática da remada, dinâmicas em grupo e
encaminhamento a atendimentos individuais, quando necessário. Considerando a suspensão das
atividades acadêmicas presenciais pelo contexto da pandemia (COVID-19), não oferecemos atendimento
às mulheres em recuperação do câncer de mama e focamos as atividades no desenvolvimento e ajustes
de nosso protocolo de ações. O foco da extensão foi preparar um produto �nal que permitisse que as
assistidas pelo projeto tivessem a opção de participar tanto presencial quanto remotamente Além disso,
algumas extensionistas que também integram o Grupo de Pesquisa FEMI produziram projeto de
pesquisa para avaliar a e�cácia dos protocolos do PREAMAR nos parâmetros físico-funcionais e neuro-
psicológicos das mulheres sobreviventes do câncer de mama que optaram por participar da extensão. O
projeto encontra-se sob apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. O desfecho principal dessa
extensão é a certi�cação de que a assistida atingiu as condições necessárias para poder ingressar com
segurança no exercício da remada outdoor. Alguns dos objetivos desse projeto já se apresentam como
resultados parciais e envolvem mudança de paradigma: dos médicos - que já indicam suas pacientes
para o exercício da remada. O PREAMAR revela perspectivas potenciais e transformadoras para a
atuação interdisciplinar na promoção de saúde dessas mulheres e evidencia a remada como meio para a
recuperação biopsicossocial da mulher após o câncer de mama.
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PREDIÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E DA VISCOSIDADE DO FLUIDO
REFRIGERANTE R32 VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

TIAGO DIAS MARTINS - ORIENTADOR(A)

JOÃO ROBERTO PIZZI HECK - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Parâmetros termodinâmicos são, muitas vezes, valores de difícil obtenção. Sabendo-se disso, métodos
numéricos são ferramentas que se tornam valiosas. Neste trabalho, utilizou-se de redes neurais
arti�ciais (RNAs), que têm se mostrado bastante e�cientes na resolução de problemas. Foram
empregados dados experimentais do �uido refrigerante R32, em fase líquida, disponíveis na literatura,
para realizar o treinamento de RNAs, visando o cálculo da viscosidade (?) e da condutividade térmica (?),
em diferentes pressões e temperaturas (que foram as variáveis de entrada). O treinamento foi realizado
tanto com RNAs com uma camada intermediária, quanto com duas. Diferentes métodos de otimização,
combinação de funções de ativação e número de neurônios foram avaliados. O melhor resultado, nas
etapas de treinamento, validação e teste foi obtido com uma RNA de uma camada intermediária e 35
neurônios. O erro médio percentual obtido foi de 0,001 % e 0,074 % para ? e ?, respectivamente. Assim,
conclui-se que as RNAs se mostram uma ferramenta muito precisa para o cálculo dessas propriedades
do �uido R32, a partir de sua temperatura e pressão.
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PRELÚDIO DE UM PROJETO SOBRE ROMANCES OITOCENTISTAS FRANCESES E
INGLESES

MARIA LUCIA DIAS MENDES - COORDENADOR(A)

MARIA EULALIA RAMICELLI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

O projeto de extensão ?Romance oitocentista francês e inglês: questões da modernidade? visa divulgar e
debater �cção francesa e inglesa produzidas no século XIX, que se mantêm ou se revelam altamente
signi�cativas em nosso tempo, dada sua importância formativa e cultural. Os anos 1800 foram o período
de consolidação da sociedade moderna ocidental e, nesse contexto, a �cção (especialmente o gênero
romance) emergiu como expressão artística central e problematizadora desse processo liderado por
França e Inglaterra. Portanto, conhecer �cção francesa e inglesa oitocentistas signi�ca também ampliar o
conhecimento sobre ideias e obras literárias que, em diferentes níveis, integraram o pensamento e a
formação cultural no Brasil. Pretendemos, assim, difundir e expandir as perspectivas do conhecimento
crítico tanto sobre a �cção francesa e inglesa quanto sobre o período oitocentista. Nosso objetivo central
é promover o conhecimento e a re�exão sobre obras �ccionais produzidas na França e na Inglaterra
oitocentistas, as quais são altamente expressivas de ideias, questões, con�itos e paradoxos intrínsecos à
modernidade ocidental. Estabeleceremos relações com a �cção portuguesa e brasileira e também com
outras artes e campos do conhecimento, a partir das questões apresentadas pelas próprias obras
literárias. Assim, esperamos criar um espaço que ampli�que o acesso ao debate quali�cado sobre obras
literárias altamente signi�cativas sobre a modernidade ocidental. Acreditamos que, ao promovermos o
diálogo entre leitores em geral e especialistas em literatura, outras artes e campos do conhecimento,
contribuiremos para a inclusão de leitores em um repertório cultural de reconhecida importância
internacional e que integra a formação literária e artística do Brasil. O projeto promoverá encontros
periódicos, palestras, o�cinas, minicursos e mesas de discussão com pesquisadores convidados, além de
pesquisadores em formação e estudantes da UNIFESP e de outras universidades. Neste primeiro
semestre letivo de 2022, haverá um ciclo de palestras com professores-pesquisadores do Brasil e da
França sobre movimentos do romance no século XIX. Estão sendo organizados minicursos e prevemos o
início de um grupo de estudos ainda neste ano.
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POROSOS À BASE DE CARVÃO
ATIVADO/ÓXIDO DE GRAFENO PARA ADSORÇÃO DE CONTAMINANTES DA

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.

MARAISA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

DIEGO COELHO SANCHES GLORIA - DISCENTE

NIRTON CRISTI SILVA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

ELIAS DE BARROS SANTOS - ORIENTADOR(A)

RAQUEL APARECIDA DOMINGUES - ORIENTADOR(A)

CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE BRITO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: POLUIÇÃO E TRATAMENTO AMBIENTAL

Introdução: Devido à alta taxa de contaminação dos meios hídricos por resíduos farmacêuticos, há
necessidade de encontrar métodos mais e�cientes de remoção/degradação desses contaminantes.
Objetivo: Preparar compostos à base de óxido de grafeno (GO) e carvão ativado (CA) para serem usados
na remoção de paracetamol. Materiais e Métodos: O composto CA/GO foi preparado misturando 4,0 g
de CA e 0,20 g de GO 1% em 250 mL de água deionizada em um reator de alta pressão (Parr 4566), sob
agitação constante de 800 rpm por 24 h. Em seguida, a solução foi �ltrada, lavada com água deionizada e
com álcool etílico 70%. O material preparado foi então seco em estufa a 70 °C por 12h. A caracterização
do material foi realizada por adsorção/dessorção de nitrogênio. As isotermas apresentaram
características de materiais tipos I e tipo IV indicando a presença de micro e mesoporos,
respectivamente. Os experimentos de adsorção do contaminante paracetamol foram realizados com
100 mL de solução 125 mg/L e 0,500 g de adsorvente sob agitação constante durante 2h. Resultados: A
área super�cial determinada foi de 1000 m2/g e 870 m2/g para o CA e CA/GO, respectivamente. O
volume total de poros obtido em pressão relativa de 0,95 (V0,95) foi 0,808 cm3/g e 0,659 cm3/g para o
CA e CA/GO, respectivamente. Os resultados de adsorção indicaram uma rápida cinética de adsorção,
alcançando o equilíbrio após 20 min e removendo 50% do contaminante, alcançando uma capacidade
máxima de adsorção de 222 mg/g para o CA/GO e 200 mg/g para o CA. O CA/GO preparado possui uma
elevada capacidade de adsorção, com e�ciência de 10% superior em relação ao CA. Conclusão: O
composto preparado demonstra ser um material promissor para aplicações em processos adsortivos.
Agradecemos à Fapesp pelo �nanciamento (Projetos nº 2019/13471-8 e 2021/02350-5) e ao NAPCEM-ICT.
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PREPARO E MODIFICAÇÃO DE ELETRODOS SERIGRAFADOS MODIFICADOS COM
HÍBRIDO DE POLIPIRROL E ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO

LUCIA CODOGNOTO DE OLIVEIRA - COORIENTADOR(A)

GABRIELA MARTINS DE ARAUJO - CO-AUTOR(A)

FABIO RUIZ SIMOES - ORIENTADOR(A)

MILTON ALEXANDRE CARDOSO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA
TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-QUÍMICA

Eletrodos serigrafados baseados em gra�te podem ser fabricados com baixo custo e em larga escala,
favorecendo sua utilização para monitoramento de substâncias de interesse ambiental1,2. Nesse
trabalho, foram fabricados eletrodos �exíveis combinados baseados em gra�te e modi�cados com
polipirrol e seu híbrido com óxido de grafeno reduzido (rGO). Para tanto, o rGO foi obtido através do
método de Hummers modi�cado e subsequente redução com hidrazina. Através da polimerização
química in-situ foram obtidos o PPy e PPy-2%rGO. Os eletrodos foram preparados através da técnica de
serigra�a e modi�cados por meio da inclusão de 5 % de PPy ou PPy-rGO, em relação a massa de gra�te,
durante o processo de fabricação do eletrodo serigrafado. Os eletrodos de trabalho modi�cados foram
analisados por microscopia eletrônica de varredura e caracterizados por Voltametria Cíclica e
Espectroscopia de Impedância Eletroquímica. As microscopias evidenciaram a presença do híbrido no
eletrodo de trabalho e as análises eletroquímicas exibiram a sinergia entre PPy e rGO, apresentando
uma redução signi�cativa na resistência a polarização, sem perda das características redox do PPy.
Representando uma melhora no processo de transferência de carga e favorecendo sua utilização como
sensor eletroquímico, quando comparado ao eletrodo de trabalho modi�cado com PPy.
Agradecimentos: CNPq, Fapesp 2017/24742-7 e Capes. Referências Bibliográ�cas: (1) Araujo Andreotti, I.
A.; Orzari, L. O.; Camargo, J. R.; Faria, R. C.; Marcolino-Junior, L. H.; Bergarnini, M. F.; Gatti, A.; Janegitz, B.
C. Disposable and Flexible Electrochemical Sensor Made by Recyclable Material and Low Cost Conductive
Ink. Journal of Electroanalytical Chemistry 2019, 840, 109?116. (2) Pourtaheri, E.; Taher, M. A.; Ali, G. A. M.;
Agarwal, S.; Gupta, V. K. Low-Cost and Highly Sensitive Sensor for Determining Atorvastatin Using PbTe
Nanoparticles-Modi�ed Graphite Screen-Printed Electrode. International Journal of Electrochemical
Science 2019, 14 (10), 9622?9632.
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PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FONAÇÃO EM TUBO DE RESSONÂNCIA IMERSO EM
ÁGUA EM ADULTOS: UMA REVISÃO DE ESCOPO

THATIANE LOPES VALENTIM DI PASCHOALE OSTOLIN - COORIENTADOR(A)

DENIS DE JESUS BATISTA - DISCENTE

VANESSA VEIS RIBEIRO - ORIENTADOR(A)

REBECA CARDOSO DA SILVA - PARTICIPANTE EXTERNO

MARA SUZANA BEHLAU - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DISTÚRBIOS DA VOZ,

FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: O exercício de fonação em tubo de ressonância imerso em água faz parte das abordagens
de trato vocal semi-ocluído e é amplamente utilizado na terapia e no treinamento vocal. O seu principal
objetivo é promover a fonação com menor estresse mecânico e menor esforço fonatório,
consequentemente, com maior economia vocal e sensação de conforto. Há heterogeneidade na
literatura cienti�ca quanto à prescrição deste exercício, por isto, é necessário investigá-la, fornecendo
assim evidências para sua administração na prática clínica. Objetivo: Mapear a prescrição de exercício de
fonação em tubo de ressonância imerso em água em adultos. Materiais e Métodos: Trata-se de uma
revisão de escopo que seguiu as diretrizes da Joanna Briggs Institute (JBI). O seu protocolo foi registrado
na plataforma Open Science Framework (OSF) sob o registro doi:10.17605/OSF.IO/4RE6C. A pergunta de
revisão foi: ?Como tem sido prescrito o exercício de fonação em tubo de ressonância imerso em água
para adultos na clínica vocal??. Foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados MEDLINE, LILACS,
SCOPUS, Web of Science, EMBASE, Cochrane Library e na literatura cinzenta, e uma busca manual nas
citações dos artigos incluídos. Dois autores realizaram a seleção e extração de forma cega; as
discordâncias foram resolvidas em consenso. Foram incluídos estudos com participantes adultos que
realizaram intervenção com o exercício de fonação em tubo de ressonância imerso em água no contexto
da clínica vocal. Foram extraídos os dados de características da publicação, amostra, execução e
medidas de resultado. A análise foi realizada quantitativamente com medida de frequência. Resultados:
Foram encontrados 874 estudos, dos quais 44 foram selecionados. Foram mais frequentes estudos
realizados por brasileiros (n=21; 47.72%) publicados em 2020 (n=13; 29.54 %). A amostra variou de um a
80 indivíduos, com idade de 21 a 64 anos. Foram estudados ambos os sexos (n=28; 63,63%) e
participantes que não eram pro�ssionais da voz (n=25; 56,61%), com distribuição similar entre
participantes vocalmente saudáveis (n=21, 47,72%) e disfônicos (n=18, 40.9%). Houve maior frequência
de uma sessão de exercício com tubo de ressonância imerso em água (n=5/11.36%), com tempo de
execução de 3 minutos (n=10; 22.72%). Nos casos de mais de uma série de execução, o tempo de
descanso de 30 segundos foi mais frequente (n=5; 11, 36%). A tarefa fonatória mais utilizada foi a
emissão de um sopro sonorizado (n=33; 75%). A análise acústica (n=25; 56.81%) e a autoavaliação vocal
(n=24; 54.54%) foram as medidas de resultado mais analisados. Conclusão: Há variabilidade na
prescrição do exercício de fonação em tubo de ressonância imerso em água. Os estudos sobre os efeitos
deste exercício têm se concentrado na última década e são prescritos para treinamento e terapia vocal.
Análise acústica e autoavaliação vocal foram as medidas de resultados mais utilizadas para mensuração
do efeito da intervenção.
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PRESENÇA COMUM: ARTE E PARTILHA EM TEMPOS TECNO-MEDIADOS

CONRADO AUGUSTO GANDARA FEDERICI - ORIENTADOR(A)

MARINA SOUZA LOBO GUZZO - ORIENTADOR(A)

MARCELA DA SILVA LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A crise da presença, crescentemente mais aguda desde pelo menos o início dos anos 2000, avança o
período da pandemia de Covid-19 como mais uma força produtora de desintegração. A saturação da
atenção estabelecida pelos dispositivos cotidianos de ausência - celulares, computadores e suas
variantes - dissocia decisivamente o corpo do espaço e tempo que ele ocupa, retirando-lhe a
possibilidade de organização do que poderíamos chamar, sem exagero, de um mínimo comum.
Paradoxalmente, estes mesmos dispositivos vêm representando, para muitos, as únicas possibilidades
de manutenção da vida e continuidade da existência vinculada a-o(s) outro-a(s). Neste contexto, as
relações intra e interpessoais, agravadas pelas exigências sanitárias de distanciamento social,
encontram-se em situação delicada. Discorrer sobre presença, genericamente, implica uma dimensão
social comum que, dada a situação mencionada, exige abordagens interdisciplinares. Este estudo
acompanhou o que vem sendo pensado e realizado nas artes presenciais - quais sejam: a música, a
dança, o teatro e a performance - como arcabouço teórico para se espraiar o alcance conceitual do
termo presença, estendendo-o às experiências formativas, pedagógicas e de saúde. Trata-se de uma
cartogra�a que se dedicou ao tema da presença, desenvolvida a partir do projeto de extensão do
Laboratório Corpo e Arte, ao longo de 4 meses de 2020 a 2021, através de experiências de ativação de
presença. Com objetivo de discutir a presença em tempos de reuniões tecno-mediadas, durante a
pandemia da SARS-CoV-2, e de trabalhar como a presença foi ativada a partir de três proposições
artísticas desenvolvidas por todos os participantes, como uma tarefa comum. As produções realizadas e
disponibilizadas durante o projeto foram analisadas, mapeadas e descritas a �m de cartografar como as
signi�cações propostas para a produção de presença foram capazes de criar um espaço comum de
partilha de arte ligada à vida.
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PRETA, FORRA E ?FEITICEIRA?: A HISTÓRIA DE CATARINA JULIANA

FABIANA SCHLEUMER - ORIENTADOR(A)

ISABELLA MONTEIRO DA ROCHA RAMOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-
RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

No decorrer da História, é visto que os portugueses, baseados e preocupados com a lógica mercantilista,
foram em busca de acesso marítimo para a Índia, em procura principalmente de especiarias. E é dessa
forma, que os primeiros lusitanos sob o comando de Diego Cão, no reinado de D.João II, ancoraram na
Foz do Rio Zaire em 1482. Esses fatos são importantes para o que este capítulo se propõe a tratar: um
pouco mais sobre a história de Angola, quais são seus aspectos espaciais, sociais e econômicos, como
esse espaço esteve e foi organizado a partir da chegada dos portugueses. Tratar sobre esses aspectos
serão importantes para o decorrer deste trabalho, pois sem eles não há como entender as dinâmicas
enfrentadas pela nossa personagem Catarina Juliana. Ademais, para entender e estudar sobre esses
aspectos e processos, é notório que dispomos hoje em dia de documentos produzidos majoritariamente
por parte dos portugueses. E é com base nisso que �ca nítido a importância de antes levantar algumas
indagações acerca de quem constrói a história, com que instrumentos conceituais, com quais
documentos e como ela é produzida? Perguntas estas que nos condiciona a re�etir em ?como se ensina
a História, a quem, quando, onde e com que objetivos?? É com base nisso que esse projeto de pesquisa
tem por objetivo analisar a história de Catarina Juliana, mulher preta, forra e considerada ?feiticeira?
pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Este projeto possui dois corpora documentais: a edição digital
da Monumenta Missionária Africana (MMA) considerado ?o mais completo acervo documental publicado
em língua portuguesa sobre a África Ocidental entre os séculos XIV e XVII?1 e os ?Cadernos do
Promotor?, documentação de caráter inquisitorial, disponível ao público pelo site do Arquivo Nacional da
Torre do Tombo - ANTT, Lisboa, Portugal. A metodologia de análise adotará como �o condutor os
princípios norteadores da Micro História. Por �m, este projeto pretende ser uma contribuição ao
processo de reescrita da História de Angola; sublinhando os aspectos políticos e econômicos, bem como
as questões culturais e cotidianas.
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PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS (TMC) ENTRE ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS

DENISE DE MICHELI AVALLONE - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Transtornos Mentais Comuns (TMC), também conhecidos como transtornos psiquiátricos
menores, são caracterizados, segundo a literatura cientí�ca, por sintomas que acarretam sofrimento
psicológico, incluindo sintomas somáticos e emocionais, tais como fadiga, mal-estar físico, estresse,
ansiedade, insônia, tristeza, entre outros. Pesquisas indicam prevalências variadas de TMC na população
geral e em populações especí�cas, como estudantes universitários, que, quando comparados à
população geral, encontram-se em situação de maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de alguns
transtornos psicológicos, como estresse, ansiedade e depressão. Objetivos: Em vista disso, este estudo
objetivou realizar a descrição e análise de artigos sobre prevalência de TMC entre o público acadêmico-
universitário no Brasil. Método: Tratou-se de uma revisão sistemática de frequência que seguiu o
acrônimo POT (P: Participantes; O: Outcome ou desfecho; e T: Tipo de estudo), dado o objetivo de
veri�car a ocorrência de um fenômeno em determinada localidade, e empregando as diretrizes de
descrição para revisão do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA). Estudantes universitários foram de�nidos como participantes; a frequência de TMC foi
de�nida como desfecho; e estudos transversais brasileiros foram de�nidos como tipo de estudo. O
levantamento foi realizado no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se dos descritores
"Acadêmicos" OR "Universitários" AND "Transtornos Mentais Comuns". Ao total, foram identi�cados 229
artigos elegíveis, dos quais 18 foram selecionados e incluídos. A extração dos dados foi efetuada por
meio do software Rayyan®, ferramenta que possibilita a análise das publicações por dois juízes, de
maneira independente. Após as etapas de triagem, elegibilidade e inclusão dos artigos, foram excluídas
69 duplicidades. Considerando os critérios de inclusão, foram selecionados 18 artigos para a análise
�nal, dos quais 05 foram excluídos após leitura na íntegra devido a divergências relacionadas aos
participantes e à metodologia dos estudos, resultando no total de 13 artigos incluídos na revisão. Por
último, aplicou-se a técnica ?bola de neve? e outros 05 artigos foram selecionados a partir de referências
mencionadas nos 13 artigos selecionados. Resultados: Foi identi�cada uma variação de 19% a 55,3% na
prevalência de TMC entre estudantes universitários, sendo que 05 dos 18 estudos observaram
frequência de 32,2% a 39,9% e 11 estudos relataram prevalência acima de 40%. Em comparação com a
população geral, esta revisão constatou que os índices de TMC mostram-se mais elevados entre
universitários e que as taxas de TMC entre estudantes universitários brasileiros são superiores a
achados internacionais. Quando analisado o sexo dos participantes, veri�cou-se maior prevalência de
TMC entre o sexo feminino; e como variáveis associadas à presença de TMC, foram citadas
principalmente di�culdades nas relações interpessoais, alta exigência e baixo apoio social. Como
recursos protetivos, foram mencionados aspectos especí�cos relacionados à vida acadêmica,
autoestima, autoe�cácia, estratégias de enfrentamento, entre outras. Conclusão: Os estudos analisados
reiteram a necessidade de compreender e intervir sobre as vulnerabilidades vivenciadas por estudantes
universitários e seus impactos sobre sua saúde mental. Espera-se que os dados angariados através
desta revisão possam contribuir para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção em
saúde, de modo a alcançar melhores indicadores de bem-estar e qualidade de vida entre esta
população.
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PREVALÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DA ACNE EM MULHERES ADULTAS SERVIDORAS
DA UNIFESP

EDILEIA BAGATIN - ORIENTADOR(A)

GIULIA GABRIELLA BOSSO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: SAÚDE E BEM-ESTAR 

Sub-Área: LESÕES DE PELE

PREVALÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DA ACNE EM MULHERES ADULTAS SERVIDORAS DA UNIFESP GIULIA
GABRIELLA BOSSO¹, MARCO ROCHA², DIOGO PAZZINI BOMFIM², EDILEIA BAGATIN³ ¹Aluna do quinto ano
da Graduação em Medicina: giulia.bosso@unifesp.br ²Médicos dermatologistas voluntários,
Departamento de Dermatologia:marcoderm@hotmail.com/ dr_diogopazzini@hotmail.com ³Professora
Associada, Livre Docente, Departamento de Dermatologia Escola Paulista de Medicina, Universidade
Federal de São Paulo: edileia_bagatin@yahoo.com.br Introdução: A Acne da Mulher Adulta (AMA) é uma
dermatose imuno-in�amatória crônica que acomete mulheres com mais de 25 anos de idade. Em
maioria, corresponde à continuidade de um quadro que começou na adolescência (persistente), mas
pode iniciar na vida adulta (tardia). Predominam lesões in�amatórias, no terço inferior da face,
associadas a hiperpigmentações e cicatrizes. Objetivos: Investigar prevalência e características da acne
em mulheres adultas servidoras da UNIFESP. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo, sobre
prevalência e características da AMA em servidoras da UNIFESP, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa ? UNIFESP. Todas, aproximadamente 2560 servidoras, receberam convite on-line para
participação voluntária na pesquisa, pela INTRANET. As que aceitaram o convite deveriam ter 25 anos de
idade ou mais para acessar um questionário on-line com 59 perguntas (cerca de 6 minutos para ser
respondido). Os dados foram incluídos em planilha Excel e apresentados em forma descritiva, números
e porcentagens. As variáveis investigadas foram dados biográ�cos, presença de acne e características
relacionadas à doença (exposição ao sol, cuidados com a pele, doenças prévias, tratamentos e estilo de
vida). Resultados: Responderam ao questionário 241/2560 (9,4%) das servidoras. Histórico ou presença
de acne foi relatada por 227/241 (94,2%), 29 curadas e 198 com AMA, prevalência de 198/2560 (7,7%),
sendo 4% não in�amatória (comedões) e 96% in�amatória (pápulas/pústulas). As lesões predominavam
no rosto em 58% das mulheres, 42% apresentavam lesões no dorso, 64% reportaram pele oleosa no
rosto e 32% no dorso, 23% relataram início da doença na idade adulta e 64% o tipo persistente. As
servidoras eram, predominantemente, de 25 a 30 anos, com peso normal e pele clara. A Síndrome dos
Ovários Policísticos (SOP) foi reportada por 35% das mulheres com acne persistente, em que 15%
usaram/usam algum medicamento para a síndrome. Entre aquelas com acne tardia, registraram SOP
21% das participantes e 64% usaram/usam algum medicamento. Distúrbios psiquiátricos/psicológicos
em 39% e 38% das com acne persistente e tardia, e o uso de antidepressivos em 46% e 30%,
respectivamente; 54% das mulheres com acne persistente relataram distúrbios do sono e 60% preferiam
doces na dieta. O estresse alto atingia 51% das mulheres com acne tardia, 68% apresentavam distúrbios
do sono e 55% preferiam doces na dieta; 50% e 58% relatou uso de fotoprotetor todos os dias; 30% e
43% usavam cremes cosméticos no rosto de manhã e à noite, 42% e 47% sabonete para pele oleosa para
lavar o rosto, com acne persistente e tardia, respectivamente. A acne em familiares estava em 79% e
81% das servidoras, sendo 60% e 68% em irmão/irmã, naquelas com acne persistente e tardia,
respectivamente. Os tratamentos com acne persistente e tardia, respectivamente, foram:
anticoncepcional com ciproterona e drospirenona (55% e 41%), antibiótico oral (28% e 26%),
isotretinoína oral (22% e 13%) e espironolactona (11% e 19%); os procedimentos já utilizados foram
limpeza de pele (76% e 52%) e peeling químico (32% e 26%). Conclusão: a prevalência de acne entre as
servidoras adultas da UNIFESP é elevada e as características da doença corroboram resultados de
estudos prévios. Palavras-chave: acne; mulheres; persistente; tardia.
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Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

PREVENÇÃO DE AGRAVOS E CUIDADO À SAÚDE DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS Autores: THIAGO
AMARO DE AZEVEDO (discente); MARCOS ISAÍAS CONCEIÇÃO SILVEIRA (discente); RICARDO JOSÉ GOMES
(Coordenador) Resumo: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica de grande prevalência na população
mundial. Está relacionado não apenas com aspectos genéticos, mas também ao estilo de vida,
obesidade, estresse, e, principalmente, ao sedentarismo. A prática regular de atividades físicas favorece
o controle da doença e previne os agravos tardios. Desta forma, o projeto tem por objetivo incentivar o
público-alvo para adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável, impulsionando estratégias de
prevenção, promoção e reabilitação da saúde, por meio de intervenções interpro�ssionais. O público-
alvo será formado por adultos de ambos os sexos que tenham diagnóstico, ou que possuam fatores de
risco para o Diabetes Tipo 2, ou ainda, que busquem informações sobre um estilo de vida ativo, que
possa previr o desenvolvimento da doença e de seus agravos. O projeto visa, num primeiro momento,
realizar campanhas de conscientização sobre o Diabetes, convidando pessoas para participarem das
o�cinas de educação em saúde. Também serão realizadas campanhas pontuais de mensuração da
glicemia e da pressão arterial em pontos estratégicos da cidade de Santos. A partir da possibilidade de
retorno presencial, será formado também um grupo que realizará exercícios físicos 3 vezes por semana.
As práticas corporais propostas serão aquelas que colaborem com o controle glicêmico, envolvendo
basicamente exercícios aeróbios e resistidos, de intensidade moderada (treinamento físico combinado).
Será realizada uma anamnese inicial para determinar os riscos para prática de exercícios físicos, bem
como será solicitado atestado de liberação do médico para as práticas. Além da realização dos exercícios
físicos, as pessoas do grupo poderão participar de o�cinas de educação em saúde, e serão ainda
avaliadas periodicamente (Glicemia, Pressão Arterial, testes de aptidão física, entre outros) no sentido de
acompanhar os efeitos da intervenção. O local de realização das atividades presenciais será na Unidade
Acadêmica Epitácio Pessoa, 741, ponta da praia-Santos. As o�cinas poderão ser realizadas em formato
remoto, quando necessário, para contemplar a participação de convidados externos e ampliar o alcance
das atividades. Como se trata de um novo projeto, a previsão é que as ações sejam iniciadas a partir de
maio de 2022. Espera-se que o projeto colabore com o cuidado à saúde de pessoas com DM2, e que
possa aproximar a comunidade da Baixada Santista das ações desenvolvidas pela Universidade Federal
de São Paulo. Palavras-Chave: Diabetes, qualidade de vida, exercício físico, cuidado em saúde
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PRIMAVERA DE SANGUE: A COBERTURA DO CORREIO DA MANHÃ SOBRE A
MANIFESTAÇÃO E O ASSASSINATO DE ESTUDANTES (RIO DE JANEIRO, 1909).
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Trabalho: Sessão: 24 - História e Imprensa Data: 27/06/22 19h30 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Introdução A Primavera de Sangue dá nome a um episódio que se insere entre os con�itos que
marcaram os primeiros anos da República no Brasil. O caso teve início com uma inocente passeata
organizada pelos acadêmicos do Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro de 1909, comemorando a
chegada da primavera. Durante essa passeata, desencadeia-se um con�ito com a Força Policial, que
usou de violência contra os estudantes e os levou a reclamarem da situação ao então comandante,
general Souza Aguiar. O general nada fez para ajudá-los, muito pelo contrário: esbofeteou um dos
queixosos. Essa nova demonstração de violência por parte do general não passaria sem resposta dos
estudantes. O resultado foi que, no dia seguinte, houve uma nova manifestação, mas dessa vez para
realizar o enterro simbólico da �gura pública do referido comandante. Essa nova manifestação
terminaria com o saldo de 2 estudantes mortos e vários outros feridos, pois em certo ponto do percurso
os mesmos foram surpreendidos por policiais à paisana. O caso que �cou conhecido como Primavera de
Sangue se desdobra ainda em dois outros momentos: o julgamento dos mandantes do assassinato dos
estudantes e sua condenação à pena máxima, que ocorreu em setembro de 1910; e um segundo
julgamento que anulou as condenações do primeiro, em janeiro de 1911. Objetivo O objetivo da
pesquisa consiste em analisar as dimensões desse con�ito e seus desdobramentos a partir das notícias
veiculadas na imprensa, neste caso no Correio da Manhã, um dos jornais mais in�uentes e populares do
Rio de Janeiro naquela época. Também procura-se entender os signi�cados da Primavera de Sangue no
contexto em que se insere: a Primeira República e as mudanças sociais e políticas vividas no Rio de
Janeiro naquele tempo. Trata-se de investigar também em que medida o caso, que mobilizou a cidade do
Rio, constitui-se numa das formas de exercício da cidadania e participação popular nos primeiros anos
da República. Materiais e método Para isso, o método adotado foi a análise e �chamento sistemático das
notícias encontradas no Correio da Manhã nos três momentos desse acontecimento: o con�ito e o
assassinato dos estudantes, em setembro de 1909; o primeiro julgamento em setembro de 1910; e o
segundo julgamento em 1911. O acesso aos jornais se deu por meio da Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional. Resultados e conclusão Até o momento, a pesquisa evidencia uma vasta quantidade de
informações sobre o con�ito, sendo possível dimensionar a importância deste episódio ainda pouco
conhecido, bem como o grau de participação de cada personagem envolvido no caso: os estudantes que
participaram das manifestações e de ações pós assassinato de seus colegas; as personalidades públicas
que se manifestaram sobre os assassinatos; os nomes dos responsáveis pelo crime, tanto dos
executores, quanto dos mandantes e ajudantes; os jurados, advogados e demais indivíduos que
compuseram o júri nos dois julgamentos; e demais pessoas que estiveram presente no enterro dos
rapazes e nos dois julgamentos. Também é possível conjecturar sobre as motivações do duplo
assassinado e possíveis explicações sobre a anulação da pena dada aos mandantes no primeiro
julgamento.
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA DCNT EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS?
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Trabalho: Sessão: 91 - Ciências Biológicas e da Saúde: In�amação, Nutrição,
Obesidade e distúrbios Alimentares Data: 29/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução: As doenças crônicas e agravos não transmissíveis são responsáveis por mais da metade de
mortes no país. São características das DCNT?s as doenças: cardiovasculares, respiratórias crônicas,
diabetes, cânceres e outras relacionadas às condições de vida dos indivíduos e os agravos não
transmissíveis estão relacionados às violências e aos acidentes. Objetivo: Nesse sentido, o presente
estudo tem por objetivo descrever quais são os principais fatores de riscos para DCNT em estudantes
universitários. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura, ordenada e abrangente que
permite sintetizar os resultados das pesquisas e obter informações sobre a temática proposta.
Inicialmente, foram encontrados 20 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 40 na Pubmed (Biblioteca
Nacional de Medicina dos Estados Unidos) e na Scopus 89 artigos. A análise dos estudos levou a seleção
de 9 artigos, sendo utilizado os descritores em saúde: ?DCNT? e ?universitários? para a busca e
identi�cação dos artigos, tento com critérios de inclusão: ano e período de publicação (2017 à março de
2022), disponibilidade do artigo completo em inglês, português e espanhol. Resultados: Dentre os
achados dos estudos alguns fatores de riscos foram evidenciados em estudo que 62,2% não praticavam
atividade física e havia prevalência de etilismo de 37,8%. Já outro realizado pela Pesquisa Nacional de
Saúde mostrou que 47,6% da população relatou ter pelo menos uma doença não transmissível. Em
estudantes das áreas da saúde esse per�l se mostrou ainda mais elevado em especial aos universitários
do curso de graduação em Enfermagem, no qual se evidenciou prevalência de hábitos alimentares
irregulares e sedentarismo, o que informa que se tem 6,9% mais chances de desenvolver DCNT em
relação aos que estão �sicamente ativos. Conclusão: Tendo em vista aos resultados obtidos conclui-se
que os fatores de riscos mais prevalentes nos universitários são: inatividade física, alimentação não
saudável, consumo excessivo de álcool e de alimentos ultraprocessados. O que manifesta preocupação
com o risco de doenças crônicas não transmissíveis no futuro desses pro�ssionais, outro fator relevante
é que os alunos dos cursos da saúde em especial aos futuros enfermeiros têm grandes chances de
adquirirem DCNT. Cabe aos órgãos competentes vinculados à educação e saúde promoverem ações e
estratégias de promoção para uma saúde equilibrada e saudável aos universitários em parceria com as
universidades e como articulação principal a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.
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PRINCIPAIS RECURSOS UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS E
IDOSOS EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: UM PROTOCOLO DE

REVISÃO DE ESCOPO

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - COORIENTADOR(A)

GABRIELE CARDOSO GONÇALVES - DISCENTE CO-AUTOR

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

FABIOLA LETICIA DAMASCENA AMADOR - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: As doenças cardiovasculares representaram a maior causa de morte por doenças não
transmissíveis no mundo, correspondendo a aproximadamente 17,6 milhões de óbitos em 2016. Em
relação aos procedimentos cirúrgicos cardíacos, estimativas mostram que cerca de 75% da população
mundial não tem acesso a esses procedimentos, principalmente por falta de recursos �nanceiros,
infraestrutura e pro�ssionais quali�cados. Desta forma, a implementação de modelos assistenciais
baseados na prevenção e promoção da saúde são fundamentais, e no aspecto das doenças
cardiovasculares, o estímulo ao autocuidado e ao autocuidado são pilares no processo de reabilitação
pós-operatória. Objetivo: Fornecer uma visão abrangente dos principais recursos utilizados na
reabilitação em pós-operatório de cirurgia cardíaca em pacientes adultos e idosos, em termos de áreas
abordadas e recursos educacionais utilizados, para o desenvolvimento de um manual digital de cuidados
para pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca Métodos: Esta revisão será conduzida de acordo
com a metodologia JBI para revisões de escopo. Uma pesquisa bibliográ�ca será realizada no PubMed,
CINAHL, BVS, Embase e Web of Science, em português, inglês e espanhol, publicadas nos últimos 10
anos. A seleção dos estudos e a extração de dados serão conduzidas por dois revisores independentes e
quaisquer divergências serão resolvidas por meio de um terceiro revisor. Os resultados da revisão de
escopo serão apresentados em um estilo narrativo e relatados usando diagramas e tabelas de
extração.Em adicional, serão recuperadas diretrizes da American Heart Association (AHA), European
Society Cardiology (ESC) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), voltadas à reabilitação
cardiovascular, prevenção de DCV e pós-operatório de cirurgia cardíaca, publicadas no últimos 10 anos.
Resultados Preliminares: Foi realizada uma busca preliminar nas bases de dados para construção das
estratégias de busca, nesta foram identi�cados 81 estudos, dos quais 25 foram selecionados para a
amostra �nal, a partir da leitura dos títulos, resumos e do levantamento dos descritores foi estruturada
uma estratégia para cada uma das bases de dados citadas. Conclusão: A estruturação de um protocolo
de pesquisa bem elaborado é fundamental para a execução de uma revisão de escopo adequada. A
partir dele se pré-de�nem os objetivos, métodos e estratégia de busca, permitindo a transparência do
processo da revisão. No aspecto do desenvolvimento de um manual de cuidados direcionado ao pós-
operatório de cirurgia cardíaca espera-se contribuir com o autocuidado fornecendo informações
relevantes ao paciente, auxiliando na transição dos cuidados hospitalares para domiciliares.
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PRIVAÇÃO MATERNA INDUZIU DIFERENTES PERFIS COMPORTAMENTAIS DE
MANEIRA SEXO-DEPENDENTE EM RATOS SUBMETIDOS AO TRAUMA POR IMERSÃO

EM ÁGUA

DEBORAH SUCHECKI - ORIENTADOR(A)

CARLOS EDUARDO NEVES GIRARDI - COORIENTADOR(A)

NATÁLIA CRISTINA ZANTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 166 - Neurociências e Comportamento Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO

Adversidades no início da vida representam um dos principais fatores de risco para o transtorno de
estresse pós-traumático (TEPT). A privação materna por 24 h (PM) tem sido amplamente utilizada para o
estudo das consequências de adversidades precoces sobre o neurodesenvolvimento, especialmente
relacionadas a aspectos comportamentais e neurobiológicos que mimetizam características presentes
em transtornos psiquiátricos. Avaliar se a PM aumenta a incidência de alterações decorrentes de um
estímulo traumático na idade adulta e o per�l comportamental de machos e fêmeas submetidos a PM e
expostas, ou não, ao estímulo traumático. Dezoito ninhadas (n = 8-10 animais/ninhada) de ratos Wistar
foram distribuídas nos grupos controle, não submetidos à PM (CTL: n = 6 ninhadas) ou PM nos dias pós-
natal (DPN) 3 (PM3: n = 6 ninhadas) ou 11 (PM11: n = 6 ninhadas). No DPN 60, proles de ambos os sexos
foram expostas ao trauma por imersão em água (T) ou não (NT). No dia anterior ao protocolo de trauma
(DPN 59) e quatro semanas após o trauma (DPN 89) os animais foram submetidos ao Teste de Splash de
Sacarose (TSS) para avaliação do comportamento de autolimpeza e per�l hedônico, e no DPN 90, ao
Labirinto em Cruz Elevado (LCE) para avaliação de comportamentos relevantes para a ansiedade. O per�l
comportamental foi traçado comparando o desempenho de cada animal no LCE com a média /- 1 desvio
padrão do grupo CTL-NT, valores referências para a análise. Foi realizado o registro do peso em três
momentos ao longo do estudo: no dia do desmame (DPN 21), no dia do protocolo de trauma por
imersão em água (DPN 60) e no dia do LCE (DPN 90). Animais privados apresentaram menor peso do que
os CTL no DPN 21, independente do sexo (p < 0,000001). No DPN 90, fêmeas apresentaram menor peso
do que machos (p < 0,000001). O comportamento de autocuidado/per�l hedônico diminuiu no TSS2 em
relação ao TSS1 (p < 0,05). As fêmeas visitaram mais as extremidades dos braços abertos (p < 0,001) e
ambularam mais nos braços fechados (p < 0,000001) do que os machos. A análise do per�l
comportamental indicou que a PM, sozinha ou quando associada ao T, não induziu o surgimento de
fenótipo afetado em machos, enquanto em fêmeas, a PM associada ou não ao trauma, induziu o
surgimento de fenótipos afetados e intermediários.Tanto a PM como o T não produziram alterações
comportamentais nos testes realizados, sendo a diminuição do comportamento de autocuidado/per�l
hedônico no TSS e diminuição da emocionalidade no LCE decorrentes do tempo e do sexo,
respectivamente. Entretanto, na análise individual, a PM, associada ou não ao protocolo de trauma,
apresentou efeitos diferentes entre os sexos: nos machos pareceu ser um fator de resiliência e nas
fêmeas, um fator de vulnerabilidade.
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PROBLEMAS ARITMÉTICOS SOB MEDIDA: UM ESTUDO DA OBRA ?NOSSA
ARITMÉTICA? DE ALFREDINA PAIVA E SOUZA

LUCIANE DE FATIMA BERTINI - ORIENTADOR(A)

MARCUS VINICIUS MELQUIADES DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: A tese de Pinheiro (2017) aborda as mudanças na aritmética escolar do �nal do século XIX à
primeira metade do século XX, na qual ocorreram mudanças nos espaços escolares, principalmente, nos
laboratórios, considerando esse período como pedagogia cientí�ca. Desse modo, foram analisados
diversos documentos desse período para compreender as mudanças na aritmética ensinada na época. A
obra ?Nossa Aritmética? de Alfredina Paiva e Souza é identi�cada, em sua tese, como a materialização e
sistematização de uma aritmética denominada, por Pinheiro, de aritmética sob medida. As pesquisas de
perspectiva histórica apontam que os estudos dos problemas dos planos de ensino relacionados à
aritmética podem ser bons indicadores das mudanças ocorridas ao longo do tempo do ensino e de
como se relaciona com as distintas propostas pedagógicas de cada período, como as de Bertini (2018).
Objetivo: Partindo da caracterização realizada por Pinheiro (2017), e, com base nos estudos de
perspectiva histórica, por exemplo, realizada por Bertini (2018), essa pesquisa tem como objetivo
compreender de que modo os problemas participam na caracterização dessa aritmética sob medida.
Materiais e Método: A pesquisa de Iniciação Cientí�ca busca, no primeiro momento, explorar a obra da ?
Nossa Aritmética?, a qual se encontra digitalizada no repositório da Universidade Federal de Santa
Catarina, analisando os problemas e de que maneira são apresentados. Ao estudar os problemas
podemos entender como os mesmos participam nesta caracterização desta nova aritmética. Resultados:
Em andamento. Conclusão: Em andamento.
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PROBLEMAS ASSOCIADOS A MEDICAMENTOS EM PACIENTES COM DOENÇA
HEPÁTICA CRÔNICA AVANÇADA

CAMILA PAVANI DE OLIVEIRA - DISCENTE

ROBERTO JOSE DE CARVALHO FILHO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: Portadores de doença hepática crônica avançada (DHeCA) são submetidos a diferentes
tratamentos e medicamentos, com multimorbidade e polifarmácia frequentes. Visando ao bem-estar e a
um tratamento seguro e e�caz para estes pacientes, a atenção farmacêutica perante à farmacoterapia e
aos problemas associados a medicamentos (PAMs) é fundamental. Objetivos: 1) Averiguar os principais
fármacos utilizados; 2) Investigar a prevalência e os tipos de PAMs; e 3) Analisar o impacto da ocorrência
de PAMs na evolução clínica dos pacientes. Material e método: Pacientes em acompanhamento no
Ambulatório de DHeCA da Disciplina de Gastroenterologia da UNIFESP?EPM foram considerados para
inclusão. Dados clínicos e de exames complementares foram avaliados conjuntamente com entrevista
padronizada para pesquisar potenciais PAMs. O estado funcional da hepatopatia foi avaliado pela
classi�cação de Child-Turcotte-Pugh (CTP) e pelo escore MELD (Model for End-stage Liver Disease). O
escore CirCom foi usado para caracterizar a presença de comorbidades. A incidência de hospitalização
em seis meses foi avaliada. Resultados: Foram incluídos 141 sujeitos, com média de idade de 58,6 -12,0
anos, 56,7% de mulheres e 53,9% de etnia caucasoide. Foram observados escolaridade até o ensino
fundamental completo em 49,6%, estado laboral ativo em 22,7% e recebimento de auxílio �nanceiro em
38,3% dos casos. Quanto à etiologia da hepatopatia, doença hepática alcoólica, esteatose metabólica e
hepatite C foram observados em 34,1%, 22,0% e em 17,1%, respectivamente. Uso prévio ou atual de
tabaco em 53,9% e consumo prévio ou atual de álcool em 61,0%. Quanto à gravidade da hepatopatia,
54,4% apresentavam classe CPT A, com MELD médio de 11,9 -4,3. Classes CirCom >1 1 foram observadas
em 12,8% da amostra. O número médio de fármacos usados foi de 4,3 -2,8, prescritos exclusivamente
para o manuseio da hepatopatia em 17,2% dos casos, com predomínio de beta-bloqueadores,
diuréticos, hipoglicemiantes e hipolipemiantes. PAMs foram observadas em todos os indivíduos
(prevalência de 100%), totalizando 439 eventos, com média de 3,1 PAMs/paciente e com a seguinte
distribuição: 1) Indicação não tratada: 8,8%; 2) Dosagem incorreta: 4,5%; 3) Má adesão: 57,8%; 4) Reação
adversa: 11,8%: 5) Interação química indesejável: 20,6%; 6) Escolha farmacológica incorreta: 22,8%; e 7)
Automedicação: 87,9%. A incidência de hospitalização em seis meses foi de 36,2%, motivada por
complicações da hepatopatia em 78,4%. Hospitalização em seis meses não se mostrou associada à
presença de PAMs, mas foi associada a maior gravidade da DHeCA (21,6% em pacientes com CTP A vs.
45,2% em indivíduos com CTP B ou C; p = 0,039) e a escores CirCom superiores a 1 1 (77,8% vs. 30,1%; p
< 0,001). Conclusões: PAMs são frequentes em portadores de DHeCA, mas não parecem in�uenciar na
incidência de hospitalização em seis meses de acompanhamento. Espera-se que os resultados deste
estudo possibilitem o conhecimento da frequência, os fatores de risco relacionados e o impacto dos
problemas relacionados aos medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com DHeCA na
população brasileira, o que será fundamental para o manejo adequado da doença, para a prevenção da
deterioração da função hepática ou aparecimento de novas doenças ocasionadas pelo mau uso de
fármacos nesses pacientes.
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PROCESSO DE CLARIFICAÇÃO DE AÇÚCAR COM REATOR DE LEITO FIXO
CONTROLADO POR ARDUINO

ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO - CO-AUTOR(A)

ELIEZER LADEIA GOMES - ORIENTADOR(A)

LAURA PLAZAS TOVAR - CO-AUTOR(A)

MARINA CAITANO PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

PROCESSO DE CLARIFICAÇÃO DE AÇÚCAR COM REATOR DE LEITO FIXO CONTROLADO POR ARDUINO.
MARINA CAITANO PEREIRA1 (Graduação Eng. Química), ELIEZER LADEIA GOMES2 (orientador), LAURA
PLAZAS TOVAR³ (co-autora), ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO? (co-autora). Lab. Catálise e Química Verde
(Eng. Química UNIFESP). E-mail 1: marina.pereira29@unifesp.br; 2: eliezer.ladeia@unifesp.br; 3:
laura.tovar@unifesp.br; 4: fernandez.romilda@unifesp.br. Introdução. Industrialmente o açúcar VHP é
clari�cado à 80 °C, em uma baixa vazão volumétrica, de forma a gerar o açúcar cristal, que deve chegar
ao mercado consumidor. No entanto, neste processo, o pH da solução é abaixado em níveis que
induzem a transformação do açúcar em açúcar invertido (frutose e glicose) (pH~5,6), o que não é
desejado. Objetivo. Com a intenção de diminuir custo da clari�cação de açúcar e simpli�car seu
processo, o objetivo deste trabalho foi a montagem de um reator de adsorção de leito �xo controlado
por Arduino. A solução ainda pouco explorada é empregar carvão ativado impregnado com
micropartículas de óxido de magnésio, o que leva à clari�cação e simultaneamente eleva o pH da
solução para um valor próximo a 8,0, evitando a formação de açúcar invertido. Materiais e Métodos. Os
itens usados para controle foram a placa Arduino Mega®, sensores de pH e temperatura, além de um
sistema de controle de vazão. O reator de leito �xo encamisado foi construído em acrílico, com as
dimensões de 50,0 cm de comprimento e diâmetro de 4,5 cm. O sistema de clari�cação constitui-se de:
reator adsortivo, válvulas agulha, 1 bomba centrífuga e 1 peristáltica, reservatórios de água e açúcar VHP
industrial e um banho termostatizado. Paralelamente ao sistema tem-se um espectrofotômetro para
acompanhamento do grau de clari�cação inline. As placas Arduino e interfaces foram �xados a uma
caixa de controle para fácil acesso às modi�cações / correções do sistema. O controle do processo foi
realizado pelo programa Arduino IDE desenvolvido especialmente para este �m. Carvão ativado com
diâmetros de partículas em torno de 80 MESH foi utilizado nos experimentos. O tipo de carvão usado foi
decidido por três fatores: o tamanho dos poros, a área super�cial especí�ca e o volume dos poros
(MURANAKA, 2010; REINOSO; ALBERO, 2016). A concentração de compostos pigmentados do açúcar
clari�cado é determinada inline a partir dos dados do espectrofotômetro, utilizando-se uma curva de
calibração inserida no programa de controle. Resultados e Conclusão. Dados preliminares mostram que
a clari�cação atinge 90% de extração dos pigmentos após 4 h de uso do adsorvente (amostra de carvão
ativado impregnado com acetato de magnésio e posteriormente calcinada). Outras amostras sem adição
de magnésio ou impregnadas com cloreto ou nitrato de magnésio não atingiram alta clari�cação
combinada com elevação do pH do e�uente no pH exigido industrialmente. O sistema construído é ágil e
de fácil controle, possibilitando o estudo do processo de clari�cação. Algumas di�culdades estão
relacionadas ao procedimento operacional, pois o preenchimento e esvaziamento do leito de carvão
exige cuidado com relação à compactação das partículas de carvão. Numa próxima etapa pretende-se
estudar a e�ciência de pellets de zeólitas impregnadas com magnésio para manter o pH da solução de
saída dentro do padrão industrial. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS MURANAKA, C. T. Combinação De
Adsorção Por Carvão Ativado Com Processo Oxidativo Avançado (POA) Para Tratamento De E�uentes
Contendo Fenol. [S.l.]: Universidade de São Paulo, 2010. REINOSO, F. R.; ALBERO, J. S. Activated Carbon
and Adsorption. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. [S.l.]: [s.n.], 2016.
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PROCESSO DE ENFERMAGEM PARA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE NA
EDUCAÇÃO PERMANENTE: REVISÃO INTEGRATIVA

MARIA CRISTINA MAZZAIA - ORIENTADOR(A)

ASSISSA SOUZA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS), em sua lei regulamentadora, Lei 8080/90, refere que é de
competência do mesmo a: "organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os
níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente
aperfeiçoamento de pessoal". Posteriormente, emerge a educação permanente em saúde, com ações
voltadas para o cotidiano pro�ssional e seus problemas reais. Nesse contexto os pro�ssionais de
enfermagem que representam o maior quantitativo da mão de obra e necessitam de ações para os
mesmos, pois essas são atreladas a melhoria da qualidade da assistência e segurança do paciente. Para
organizar o serviço desses pro�ssionais foi criado o processo de enfermagem (PE), que trata-se de uma
ferramenta para o serviço de enfermagem, que tem como princípio nortear o senso crítico do
pro�ssional, respaldando-o tanto em relação a elaboração de políticas públicas, como na quali�cação e
organização do trabalho em saúde. Objetivo: Identi�car publicações realizadas que relacionem: processo
de enfermagem, educação permanente e segurança do paciente. Materiais e Métodos: Através do uso
da estratégia PICo, foi realizada um revisão integrativa, nas bases de dados: Cochrane, Medline, Cinahl e
Lilacs, e foram inclusos artigos em todos idiomas, que resultaram do boleano das palavras-chaves.
Foram encontrados um total de 157 artigos, 02 excluídos por duplicidade, 133 excluídos após leitura de
título e resumo, restaram 22, que foram lidos integralmente e após os critérios de inclusão e exclusão,
por não responderem a questão de pesquisa, obteve-se um total de 07 artigos. Resultados e conclusão:
Os artigos possuem uma ligação direta entre o processo de enfermagem, a segurança do paciente e
educação permanente, demonstrando a necessidade de corroborar as ações relacionadas aos três eixos
temáticos para melhoria da assistência em saúde.
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PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E
OS SABERES DOCENTES, EM UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO PAULO

FLAMINIO DE OLIVEIRA RANGEL - ORIENTADOR(A)

GABRIELA DE SOUZA SENA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 141 - Educação, Formação e Ensino 5 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Atualmente, diante as exigências propostas pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC), faz-se
necessário a re�exão sobre os processos de sua elaboração e implementação na educação básica, uma
vez que, as instituições de ensino são submetidas a adotar novas práticas para o desenvolvimento do
currículo, de forma vertical e obrigatória. Esta nova realidade se apresenta desa�adora para todos os
envolvidos no processo educacional, por exigir propostas até então, pouco ou nada aplicadas e/ou
discutidas no contexto da educação básica, especialmente, no ensino técnico de nível médio. A
implementação da BNCC na rede pública apresenta variadas di�culdades e a investigação de seu caráter
formativo, contribui para que os professores e todos envolvidos no contexto escolar avaliem e re�itam
sobre as possibilidades de sua utilização na escola. Este momento demonstra a necessidade de um olhar
re�exivo sobre o documento e os fatores que o envolvem, uma vez que se con�gura como um
documento cujo objetivo é apontar aquilo que o aluno deve aprender, sem considerar os saberes
docentes, suas opiniões, críticas e sua prática escolar. O processo de implementação da BNCC, não
abrangeu aspectos relevantes da gestão democrática e esta pesquisa visa analisar se os saberes
docentes foram respeitados durante sua a implementação na escola em questão. Especi�camente, o
presente projeto será desenvolvido em uma escola técnica estadual de São Paulo, e pretende investigar
o processo de implementação da nova BNCC, relacionando com os saberes docentes sob a perspectiva
da literatura de Maurice Tardif, através de um estudo de caso que envolverá levantamento bibliográ�co,
análise documental e pesquisa exploratória com professores envolvidos diretamente no processo de
implementação da nova base, na unidade escolar escolhida como objeto de estudo.
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PROCESSO REVOLUCIONÁRIO CHINES NA VISÃO DO JORNAL O GLOBO: A
REVOLUÇÃO SOCIALISTA CHINESA NO JORNAL O GLOBO (1940-1980)

SAMIRA ADEL OSMAN - ORIENTADOR(A)

SAMANTA DE FREITAS BESERRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

PROCESSO REVOLUCIONÁRIO CHINES NA VISÃO DO JORNAL O GLOBO: A REVOLUÇÃO SOCIALISTA
CHINESA NO JORNAL O GLOBO (1940-1980) Autora: SAMANTA DE FREITAS BESERRA Endereço de email:
sasisfreitas@gmail.com Palavras chave: China, revolução, jornal, O Globo. A revolução socialista chinesa
iniciou na década de 40 do século XX e assim como todas as revoluções, foi um processo contínuo do
qual levou anos para se consolidar e trazer mudanças reais para o país. Desde 1949 até 1976, Mao
Zedong, um dos maiores líderes revolucionários do país, foi presidente da república socialista chinesa e
foi um dos principais nomes que demarcaram mudanças seríssimas no mundo durante o século XX. Ao
passo que a China cresceu como um dos maiores países socialistas, o Brasil passava por diversas
mudanças, inclusive uma ditadura militar. Em um mundo dividido entre capitalistas e socialistas, a
relação Brasil-China não foi próxima, mas mesmo assim os brasileiros não deixaram de receber notícias
de um país tão distante. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é entender como o jornal O Globo, uma das
maiores empresas de jornalismo do país, retratou em suas principais páginas a revolução socialista,
desde alguns anos antes até o período de governança de Mao Zedong. Isso também tentando analisar
se de alguma forma o que encontramos nessas matérias podem ter in�uenciado a visão xenofóbica,
racista, orientalista e anticomunista que o senso comum brasileiro tem com a China. Para chegarmos ao
objetivo �nal, algumas perguntas são necessárias: O jornal O Globo chegava em muitas casas brasileiras
nos respectivos anos analisados? Como a realidade do Brasil se demonstrou nas seguintes páginas?
Essas notícias e a forma de retratá-las realmente interferiu no que o Brasil pensa acerca da China e da
sua população? O método de pesquisa se baseia em fazer comparações entre diferentes cadernos do
jornal O Globo de diferentes anos, desde 1940 até 1976. Esses cadernos estão disponíveis no site do
jornal, o qual tem um acervo com cadernos desde 1925. Dentre todas essas páginas encontradas que
fazem menção a China, serão selecionadas matérias que chamam a atenção pelo seu conteúdo em
defesa ou ataque à China e sua história. A partir do material selecionado, serão contadas qual a
porcentagem de vezes que a China é mencionada em matérias que falam sobre a Guerra, que falam
sobre o Japão, já que na pesquisa até aqui se mostrou necessário, ou que realmente dão destaque para
algum acontecimento na China. Além disso, irá se analisar também, a partir da bibliogra�a selecionada,
o que essas matérias em destaque mostram sobre a história da China e sua revolução, e de que forma
um dos maiores jornais do país está entregando essas questões para seus leitores.
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DA BORRA DE CAFÉ

RAFAEL MAURICIO MATRICARDE FALLEIRO - ORIENTADOR(A)

GISELE ATSUKO MEDEIROS HIRATA - CO-AUTOR(A)

ENZO FASSONI MOURA - DISCENTE

LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA FRANCO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

Com a crescente preocupação no Brasil em preservar o meio ambiente, o consumo de energia renovável
torna-se essencial. Neste contexto, destaca-se a produção do biodiesel a partir de resíduos como, por
exemplo, o óleo de fritura, a borra de café, entre outros. A borra torna-se uma alternativa para a síntese
do biodiesel, pois o café, é a segunda bebida mais consumida no Brasil e, consequentemente, gera
grande quantidade de resíduo reaproveitável. Desta forma, este trabalho empregou a borra de café, que
pode conter até 20 % em massa de óleo em sua composição, para produzir biodiesel a partir do óleo
extraído da borra. A extração do óleo foi realizada empregando-se o etanol como solvente, com uma
proporção de 1:6 (m/v) respectivamente, e duração de 4 horas de processamento. Em seguida, realizou-
se a rotaevaporação da solução para recuperação do etanol, tal procedimento, por sua vez, tinha
duração de, aproximadamente, 90 minutos. A quantidade de óleo obtida foi, em média, 12 g para cada
100 g de borra de café. Com o óleo extraído, realizou-se a reação de transesteri�cação na razão molar de
1:6 (óleo:etanol), em reator batelada, com o catalisador hidróxido de sódio. O produto desta reação
apresentou duas fases, composta pelo biodiesel e glicerol, que, posteriormente, será recuperado por
processo de lavagem e separação de fases. O rendimento da reação será analisado e quanti�cado por
cromatogra�a líquida. A partir dos dados coletados, pretende-se estudar as variáveis que interferem no
rendimento do biodiesel, como temperatura, razão molar óleo:etanol, catalisador e índice de acidez.
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PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO A PARTIR DE RESÍDUO LIGNOCELULÓSICO PARA
APLICAÇÃO EM PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

MARAISA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

ADRIANE BRAION CONTESSOTTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-
Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Introdução: Os resíduos lignocelulósicos são os mais presentes no cotidiano brasileiro, consequência da
vasta quantidade de empresas do ramo agrícola no país. O café e a cana de açúcar, commodities
extremamente essenciais para a economia brasileira por decorrência do solo e clima favoráveis, geram
grande quantidade do resíduo resultante de sua produção e processamento. Desta forma, é de extrema
importância tecnologias que reaproveitem o resíduo para produção de materiais bené�cos para a vida
humana. Visando tal fato, a transformação do resíduo em material de valor no mercado é o grande foco
desta pesquisa. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo produzir carvão ativado a partir de
resíduos lignocelulósicos para aplicação em produtos cosméticos e de higiene pessoal. Metodologia: Os
materiais utilizados nesta pesquisa para produção do carvão ativado foram resíduos de casca de café,
borra de café e bagaço de cana de açúcar. Inicialmente, os resíduos foram secos e a granulometria foi
padronizada. Em seguida, foram impregnados 10 g de cloreto de zinco diluído em 40 mL de água
juntamente com 10 g de resíduo. Após, a ativação foi realizada em forno convencional a 500°C por 3
horas e então, realizou-se a lavagem do carvão com água até atingir pH neutro e, por �m, a secagem em
estufa por 12 horas em temperatura de 125°C. O material foi caracterizado por adsorção/dessorção de
nitrogênio a 77 K. Para garantir a e�ciência do carvão, foram realizados testes de adsorção com a
rodamina, de forma a entender as capacidades de adsorção do material. Resultados: Os carvões
ativados obtidos apresentaram área superior a 1.000 m2/g, sendo sua isoterma característica da
presença de microporos (presença de poros menores que 2 nm) e mesoporos (poros de 2 a 50 nm).
Assim, os carvões mostram viabilidade para aplicação em processos de adsorção e consequentemente
em aplicação de produtos cosméticos para tal aplicação. Finalmente, prova-se a e�ciência da pesquisa
de acordo com os benefícios de tais produtos cosméticos para a saúde humana.
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PRODUÇÃO DE EMBRIÕES: EFEITO DO ESTRESSE TÉRMICO EM ANIMAIS PRÉ-
PÚBERES

FABIOLA FREITAS DE PAULA LOPES - ORIENTADOR(A)

CAROLINE ALENCAR IMAEDA DE CARVALHO - AUTOR(A)

MARCELO TIGRE MOURA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

INTRODUÇÃO: Já foi amplamente demonstrado que o estresse térmico desencadeia uma série de
alterações celulares e moleculares no oócito de mamíferos, reduzindo a competência oocitária. No
entanto, pouco se sabe sobre os efeitos do estresse térmico em animais pré-púberes. OBJETIVO: Dessa
forma, o objetivo deste experimento foi determinar o efeito do estresse térmico durante a fase de
crescimento oocitário em fêmeas pré-púberes. MATERIAL E MÉTODOS: Para tanto, seis casais de
camundongos da linhagem Suíça foram acasalados. No dia 10 do desenvolvimento pós-natal (P10), as
matrizes lactantes e as ninhadas foram alocadas em câmaras climáticas nas condições controle
(21°C/24h) ou estresse térmico (35°C/12h durante o período de luz e 21°C/12h durante o período escuro)
por 11 dias. Todos os animais foram pesados antes (P9) e depois (P21) da exposição aos tratamentos
além de pesagens semanais até o P35 para caracterização do modelo de estresse térmico. Ao atingirem
a puberdade, as fêmeas das ninhadas do experimento 1 foram superovuladas com 10 U.I. de eCG e 10
U.I. de hCG, com o intervalo de 48h. As fêmeas foram eutanasiadas 14-15h após a aplicação do hCG para
a coleta de oócitos maturos. Os oócitos foram submetidos à ativação partenogenética com cloreto de
estrôncio e citocalasina B para avaliação das taxas de clivagem e de desenvolvimento embrionário
(mórula e blastocisto) após 12 ou 96h, respectivamente. No experimento 2, os animais foram
submetidos aos mesmos tratamentos, porém as fêmeas das ninhadas foram superovuladas com 5 U.I.
de eCG e hCG para produção in vivo de embriões. Para tanto, as fêmeas foram alocadas com machos
férteis, eutanasiadas 94h após a aplicação de hCG e os embriões foram coletados e classi�cados
conforme o estádio do desenvolvimento. RESULTADOS: O estresse térmico reduziu a massa corporal no
P21 (P=0,0053) e a variação da massa corporal (? massa corporal = massa �nal ? massa inicial; P= 0,0011)
das matrizes lactantes em relação ao controle. Não houve efeito do estresse térmico na massa corporal
das fêmeas da ninhada. A taxa de clivagem não foi afetada pelo estresse térmico após a ativação
partenogenética. Entretanto, o estresse térmico reduziu o desenvolvimento embrionário (mórulas e
blastocistos) de 23,74 ± 4,12 % no grupo controle para 0 % no grupo estressado (P=0,0003). A produção
in vivo de embriões não foi afetada pelo estresse térmico, não havendo diferença na progressão do
desenvolvimento embrionário e nem na viabilidade das estruturas. CONCLUSÃO: Portanto, a exposição
de fêmeas pré-púberes ao estresse térmico reduziu a competência oocitária quando os oócitos foram
ativados in vitro, mas não quando foram fecundados in vivo, sugerindo que o genoma paterno e/ou o
ambiente uterino in vivo resgatou os efeitos deletérios do estresse térmico durante a fase de
crescimento de oócitos em camundongos.
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PRODUÇÃO DE FRAGMENTO DE CADEIA ÚNICA VARIÁVEL ANTI-SHIGA TOXINA TIPO
2 (STX2) USANDO ESCHERICHIA COLI RECOMBINANTE.

RAFAELA VIEIRA DE CARVALHO - DISCENTE

MARCELA GUIMARÃES - CO-AUTOR(A)

JOSE GERALDO DA CRUZ PRADELLA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 148 - Quimica Orgânica e Biotecnologia Data: 01/07/22 09h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS 

Sub-Área: BIOTECNOLOGIA

PRODUÇÃO DE FRAGMENTO DE CADEIA ÚNICA VARIÁVEL ANTI-SHIGA TOXINA TIPO 2 (Stx2) USANDO
Escherichia coli RECOMBINANTE. Rafaela Vieira de Carvalho1, Marcela Guimarães 1, José Geraldo da Cruz
Pradella1 1 Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Ciência e Tecnologia Embora a
Escherichia coli seja uma bactéria que normalmente faz parte da microbiota autóctone, algumas cepas
podem receber fatores de virulência, e desta forma produzir toxinas como a toxina Shiga (tipo Stx1 e
Stx2) (STEC), tornando-se assim responsável por doenças como colite transtorno hemorrágico (CH) e
síndrome hemolítico-urêmica (SHU), cujo tratamento existente não é e�caz. No entanto, a terapia com
anticorpos neutralizantes anti-Stx pode ser um tratamento alternativo e e�caz contra STEC e HUS (LUZ
ET AL. 2015). Assim, anticorpos monoclonais (mAbs) e seus fragmentos têm sido cada vez mais
explorados para diferentes aplicações em medicina, diagnóstico laboratorial e pesquisa (AHMAD ET AL.,
2012). O fragmento scFv apresenta várias vantagens sobre um mAb convencional, começando pelo seu
tamanho reduzido e pela ausência de glicosilação. Isso os torna ideais para produção em sistemas
microbianos, pois possui bioprocessamento mais robusto e simpli�cado, apresenta maior produtividade,
permite processos de cultivo de alta densidade celular em substratos baratos e de�nidos e
escalabilidade para biorreatores de grande volume (SPADIUT ET AL. 2014). Atualmente não há produto
comercial disponível, pois embora já tenham sido descritos fragmentos de mAbs scFv anti-Stx
recombinantes, eles foram produzidos em células de origem murina e por hibridomas, o que torna o
custo de produção muito alto (AHMAD ET AL., 2012; SKINNER ET AL., 2013). Nesse contexto, o
desenvolvimento de uma ferramenta de alta precisão, composta por fragmentos de anticorpos
recombinantes para detecção de Stx produzida em bactérias em larga escala, seria uma excelente
ferramenta de diagnóstico, surgindo como objetivo principal do presente projeto. Sendo assim,
realizamos um estudo preliminar envolvendo o cultivo de cepas de E. coli (BL21 (DE3), BL21 (DE3) pLysS e
ArcticExpress (DE3)) transformadas com o plasmídeo pscFv-antiStx2 (LUZ et al., 2015), para analisar o
crescimento curvas e concentrações celulares em massa seca. As cepas foram cultivadas em meio de
cultura 2xYT (meio complexo) e HDF (meio de�nido de fermentação de alta densidade) em dois tipos de
frascos, liso e aletado (erlenmeyer de 250 mL, LABCENTER, Campinas, SP). Ao combinar meios e tipos de
frasco, quatro condições foram usadas para cada cepa: 1) HDF/frasco liso, 2) HDF/frasco aletado, 3)
2xYT/frasco liso, 4) 2xYT/frasco aletado. Todas as culturas foram realizadas em agitador rotativo a 37ºC, a
200 rpm (incubadora geladeira MA-830/A; MARCONI). Subsequentemente, os ensaios de expressão do
fragmento scFv recombinante produzido em cepas de E. coli foram realizados usando 50 mL de meio de
cultura HDF em frascos agitados em pequena escala com indutores de expressão 0,1 mM isopropil ÿ-d-1-
tiogalactopiranosídeo (IPTG) e 1% de lactose. As amostras foram puri�cadas por cromatogra�a de
a�nidade em uma coluna polyprep (BioRad) com esferas de níquel Ni-NTA Agarose (QIAGEN). Os
resultados obtidos nos mostraram que a linhagem Arctic se sobressaiu em ambos ensaios, visto que a
linhagem apresentou um melhor crescimento, e expressou uma maior concentração de proteínas. Dessa
forma a continuação do estudo de produção do fragmento de interesse se dará por meio da utilização
da linhagem Arctic. REFERÊNCIAS AHMAD Z.A., YEAP, S.K.; ALI, A.M. ET AL. 2012. scFv antibody principles
and clinical application. Clinical and Development Immunology 1-15. CHENG LW, HENDERSON TD,
PATFIELD S ET AL. 2013. Mouse in vivo neutralization of Escherichia coli Shiga toxin 2 with monoclonal
antibodies. Toxins (Bessel) (5): 1845-1858 GEHRING A; HE X., FRATAMICO P ET AL. 2014. A high-
throughput, precipitating colorimetric sandwich ELISA microarray for Shiga toxins. Toxins (Basel) (6),
1855-1872. LUZ D, CHEN G, MARANHÃO AQ, ROCHA LB ET AL. 2015. Development and characterization
of recombinant antibody fragments that recognize and neutralize in vitro Stx2 toxin from Shiga toxin
producing Escherichia coli. PloS one vol. 10,3 e0120481 SKINNER, C.; PATFILED, S.; STANKER, L.; HE, X.
2013. Development of monoclonal antibodies and immunoassays for sensitive ans speci�c detection of
Shiga toxin Stx2f PLos One, (8), e76563. SPADIUT, O.; CAPONE, S.; KIANER, F. ET AL. 2014. Microbial for
the production of monoclonal antibodies and antibodies fragments Trends in Biotechnology (32) 1: 54-
58. AGRADECIMENTOS (E OUTRAS INFORMAÇÕES) FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Bolsa nº2021/12282-7) pelo apoio �nanceiro essencial para a realização desta pesquisa. ?



As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de
responsabilidade do(s) autor(es) e não re�etem necessariamente a visão da FAPESP?.
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PRODUÇÃO DE MEMES SOBRE A COVID-19: ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICO-
DISCURSIVAS E MULTIMODAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA COERÊNCIA

VANDA MARIA DA SILVA ELIAS - ORIENTADOR(A)

ROGÉRIO NASCIMENTO DA SILVA DE JESUS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 76 - Linguística, Letras e Artes 7 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Considerando que produtores de memes em ambiente de rede lançam mão de estratégias que são
usadas reiteradamente no processo de remixagem de memes e impactam a leitura e a produção de
sentidos, esta pesquisa tem como tema um estudo sobre memes com o objetivo de analisar estratégias
usadas na produção de memes que contribuem para a construção da coerência. As questões que
orientam esta investigação são : Quais estratégias se destacam na produção de memes? Como essas
estratégias contribuem para a produção da coerência desses textos? A análise é ancorada teoricamente
em estudos do texto como desenvolvidos pela Linguística Textual em sua abordagem sociocognitiva e
interacional. A esses estudos serão articulados estudos sobre a multimodalidade, na perspectiva
sociossemiótica, e estudos sobre o meme que o compreendem como um constructo digital multimodal
amplamente compartilhado que pode ser apropriado e modi�cado, sendo novamente publicado e
compartilhado em novas remixagens no ciberespaço. De base qualitativa, a pesquisa tem o corpus
formado por dezessete memes relacionados ao tema da pandemia da COVID-19 que, extraídos das
páginas ?Bode Gaiato? e ?Agostinho Sincero? da rede social Facebook e produzidos no período
compreendido entre março de 2020 e junho de 2021, apresentam grande número de reações,
compartilhamentos e comentários de seus usuários. Os memes coletados foram produzidos em um
único quadro e são constituídos por elementos verbais e não verbais, compondo um design �xo.
Consequentemente, �caram de fora desta pesquisa memes produzidos com movimento, como é o caso
de GIF?s, stories e vídeos. A análise foi organizada em dois blocos: o primeiro referente às estratégias
visuais e o segundo bloco, às estratégias linguístico-discursivas utilizadas na produção dos memes. Em
relação aos memes analisados, resultados indicam que os produtores utilizam estratégias verbais e
visuais para que a sua produção seja reconhecida como memética e, nesse sentido, reiteram elementos
popularizados em produções anteriores, adaptando esses elementos aos novos contextos, de modo que
novos conteúdos são elaborados com elementos que os associam a grupos de memes. Assim,
estrategicamente, fazem uso de ferramentas tecnológicas disponíveis em redes sociais, aplicativos e
sites geradores de memes para elaborar conteúdos objetivando a repercussão de sua produção nas
redes e a construção de sentidos por leitores.
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PRODUÇÃO DE NANOESTRUTURAS DO PIGMENTO NATURAL AZUL C-FICOCIANINA
UTILIZANDO A TÉCNICA DE ELECTROSPINNING

ANNA RAFAELA CAVALCANTE BRAGA - ORIENTADOR(A)

SERGIANA DOS PASSOS RAMOS - CO-AUTOR(A)

BEATRIZ SOUZA ABREU ARAUJO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
SOCIAL

Introdução: A procura e o desejo por uma alimentação saudável e equilibrada tem se mostrado uma
tendência crescente nas últimas décadas, nesse sentido se faz necessário que o campo de tecnologia e
inovação em alimentos acompanhe essa demanda através do desenvolvimento de estudos e pesquisas
que explorem as potencialidades desses alimentos e descubram novas aplicações para eles, objetivando
o aperfeiçoamento de técnicas de baixo custo, viáveis e que valorizem a aplicação de compostos
naturais como substitutos dos conhecidos aditivos alimentares. Os recursos naturais marinhos, como
micro e macroalgas, surgem como compostos de interesse para além de ser valor nutricional. Um
exemplo é a cianobactéria Spirulina, rica em �cobiliproteinas de cor azul intensa denominada C-
�cocianina. Este composto apresenta diversas propriedades interessantes relacionadas ao seu consumo
frequentes para a saúde humana. Destacando-se atividade antioxidante, anti-in�amatória,
antibacteriana e hepatoprotetora. No entanto, as �cobiliproteinas são sensíveis a condições extremas de
temperatura e pH. Como uma alternativa para estabilizar esse pigmento, a nanotecnologia avança
protegendo as estruturas dos compostos bioativos, prevenindo a perda de cor e de atividade biológica
com o tempo em alimentos adicionados desse ingrediente. A inovação em seu processamento é
essencial para alcançar novas formas de aplicá-los em produtos alimentícios. Objetivo: O objetivo do
presente trabalho é a produção de nanoestruturas contendo C-�cocianina (C-FC) utilizando o óxido de
polietileno (PEO) como polímero, através da técnica de electrospinning. Material e Método: Da biomassa
de Spirulina obtida comercialmente foi extraída a C-FC, a mesma foi utilizada para a produção de
compósitos através da técnica de electrospinning. Para tanto, o PEO foi utilizado como polímero,
posteriormente as nanoestruturas foram caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) e espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Resultados: Duas
condições foram avaliadas e caracterizadas, a primeira formada por uma combinação de concentração
PEO (7,7%), NaCl (0,36%) e 20% de C-�cocianina. Essa solução foi preparada em tampão fosfato sódio
(pH 7,2). A segunda condição, era composta por 6% de PEO e 1% de NaCl mantendo a concentração de
C-FC (20%). Ambas as soluções foram submetidas ao processo de electrospinning �lmes de cor
característica do pigmento foram obtidos em ambas as condições. Posteriormente as amostras foram
caracterizadas através das análises de MEV e FTIR. As imagens obtidas através da análise de MEV,
realizada em ambas as condições, possibilitou a avaliação das medidas dos compósitos de PEO e C-FC e
nenhuma das condições avaliadas apresentou diâmetro nanométrico, sendo ambas alocadas na faixa
micrométrica. No ensaio 1 o maior diâmetro obtido foi de 8,29 ?m, enquanto o menor foi de 2,65 ?m a
média das medidas foi 4,90 ?m. No segundo ensaio o maior diâmetro foi de 8,93 ?m e o menor foi de
2,08 ?m, a média foi de 4,98 ?m. A análise do FTIR comprovou através da avaliação das bandas obtidas a
presença de C-FC e de PEO nas duas amostras. Com os resultados obtidos, outros polímeros e
combinações deles serão estudados na tentativa de obter nanoestruturas contendo C-FC.
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CUBOSSOMAS FUNCIONALIZADOS COM
BIOPOLÍMEROS PARA CARREAMENTO DE FÁRMACO.

OMAR MERTINS - ORIENTADOR(A)

KARIN DO AMARAL RISKE - CO-AUTOR(A)

BÁRBARA VILELA PIMENTA - DISCENTE

PATRICK MATHEWS DELGADO - COORIENTADOR(A)

RAFAEL RICARDO MADRID MARTINEZ - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 8 - Biofísica/Biologia Celular Data: 27/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: BIOFÍSICA

Introdução: A administração de fármacos pela via oral ainda é desa�adora pela baixa biodisponibilidade
dos ativos e consequente necessidade de altas dosagens, o que leva ao aumento de possíveis efeitos
colaterais durante o tratamento. Por essa razão, os estudos e a produção de sistemas nanoestruturados
como carreadores de fármacos são de grande importância, pela possibilidade de realizarem liberação
controlada dos bioativos através de diversos mecanismos, como a responsividade à variação do pH do
sistema gastrointestinal. Neste trabalho, foram desenvolvidos cubossomas (nanopartículas lipídicas com
estrutura interna de topologia cristalina) funcionalizados com biopolímeros, que possam ser
futuramente utilizados como carreadores de fármacos. Objetivo: Produzir e estudar a estrutura de
cubossomas pH-responsivos funcionalizados com os polímeros biocompatíveis quitosana e alginato,
para aplicação no carreamento de fármacos em administração oral. Materiais e Métodos: Para a
produção dos cubossomas, foram utilizados a monooleína e o surfactante Pluronic F127 em dois valores
de pH (2,5 e 7,4), equivalentes aos valores encontrados no trato gastrointestinal, cujo preparo envolve
repetições de agitação em vórtex e ultrasson. À essa solução foram adicionados a quitosana-N-arginina e
o alginato, deixados em agitação overnight. As amostras com e sem polímeros foram estudadas quanto
ao seu tamanho coloidal, condutividade elétrica e interação com albumina sérica bovina. As análises
foram feitas empregando-se técnicas de espalhamento de luz e potencial zeta (DLS), calorimetria por
titulação isotérmica (ITC) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). Resultados: A adição dos
polímeros alterou os valores de potencial zeta dos cubossomas em ambos os valores de pH, uma vez
que a quitosana apresenta carga positiva em pH 2,5 e ligeiramente positiva em pH 7,4 enquanto que o
alginato apresenta carga negativa no pH 7,4. O tamanho das nanopartículas também sofreu alteração
após a incorporação dos biopolímeros, em especial em pH 2,5; a alteração foi ainda mais acentuada na
presença de albumina sugerindo que houve interação com a proteína. Observou-se também que, em
ambos os valores de pH, a adição de polímeros à formulação de cubossomas resultou em maior
interação molecular da partícula com a albumina, constatada pela variação da entalpia. A interação
também proporcionou um aumento da estabilidade térmica desta proteína, uma vez que houve
aumento em sua temperatura de desnaturação. Conclusão: A funcionalização com biopolímeros pode
proporcionar maior e�ciência dos cubossomas como carreadores de fármacos para a via oral, já que os
resultados obtidos nas análises realizadas neste estudo evidenciaram interações signi�cativas com
proteína em condições que simulam o meio gastrointestinal.
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PRODUÇÃO MIDIÁTICA NAS CIÊNCIAS DA TERRA E AÇÕES EM 2020 E 2021

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Serão apresentados resultados acumulados do projeto, na perspectiva do que há disponível no website
(producaomidiatica.unifesp.br), envolvendo resultados.
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PRODUZINDO OUTROS CORPOS, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM PROFISSIONAIS
DA ATENÇÃO BÁSICA

FERNANDA DE ALMEIDA PIMENTEL ARGENTO - ORIENTADOR(A)

GABRIELA DOS SANTOS COELHO TANIGUCHI - AUTOR(A)

RENATA MONTEIRO BUELAU - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: SAÚDE
MENTAL

Introdução: Dos movimentos da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica no �nal dos anos 1970 à
aprovação da Lei 10.216 em 2001, até suas subsequentes alterações, percebe-se uma gama signi�cativa
de ações que têm como objetivo alterar a realidade do cuidado em saúde mental no Brasil. Toda a Saúde
passa por um processo de reconstrução. Surge uma nova concepção sobre o binômio saúde-doença,
gerando modelos de atenção, nos quais as respostas aos problemas de saúde não são encontradas,
apenas em serviços especí�cos. O conceito de saúde não é de�nido como ausência de doença. Ampliam-
se também os campos de ação, uma vez que saúde, nesse sentido, conecta-se à noção de vida, de
qualidade de vida, inserida no coletivo. Dessa forma, múltiplas dimensões estão envolvidas nesse
processo de promoção de saúde, tanto no âmbito global de um Estado, quanto no âmbito da
singularidade e autonomia dos sujeitos. No campo da saúde mental, essas noções também vão sendo
incorporadas e, a partir daí, vão surgindo novas propostas de intervenção que pedem mudanças na
estrutura institucional, bem como na estrutura individual, social e política. O campo das Práticas
Integrativas e Complementares (PICs) contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos
que envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e
recuperação da saúde por meio de tecnologias e�cazes e seguras. Estas práticas compartilham um
entendimento diferenciado sobre o processo saúde-doença, ampliando a visão deste processo e as
possibilidades terapêuticas, contribuindo para a promoção global do cuidado humano, especialmente
do autocuidado. A proposta aqui relatada se inscreve na esteira desses movimentos, no contexto da
Residência Multipro�ssional em Saúde Mental da UNIFESP. Com o uso de práticas corporais que
englobam diferentes técnicas, procura-se proporcionar experiência aos pro�ssionais da atenção básica,
sendo essa, como coloca Jorge L. Bondía (2002), algo que nos passa, que nos acontece. O contato com o
corpo, permite perceber as próprias capturas e efeitos da vida cotidiana e serializante produtora de
subjeti�cação, do mesmo modo que pode vir a ser um campo de experimentação permanente e de
busca de outras conexões. Objetivo: Apresentar o grupo de práticas corporais, direcionado aos
pro�ssionais de diferentes categorias da atenção básica inscritos em uma Unidade Básica de Saúde. O
grupo tem como direção a ampliação da experiência com a saúde mental, podendo, a partir do encontro
com seu próprio corpo e cuidado de si, criar sensibilidades para o contato com o corpo do outro.
Materiais e Método: O relato de experiência contará sobre o grupo de práticas corporais e outras PICs.
Resultados: Foram planejados seis encontros, com diferentes temáticas e técnicas como: massagem,
re�exologia, eutonia, alongamento, relaxamento e meditação. O grupo formado por até dez
pro�ssionais distintos, ocorre quinzenalmente nas sextas-feiras e em dois períodos. Ao �nal dos
encontros, espera-se que os participantes possam atentar-se ao próprio corpo, às dores, marcas, ritmos,
dando espaço, respiros e momentos de bem estar, ampliando assim a condição de estar com o outro e a
compreensão de saúde mental para além de disciplinas do campo psi.



Página 1651Página 1651

PROEC 15105 - CRISTHAAL: CIÊNCIA PARA O REENCONTRO INTERDISCIPLINAR DA
SOCIEDADE COM A TECNOLOGIA, A HISTÓRIA, O AMBIENTE, A ARTE NAS SUAS

DIFERENTES LINGUAGENS

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO SLAPNIK - COORDENADOR(A)

ZULEIKA STEFANIA SABINO - COLABORADOR(A)

SILVIA LUCIA CUFFINI - COORDENADOR(A)

ROSSANO LANG CARVALHO - COORDENADOR(A)

LEDIR ACOSTA JUNIOR - DISCENTE

EDVALDO ANTONIO DE ALMEIDA - DISCENTE

VALQUIRIA TEREZA VALéRIO MARTINS - COLABORADOR(A)

HUGO DE CAMPOS BRAGA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Um desa�o muito importante para as escolas do Brasil é estimular os alunos nas áreas de ciências.
Neste sentido, propomos que a UNIFESP cumpra um papel fundamental em difusão de conhecimentos
cientí�cos e tecnológicos desenvolvidos na universidade utilizando a cristalização e cristalogra�a. Esta é
uma área caracterizada pela pluralidade dos conhecimentos necessários, desde as exatas (matemática,
física e química), sua in�uência nas Artes, até as ciências biológicas. Assim, pode-se perceber que a
ciência está presente em tudo e valorizar todas as formas de conhecimento humano. Neste trabalho,
apresentamos os principais resultados e impacto notável do desenvolvimento do Projeto, por 2 anos,
com alunos e professores do Ensino Médio da Escola Estadual Elmano Ferreira Veloso, São José dos
Campos, SP.
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PROFESSORES INICIANTES DE GEOGRAFIA: A PERCEPÇÃO DOCENTE ACERCA DA
ESCOLA PÚBLICA E DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE

SÃO PAULO

JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

ANDERSON GABRELON - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Este resumo comunica os procedimentos da pesquisa de doutorado que tem como objetivo analisar a
percepção do professor iniciante de Geogra�a acerca da escola pública, as práticas pedagógicas e o
ensino de Geogra�a na escola básica na região metropolitana de São Paulo. Os professores de Geogra�a
têm demonstrado di�culdades para atuar pedagogicamente e estabelecer relações entre o
conhecimento que pretendem ensinar e o cotidiano dos estudantes. A formação inicial tem se
apresentando insu�ciente para problematizar os fatores que in�uenciam os fundamentos e prática dos
saberes. Situação potencializada por meio da análise do currículo o�cial (BRASIL, 2017) que ao adentrar a
escola, apresenta conteúdos e procedimentos de ensino que não demonstram uma perspectiva em
dialogar com o conhecimento que os alunos chegam às salas de aula. Como aporte teórico-
metodológico para ponderar essas preocupações têm-se a contribuição de trabalhos que aproximam às
áreas de Geogra�a (HAESBAERT, 2006; SAQUET, 2008), Ensino de Geogra�a (SANTOS, 2005; MOREIRA,
2007), Educação (FRIGOTTO, 1984), Políticas Educacionais (LIBÂNEO, 2016), Currículo (APPLE, 1994;
GOODSON, 2012) e Formação de Professores (MARCELO GARCIA, 1999; DINIZ-PEREIRA, 2015). O
percurso metodológico previsto se assenta na pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e os
instrumentos de pesquisa documental e bibliográ�ca (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009);
questionários e entrevistas semi-estruturadas (MANZINI, 2004). Os professores serão ouvidos para
análise de questões (FRANCO, 2018) referentes ao curso de licenciatura, a inserção e trajetória
formativa, o que pensam sobre a escola pública, as práticas pedagógicas e o ensino de Geogra�a. Entre
os resultados almejados com esses procedimentos está veri�car como os professores em inicio de
carreira interpretam e enfrentam os problemas da docência na escola pública sobre os efeitos do modo
de vida urbano-industrial-rentista, o que dizem acerca dos fundamentos geográ�cos em articulação com
as teorias pedagógicas, de que forma pensam a área do conhecimento de sua formação e constroem
pedagogicamente o saber escolar.
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PROFESSORES, JORNALISTAS E INFLUENCIADORES ? O CASO SCHWARCZ E BEYONCÉ

MARCIA CRISTINA CONSOLIM - ORIENTADOR(A)

BRUNO MARCO CUER DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: este resumo é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento. A análise focaliza as
lógicas sociais inscritas a um conjunto de polêmicas suscitadas a partir de um artigo publicado por Lilia
Schwarcz, historiadora e antropóloga da USP, no jornal Folha de S. Paulo em 2020. Essas polêmicas são
signi�cativas porque envolvem posições sociais e campos distintos. De um lado, a posição acadêmica e,
de outro lado, jornalistas e in�uenciadores digitais. O artigo de intitulado: ?Filme de Beyoncé erra ao
glamorizar negritude com estampa de oncinha?, discute o álbum visual da cantora Beyoncé chamado ?
Black Is King?. Esse debate despertou grupos que se mobilizaram em relação ao artigo. Grande parte
desse contencioso reverberou entre os dias 02 de agosto ? quando de sua publicação ? a 15 de agosto.
Entre os ?defensores? e os ?detratores? de Schwarcz, existem agentes mais próximos ao polo acadêmico
e outros mais próximos ao polo midiático, que produziram diferentes versões acerca do caso. São
tomadas de posição que sob o crivo da análise sociológica, permitem investigar a construção de certas
lógicas de difusão nesse espaço de aproximação entre academia e jornalismo, por meio de práticas de
uso pro�ssionalizado da internet. Objetivo: pelo repertório textual produzido e replicado nas redes
sociais, em razão da polêmica do ?erro de Beyoncé?, buscamos situar determinadas tomadas de posição
por meio das trajetórias desses agentes. O eixo analítico diz respeito a uma aproximação sistemática
entre os campos acadêmico e jornalístico, fomentada pelas trocas econômicas e simbólicas de
estratégias midiáticas de redes sociais. Materiais e Método: de forma relacional e não absoluta,
esboçamos uma correlação entre posições e oposições estabelecidas em torno do artigo ?erro de
Beyoncé?. Como fonte, recorremos às redes sociais para descrevermos as disputas, localizarmos os
intermediários da polêmica e o contexto social de produção desses discursos. Situamos também a
relação entre jornalismo e internet, de forma a identi�car trocas mediadas pelo jogo de posições e
oposições. Testamos ainda um algoritmo de aglutinação, o qual permitiu identi�car as palavras-chave do
discurso e separar o modo como seus autores ?organizaram? o debate no jornal e na internet.
Resultados e Conclusão: a noção de ?campo? como recurso analítico foi útil para enquadrarmos
metodologicamente o jornalismo e seus intermediários nas disputas que envolvem o conjunto de
polêmicas ora investigado. Além da divisão de grupos entre ?defensores? e ?detratores?, foi possível
notar, nas redes sociais, disputas pelo recrutamento de públicos a�nados às tomadas de posição dos
diferentes agentes. A difusão da crítica ao trabalho de Beyoncé, por Schwarcz, reuniu públicos
heterogêneos. O que pode indicar novas estratégias de aproximação entre academia e jornalismo
mediadas lógicas midiáticas da in�uência digital.
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PROGRAMA ARTICULAÇÕES - PROJETO ARTICULA ESCOLAS - CALORÍMETRO DE
BAIXO CUSTO

HELIO ELAEL BONINI VIANA - ORIENTADOR(A)

WILLIAN HERMOSO - ORIENTADOR(A)

ROGER NASSER GARCIA SANTOS - DISCENTE

RAFAEL ANTUNES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Sabe-se que um recurso indispensável no ensino de Química é a experimentação, uma vez
que a Química é uma ciência experimental. Porém, uma das problemáticas desse ensino é o alto custo
de equipamentos para a realização de experimentos de grande valor pedagógico. Diante deste quadro, o
professor deve buscar estratégias que superem esta problemática. Uma alternativa é a construção e
utilização de equipamentos alternativos, com materiais de fácil acesso e pouco custo, que possibilite o
estudo dos conteúdos químicos nos laboratórios, ou até mesmo em sala de aula, fazendo deste último
um laboratório alternativo. Objetivo: O objetivo do projeto foi construir um calorímetro de baixo custo,
com materiais facilmente encontrados e de montagem simples. Dentre as três áreas abordadas,
química, física e biologia, este trabalho teve contido no foco dos aspectos Químicos. Metodologia: A
determinação das calorias dos alimentos foi realizada com os seguintes alimentos industrializados:
biscoitos de maizena, torradas, cookies e biscoitos recheados. Cerca de 1,0 g de alimento foi pesado e
queimado abaixo de uma lata de alumínio de refrigerante de 350 mL, contendo 150,0 mL de água. A lata
foi revestida por uma superfície de isopor para evitar trocas de calor com o ambiente. A água foi agitada
por um bastão de vidro e a variação de temperatura foi determinada por um termômetro. A energia de
combustão do alimento foi transferida para a lata, onde foi determinada a quantidade de calor através
da variação de temperatura da água da lata de alumínio. Todos os resultados obtidos foram comparados
com os valores rotulados dos alimentos. Resultados: O experimento mostra que os valores calóricos são
resultados da combustão dos alimentos. Os valores calóricos obtidos pelo calorímetro de baixo custo
são equivalentes a 1/3 dos valores corretos, devido a perdas de calor para o ambiente. Porém um
simples fator de correção pode fazer este sistema de baixo custo ser aplicado em aulas de Química para
o ensino de combustão dos alimentos. Conclusão: Os objetivos foram alcançados. A realização do
experimento permitiu a assimilação de alguns conceitos termoquímicos de fundamental importância
como: a Primeira Lei da Termodinâmica, entalpia, reação endotérmica, reação exotérmica, entre outros.
Desta forma, este experimento consistiu em utilizar materiais e reagentes de uso cotidiano para
realização de um experimento com alto valor pedagógico.
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PROGRAMA ARTICULAÇÕES - PROJETO ARTICULA ESCOLAS- QUÍMICA E NUTRIÇÃO:
QUANTIFICADO A ENERGIA DOS ALIMENTOS - ABORDAGEM QUÍMICA

HELIO ELAEL BONINI VIANA - ORIENTADOR(A)

WILLIAN HERMOSO - ORIENTADOR(A)

MARYAH CIOBAN BALDINI - DISCENTE

CLEITON GENTILI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Atualmente no âmbito escolar existem limitações de ensino e infraestrutura em relação às
escolas públicas e também particulares. Infelizmente, isso afeta diretamente os alunos no processo de
aprendizagem, um exemplo é a falta ou precariedade dos laboratórios didáticos. Com o uso de
laboratórios, instrumentos e acesso a reagentes químicos comerciais as aulas e o ensino seriam mais
efetivos. A �m de diminuir essa desigualdade pode-se criar experimentos com alguns elementos de mais
fácil acesso, como no caso da calorimetria e a criação de um calorimetro que pode ser usado com o
intuito de explorar o processo da queima de alimentos e determinação de dados energéticos. Objetivo:
O objetivo do projeto é contribuir nas aulas de Química complementando com uma metodologia de
ensino de maneira fácil e acessível para os alunos com menos condições econômicas, democratizando
assim o ensino e o direito à educação de qualidade. Metodologia: O projeto foi desenvolvido em três
etapas:. Na primeira etapa, foram realizados estudos na área da calorimetria a �m de compreender os
fenômenos e processos por trás da queima dos alimentos. Foi realizado também um levantamento na
etapa posterior com o objetivo de intertextualizar a matéria estudada e o dia a dia dos alunos através de
um formulário obtendo informações de 65 pessoas sobre hábitos alimentares e seus conhecimentos
sobre uma alimentação saudável., chegando em dados Na etapa �nal, foi realizada a construção do
calorimetro com os seguintes materiais: um termômetro químico o qual foi usado a �m de medir a
variação de temperatura antes e após a queima dos alimentos, uma pipeta para medir a quantidade de
água ( 5,0 ml), uma caixa de leite com recortes para isolar o local da queima no calorimetro, dois
pedaços de madeira para o suporte do tubo de ensaio, uma rolha e um clips adaptado onde foram
colocados os pedaços de amendoim (1,0 g) e torrada (1,0 g) para medir a queima. Resultados: Na
segunda etapa, foram obtidos os dados de que 75,4% ingerem alimentos prejudiciais à saúde e apenas
7,7% não arriscaria mudar sua alimentação para melhorar sua saúde. Na terceira etapa, foram veri�cado
variações de 61 e 34 °C para os alimentos torrada e amendoim, respectivamente. Permitindo a
constatação qualitativa da variação de calor nas reações de queima. Conclusão: De forma plena foi
possível a construção do calorímetro, além de expor a aluna aos conceitos de calorimetria, tratamento
de dados e análise sensorial. No presente, estratégias de aferição do calorímetro estão sendo realizadas
para que se faça a análise quantitativa do calor das reações seja realizada.
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PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DIDÁTICO COMO ESPAÇO FORMATIVO PARA A
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: REFLETINDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA

UNIVERSIDADE

SUELI SALLES FIDALGO - ORIENTADOR(A)

VALERIA DA SILVA BEZERRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 165 - Educação, Formação, Ensino e Inclusão Data: 01/07/22
14h01 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

Introdução: Ao iniciarmos nossos estudos nos cursos de pós-graduação stricto sensu adentramos,
teoricamente, na discussão concernente à formação, trabalho e pro�ssão docente no contexto da
educação superior. Autores como Assunção (2013), Conte (2013); Pereira (2016), Cunha (2019), entre
outros, evidenciam em seus estudos que existem problemáticas no processo formativo para este nível
de ensino. Os cursos de pós-graduação são responsáveis por desenvolver a formação dos professores
universitários. Todavia, em sua maioria, priorizam a condução de pesquisas e, consequentemente,
ofertam pouca preparação pedagógica para o trabalho docente. Programas como o PAD (Programa de
Aperfeiçoamento Didático) trazem aos estudantes dos cursos de pós-graduação a possibilidade de
realizarem estágio de docência. Esse momento surge como um dos recursos da universidade para a
construção da formação pedagógica dos pós-graduandos por meio da inserção de atividades
relacionadas ao trabalho pedagógico, propiciando, assim, um valioso espaço de formação docente.
Objetivo: Re�etindo essa temática, a presente pesquisa objetiva compreender de que modo o Programa
de Aperfeiçoamento Didático (PAD) contribui na constituição pro�ssional do futuro professor da
educação superior que almeja trabalhar com a formação de professores para o trabalho voltado à
educação inclusiva. De acordo com a teoria vygotskyana, o processo de construção do conhecimento
ocorre mediante a ação humana que, a partir dessa relação, articula a teoria com a realidade. Trata-se
de um processo de construção e desenvolvimento e, nesse sentido, se encontra com intrínseca
in�uência dos valores e crenças decorrentes da inserção social e histórica (VYGOTSKY, [1934] 1991;
[1934] 2001). Assim, o intuito do trabalho é construir um caminho que oportunize a re�exão sobre a
realização da formação na universidade. Tem, além disso, a �nalidade de contribuir para uma mudança
paradigmática do ensino superior e, com isso, buscar a construção de uma academia que possibilita
uma sociedade inclusiva e que luta contra as desigualdades educacionais e sociais (FREIRE, 2000).
Materiais e Método: Para isso, será feito o acompanhamento do estágio da pesquisadora-participante
que cumprirá o PAD em 2 disciplinas voltadas para a educação inclusiva (Formação de Professor para o
Trabalho com Educação Inclusiva e Libras). Resultados parciais (primeiros passos): Atualmente, a
pesquisa encontra-se em processo de construção do estado da arte e aprofundamento no levantamento
de referencial teórico sobre o tema de pesquisa. Apesar de sua grande relevância, percebemos que há
poucas pesquisas voltadas para o trabalho realizado em Programas de Aperfeiçoamento dos cursos de
pós-graduação stricto sensu. Nesse sentido, investigações acerca do tema têm sua relevância, já que o
preparo acadêmico dos professores de nível superior é uma das funções da pós-graduação brasileira.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE- PESL-CAMPUS DIADEMA

MARCO ANDRE FERREIRA DIAS - COORDENADOR(A)

ANTONIO MIHARA - COLABORADOR(A)

RENE ORLANDO MEDRANO TORRICOS - COLABORADOR(A)

LAURA PLAZAS TOVAR - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE,

SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

O Programa de Educação em Software Livre (PESL), criado em 2008, é um esforço extensionista que visa
estes objetivos e, ainda: 1. Difundir a �loso�a do Software Livre, sobretudo, a importância da liberdade
do conhecimento; 2. Apresentar à comunidade as principais ferramentas e sistemas baseados em
Software Livre por meio da realização de minicursos e o�cinas; 3. Desenvolver conteúdo didático sobre
Software Livre; e 4. Apoiar a comunidade em suas necessidades relacionadas a sistemas de computação,
sempre utilizando ferramentas abertas.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL EDUCAÇÃO FÍSICA: RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS EM PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19

ROGERIO CRUZ DE OLIVEIRA - TUTOR

JONATHAN DE SOUZA OLIVEIRA ROCHA - PETIANO

ADRIANO NEVES BREITHAUPT - PETIANO

JESUS ENRIQUE QUIJADA FLORES - PETIANO

LUCAS ANTONIO CONDE TEIXEIRA - PETIANO

LUKAS MATHEUS RAMOS NASCIMENTO - PETIANO

ISABELA VITORIA INACIO CARDOSO - PETIANO

MIGUEL PEREIRA PUENTE - PETIANO

THÁRCILLA GEOVANA DE CARVALHO DOS SANTOS - PETIANO

RICARDO LUIS FERNANDES GUERRA - TUTOR

FERNANDA DE JESUS RODRIGUES DA COSTA - PETIANO

JEFFERSON MOREIRA ALVINO - PETIANO

GABRIELA SOARES TOGUCHI - PETIANO

ANA BEATRIZ PUCCI - PETIANO

VINICIUS RODRIGUES MARQUES - PETIANO

DANIELA FERREIRA RIBEIRINHO - PETIANO

JOÃO VICTOR DE SOUZA BORGES DOS SANTOS - PETIANO

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PET Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM
SAÚDE

Introdução: O Programa de Educação Tutorial Física (PET-EF) desenvolveu suas atividades no formato
virtual ao longo dos anos de 2020 e 2021. Nesse período, a interação com a comunidade interna e
externa se deu por meio remoto. Com o retorno das atividades presenciais, o PET-EF se reestrutura para
iniciar novos projetos e dar andamentos aos anteriores com toda a adaptação que o momento exige.
Objetivo: descrever e apresentar o planejamento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão do PET-EF
no seu retorno presencial. Método: Ações com a comunidade interna e externa à Unifesp, buscando
formação de estudantes críticos e re�exivos frente à liquidez do mundo contemporâneo, bem como
oferta de eventos e atividades corporais. Resultados: O PET-EF possui quatro frentes de trabalho:
projetos de ensino, pesquisa, extensão e ações pontuais. Os projetos de ensino buscam ampliar e/ou
aprofundar a matriz curricular do curso de Educação Física da Unifesp, bem como promover interação
com a comunidade externa à instituição, são eles: Ciclos de Estudos Educação Física Diversidade
(enfrentamento do cenário de exclusão social de gênero, discriminação racial e desigualdade de
oportunidades); Ciclos de Estudo Formação Pro�ssional em Educação Física (características históricas e
legais da formação pro�ssional em Educação Física e os desdobramentos para a atuação pro�ssional), e;
IntegraPet (minicursos e o�cinas com pro�ssionais de Educação Física e/ou professores/as da
instituição). No âmbito da pesquisa, será desenvolvido o projeto intitulado ?PET ? Educação Física da
Unifesp: trajetória e impactos na formação?, com os seguintes objetivos: compreender a trajetória do
PET-EF no contexto formativo da Unifesp, bem como compreender os impactos do PET-EF na formação
de estudantes petianos/as egressos/as até 2021. No que se refere à extensão, serão desenvolvidos
quatro projetos, dos quais três já ocorrem sob a coordenação de um professor colaborador, a saber:
Clube da Corrida (prescrição e acompanhamento da prática do pedestrianismo), Espaço Malabares
(iniciação e desenvolvimento de práticas de malabarismo) e Lutando com as diferenças (iniciação aos
jogos de luta com crianças em situação de vulnerabilidade). O novo projeto de extensão intitula-se ?
Escola do Movimento? e objetiva ofertar práticas corporais para a comunidade interna da Unifesp, com
extensão aos familiares. No campo das ações pontuais, o PET-EF planeja participações na Recepção aos/
às Calouros/as, Semana Mundial do Brincar, Dia do Desa�o, Semana do Servidor Público da Unifesp,
além de participação congressos e eventos acadêmicos e divulgação cientí�ca nas redes sociais.
Ademais, o coletivo de petianos/as, em conjunto com o tutor, ainda compartilham reuniões individuais e
coletivas e fazem uma gestão compartilhada das ações do PET-EF. O planejamento inicial totaliza 1430



horas de atividades. O desa�o desse período de pandemia é manter as atividades corporais com as
exigências de novas formas de interação entre as pessoas, principalmente quanto ao distanciamento e
higienização dos materiais utilizados. Conclusão: Frente ao exposto, compreende-se que o PET-EF possui
contribuição ao curso de Educação Física e à instituição à medida que promove ações em diversas
frentes com vistas a produção, circulação e a vivência do conhecimento cientí�co, mesmo num contexto
mais restritivo de convivência social.
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PROGRAMA DE EXTENSÃO: ARTE E LUGARES DE ESCUTA COMO PROCESSO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - COORDENADOR(A)

BEATRIZ VIEIRA DE CASTRO FERREIRA - COLABORADOR(A)

LARA APARECIDA MACHADO DE ALMEIDA - COLABORADOR(A)

ADRIANA RODRIGUES DOMINGUES - COORDENADOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - COLABORADOR(A)

LUíSA SEGALLA DE CARVALHO - COLABORADOR(A)

GABRIELA CORREA RAMOS - COLABORADOR(A)

JULIA TOCALINO MARABITO - COLABORADOR(A)

RAQUEL BAPTISTA SPAZIANI - COORDENADOR(A)

ANA CAROLINA FERREIRA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

Este programa de extensão universitária visa reunir três projetos (ESCUTA CLÍNICO-POLÍTICA SINGULAR
E EM PROCESSOS GRUPAIS; ARTE, MULHERES E CUIDADO; NARRATIVAS MAMBEMBES: REGISTRO E
MEMÓRIAS DE VIDAS CIRCENSES) que têm como �nalidade a promoção de espaços de escutas singulares
e em processos grupais, nos quais haja partilhas de experiências com vistas à emancipação política e à
produção de acolhimento de um tipo de sofrimento que se expressa de modo singular e é determinado
por condições sociopolíticas. O objetivo do programa é fortalecer a criação de lugares de escuta e a
oferta de ações que suscitem a criatividade e a potência de ação política nas/os participantes das
atividades propostas pelos projetos vinculados a ele. As estratégias metodológicas serão oferecidas por
meio de rodas de conversas horizontais nos espaços acadêmicos e na cidade, o�cinas e produção de
narrativas. Alguns dos dispositivos utilizados consideram a arte como modo de cuidado e de denúncia
das formas de sofrimento produzidas pelos efeitos das desigualdades sociais, de gênero e étnico-raciais,
do processo de luto advindo da pandemia e da violência de Estado. O que há de comum nas
proposituras de cada projeto é a oferta de espaços de circulação da palavra e de afetos de modo a
exercitar escutas clínico-políticas visando a partilha de experiências. A princípio o público-alvo se refere
às mulheres de diferentes classes sociais, artistas circenses e de rua, mães que perderam seus �lhos em
situação de violência urbana. Serão convidados/as a compor a equipe monitoras/es extensionistas,
estudantes da graduação e do mestrado, bem como a comunidade da Baixada Santista, as/os quais
poderão usufruir das articulações entre a experiência e a construção de conhecimento, fortalecendo a
elaboração de pesquisas e ações extensionistas, por meio de produções culturais, artísticas e
acadêmicas. Os resultados esperados visam a promoção do senso crítico, a invenção de novos modos de
existência, a leitura da realidade histórica e cultural com vistas à transformação social.
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PROFESSORES
DE ESCOLAS DE IDIOMAS

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

AMANDA SANTANA DE PAIVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 47 - Educação e Cuidados em Saúde Data: 28/06/22 14h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A Educação Inclusiva (EI) é fundamentada na concepção de direitos humanos, visando
garantir educação igualitária e de qualidade para todos, no Brasil, o Ministério da Educação (MEC),
apresentou a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2014)
expondo o progresso histórico da democratização da Educação e posicionando a Educação Especial (EE)
como ferramenta essencial para que a educação inclusiva seja implementada no ambiente escolar.
Nesse contexto, o professor necessita de capacitação para que saiba lidar com a diversidade em sala de
aula. Objetivo: O presente estudo visa elaborar uma cartilha para professores de escolas de idiomas
sobre educação inclusiva e caracterizar os conhecimentos dos professores sobre aspectos básicos
relacionados à Educação Inclusiva. Material e Método: Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em
pesquisa antes de seu início. Para a obtenção dos dados, 32 professores de escolas de idiomas
responderam a um questionário de 15 questões fechadas sobre as adaptações a serem adotadas na sala
de aula para alunos com de�ciência, TDAH e transtornos de aprendizagem. A maioria dos participantes
do estudo foi do gênero feminino (68,8%), com idades variando entre 18 e 52 anos e 78,1% já havia
lecionado para algum aluno com necessidades especí�cas de adaptação no processo de ensino
aprendizagem. Em seguida, para a elaboração da cartilha de orientação a professores, foi levantada a
literatura sobre a temática em livros e artigos cientí�cos. Resultados prévios: Os professores relataram
desconforto e o sentimento de formação insu�ciente para lecionar para os alunos com algum tipo de
de�ciência, altas habilidades, transtorno do espectro do autismo, transtorno do dé�cit de atenção com
hiperatividade ou dislexia (75%). A maioria diz não conhecer adaptações pedagógicas necessárias
(59,4%), 50% encontra di�culdades para incluir todos os alunos em sala de aula e, apesar de
concordarem que o aluno tem direito as adaptações no processo de ensino aprendizagem e terem
noções básicas sobre Educação Inclusiva, seguem o método padronizado pela instituição em que atuam
(71,9%). Com base nas respostas dos professores, iniciou-se a elaboração de uma cartilha. Trata-se de
um material instrumental, com informações práticas para orientar os professores de escolas de idiomas
sobre adaptações que viabilizem o acesso à informação, a aprendizagem e, consequentemente, a
permanência desses alunos na escola.
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PROGRAMA DE MONITORIA DE HISTOLOGIA E BIOLOGIA ESTRUTURAL

CRISTIANE DAMAS GIL - DOCENTE

MANUEL DE JESUS SIMOES - DOCENTE

REJANE DANIELE REGINATO - DOCENTE

SIMA GODOSEVICIUS - COORDENADOR(A)

MARINA KUNTZ MONTI - MONITOR

CARLOS GILBERTO NUNES - MONITOR

LUCAS DE ANDRADE - MONITOR

BEATRIZ DE JESUS GOIS - MONITOR

GABRIELA LIE FUGIKAWA - MONITOR

ALAN BRITO BOTELHO - MONITOR

CAMILA SANTOS LOPES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: PRÁTICAS INTEGRATIVAS

TÍTULO: PROGRAMA DE MONITORIA DE HISTOLOGIA E BIOLOGIA ESTRUTURAL Monitores: ALAN BRITO
BOTELHO; BEATRIZ DE JESUS GOIS; CAMILA SANTOS LOPES; CARLOS GILBERTO NUNES; GABRIELA LIE
FUGIKAWA; LUCAS DE ANDRADE; MARINA KUNTZ MONTI. Orientadores: PROFA. DRA. CRISTIANE DAMAS
GIL; PROF. DR. MANUEL DE JESUS SIMÕES; PROFA. DRA. REJANE DANIELE REGINATO. Coordenadora e
Orientadora: PROFA. DRA. SIMA GODOSEVICIUS. Disciplina de Histologia e Biologia Estrutural,
Departamento de Morfologia e Genética, EPM-UNIFESP Introdução: O Programa de Monitoria da
Disciplina de Histologia é oferecido aos cursos de graduação da Universidade Federal de São Paulo do
Campus São Paulo. Em decorrência da pandemia do COVID-19, do isolamento social e das atividades
didáticas realizadas remotamente, foi necessário adequar e aprimorar as práticas pedagógicas para o
momento atual. O ciclo 2021/2022 contou com sete monitores, selecionados por entrevista on-line com
os docentes, por meio de videochamada pela plataforma Google Meet e análise do histórico acadêmico
e do currículo. Objetivos: O principal objetivo do programa é estimular a docência, desenvolvendo a
capacidade didática do monitor e seu interesse em ministrar conhecimento, assim como auxiliar os
alunos da graduação no processo de aprendizagem e também os docentes da disciplina de Histologia.
Métodos: Durante o segundo semestre de 2021, os monitores atuaram nas aulas síncronas, auxiliando o
professor com apoio aos alunos na plataforma virtual ou com possíveis intercorrências que as aulas à
distância poderiam apresentar, permanecendo um monitor por aula. Também foram realizados
encontros síncronos entre docentes e monitores para revisão dos conteúdos abordados nas aulas. Esses
encontros foram realizados pelo Google Meet com a utilização de recursos de microscopia on-line, como
o Atlas virtual Histology Guide. No decorrer do projeto reajustes foram necessários, e neste segundo
semestre do Projeto de Monitoria 2021-2022, com a volta do ensino presencial, os monitores atuarão
nas aulas práticas auxiliando os alunos no estudo de lâminas e uso dos microscópios e ajudarão na
organização e curadoria do material didático, referente às lâminas que serão disponibilizadas aos
discentes, ao longo do primeiro semestre de 2022, e também nas aulas de plantão de dúvidas.
Resultados: Devido à pandemia do COVID-19 e o formato de ensino ADE (Atividades Domiciliares
Especiais), as ferramentas tecnológicas à distância foram de suma importância. As videochamadas se
mostraram e�cientes na realização das aulas, na construção de conhecimento e na resolução de
dúvidas. Os monitores tiveram contato direto com os docentes, onde além do estudo, foram trabalhadas
competências no intuito de desenvolver a capacidade didática do monitor. Ao longo do primeiro
semestre de 2022, os monitores auxiliarão na organização e disponibilização do material didático
relacionado aos temas das aulas, auxiliando assim no processo ensino-aprendizagem. Conclusão: Diante
do contexto atípico gerado pela pandemia, tornou-se necessário desenvolver novas estratégias para
maximizar o engajamento dos discentes. Foi indubitável o papel do Programa de monitoria em
Histologia para a construção de um ciclo virtuoso de conhecimento, que colocou o acadêmico em lugar
de destaque, onde este assumiu responsabilidades e desenvolveu qualidades compatíveis ao que se
espera do papel social da universidade pública.



Página 1662Página 1662

PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO NA REDE ESTADUAL PAULISTA (2020-2021): FOCO
NAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

MARCIA APARECIDA JACOMINI - ORIENTADOR(A)

THAIS FERNANDA MARTINS NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 69 - Educação Formação e Ensino 1 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: ESCOLA E ESCOLARIZAÇÃO: TEMAS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

Introdução: Em 2019, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) apresentou o
Programa Inova Educação para ser implementado nas escolas que atendem estudantes dos anos �nais
do ensino fundamental e do ensino médio, a partir de 2020. O Programa introduz três novas disciplinas:
Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia, com o aumento de cinco aulas semanais na grade curricular. A
incorporação de novos componentes curriculares, com foco nas habilidades socioemocionais, pode
representar novas dinâmicas e novos sentidos educacionais que precisam ser estudados em proveito da
gestão democrática de políticas educacionais, fundamentais à efetivação do direito à educação. A
presente pesquisa analisa o processo de implementação deste Programa por meio de um estudo de
caso, numa escola estadual sediada no município de São José dos Campos. Objetivo: O objetivo é
analisar o processo de implementação, com vistas a compreender estratégias, adequações e
ressigni�cações observáveis que contrastam o previsto na proposta e a prática, num contexto de
pandemia que levou ao fechamento das escolas em março de 2020. Materiais e Métodos: Analisa-se os
principais aspectos da proposta por meio de estudo documental e bibliográ�co e sua implementação
com base em um estudo de caso, que envolveu o acompanhamento de atividades escolares e
entrevistas com professores(as), professor coordenador e diretora, numa perspectiva que inter-relaciona
elementos conjunturais e os processos organizacionais e políticos empiricamente. Na construção da
pesquisa e análise dos dados, autores que discutem Estado, análise de políticas públicas, com foco na
implementação, políticas curriculares e currículo foram um suporte teórico importante à discussão.
Resultados: As entrevistas e os materiais analisados demonstraram que a política educacional tem
traços antidemocráticos. A pesquisa discute aspectos gerais da rede estadual paulista, que permitem
apontar para uma comunidade escolar tal como consumidora política, não por preferência ou escolha,
mas sim, por uma imposição governamental. Conclusão: Os resultados prévios indicam aspectos muito
interessantes sobre essa política educacional, sobretudo, relacionados aos novos sentidos educativos
empregados, que têm bases econômico-pedagógicas ? que centralizam o mundo do trabalho nos
processos de ensino e aprendizagem, a partir das proposições de habilidades e competências
socioemocionais.
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PROGRAMA NOTIFICA: UM PANORAMA DOS PRIMEIROS RESULTADOS

CAMILA BERTINI MARTINS - COLABORADOR(A)

EDUARDO ALEXANDRINO SERVOLO DE MEDEIROS - COLABORADOR(A)

PAULA HINO - COLABORADOR(A)

FLAVIA CRISTINA MARTINS QUEIROZ MARIANO - COLABORADOR(A)

SUELY MIYUKI YASHIRO - COLABORADOR(A)

NIVIA APARECIDA PISSAIA SANCHES - COLABORADOR(A)

CARLA GIANNA LUPPI - COLABORADOR(A)

ROBERTA DE ALMEIDA SOARES - COLABORADOR(A)

THAIS CLAUDIA ROMA DE OLIVEIRA KONSTANTYNER - COORDENADOR(A)

ANNIBAL TAGLIAFERRI SABINO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: No Brasil, a vigilância epidemiológica fornece informações essenciais para subsidiar a
implementação de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças na população, e a participação
ativa dos hospitais neste processo, por meio dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia, é fundamental.
Possibilitar aos alunos a vivência na vigilância epidemiológica é elemento crucial na formação acadêmica,
uma vez que possibilita o aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos e aproxima os alunos da
comunidade. Neste contexto, foi implementado o Programa de Extensão Noti�ca em 2021. Objetivo:
coordenar uma linha de projetos de extensão, de caráter formativo, social, técnico e cientí�co,
relacionados à vigilância epidemiológica de agravos e doenças de noti�cação compulsória no âmbito do
Hospital São Paulo. Materiais e Métodos: foram desenvolvidos dois projetos de extensão em conjunto
com o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital São Paulo (NHE-HSP), setor integrante da
Comissão de Epidemiologia Hospitalar. Estes projetos abordaram as seguintes áreas: vigilância
epidemiológica das transmissões verticais ? Projeto Implementação da investigação da transmissão
vertical do HIV no Hospital São Paulo (P1) - e vigilância epidemiológica da Covid-19 ? Projeto Noti�ca
Covid-19 (P2). Sob supervisão constante, os alunos desenvolveram as seguintes atividades: revisão dos
documentos técnicos, normas, portarias e instrumentos de coleta que orientam a vigilância
epidemiológica em nível Nacional, Estadual e Municipal; revisão do �uxograma de atividades e setores
do hospital e ambulatoriais envolvidos na vigilância epidemiológica; investigação de casos, por meio de
acesso ao prontuário eletrônico do paciente (PEP), outros sistemas de informação do Hospital São Paulo;
noti�cação de casos, segundo critérios técnicos pré-estabelecidos; registro dos dados nos bancos de
dados o�ciais e locais; e análise de divulgação de informações. Resultados: o P1 contou com a
participação de duas alunas do curso médico, uma delas com bolsa PIBEX, que revisaram 657 casos
noti�cados de crianças expostas ao HIV, atendidos no período entre janeiro de 2005 a fevereiro de 2021,
e atualizaram a base de dados do NHE-HSP. O P2 teve duas fases: 2020/2021 e 2022. Da fase de
2020/2021, participaram 25 alunos, sendo 17 do curso médico, 7 da enfermagem e 1 de tecnologias em
saúde. A fase de 2022 envolveu 12 alunos (9 do curso médico e 3 da enfermagem). No total, os alunos
investigaram e noti�caram 6.946 casos de síndrome gripal por Covid-19, o que representou 50% de
todos os casos noti�cados pelo NHE-HSP durante a pandemia até o momento. Conclusão: o Programa
Noti�ca tem contribuído para maior integração entre os projetos de extensão e otimização das
atividades desenvolvidas no NHE-HSP, resultando no aumento da sensibilidade e oportunidade do
sistema de vigilância epidemiológica e aprimoramento das informações sobre os agravos e doenças de
noti�cação compulsória no Hospital São Paulo. Recentemente, o Noti�ca teve mais um projeto aprovado
e vinculado a curricularização da extensão - o Vigialerta, que terá início no segundo semestre de 2022 - e
submeteu uma proposta de projeto para aprimorar a vigilância epidemiológica da sí�lis adquirida no
Hospital São Paulo.
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PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE MONITORIA EM LINGUÍSTICA

ELLEN OSBORN - COORDENADOR(A)

CAMILA YUMI FUTEMA - MONITOR

LUANA PEREIRA CONDE RAFAEL - MONITOR

LUANA ALVES SANTOS - MONITOR

LARISSA DE ASSIS FELIX - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Monitoras: CAMILA YUMI FUTEMA (aluna de graduação, camila.futema@unifesp.br), LARISSA DE ASSIS
FELIX (aluna de graduação, larissa.assis@unifesp.br), LUANA ALVES SANTOS (aluna de graduação,
luana.alves11@unifesp.br) E LUANA PEREIRA CONDE RAFAEL (aluna de graduação,
luana.conde@unifesp.br). Orientadora responsável: PROFª DRª ELLEN OSBORN (docente,
eosborn2@unifesp.br). Departamento de Fonoaudiologia, Escola Paulista de Medicina, Unifesp.
Introdução: A Fonoaudiologia é a área da saúde responsável por pesquisar, promover, avaliar e reabilitar
a comunicação humana. A compreensão dos diversos aspectos da linguagem é fundamental e a
Linguística e suas aplicações são necessárias para uma formação plena do fonoaudiólogo. Objetivos:
Auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Linguística do curso de Fonoaudiologia da
Escola Paulista de Medicina; Dar início à experiência docente; Apresentar e ensinar as noções básicas
para a utilização do instrumento de análise acústica PRAAT; Revisar e aprofundar os aspectos abordados
no tema Fonologia; Reforçar a utilização do cálculo da porcentagem de consoantes corretas da fala de
indivíduos com transtorno fonológico; Revisar e exercitar a prática dos diferentes tipos de transcrição
(canônica, fonológica e fonética); Caracterização e exempli�cação de cada um dos processos fonológicos.
Materiais e método: Foram realizadas o�cinas expositivas via plataforma Google Meet e atividades via
plataforma Kahoot. Foram criados espaços de compartilhamento de conteúdo, vídeos e divulgação de
materiais em um grupo no Google ClassRoom, além da utilização do WhatsApp para atendimentos
individuais dos alunos que apresentavam di�culdade nas aulas e/ou na realização dos trabalhos
solicitados, sempre com a orientação da coordenadora do programa de monitoria. Resultados: Durante
os doze meses, houve 12 encontros de uma hora e meia da coordenadora com as monitoras para
planejamento e atualização e 15 reuniões das monitoras para discussão e elaboração de estratégias.
Foram realizadas seis o�cinas síncronas de 45 a 60 minutos de duração e, no total, houve cerca de cento
e cinquenta participações de estudantes das turmas 52 e 53 do curso de Fonoaudiologia. Os alunos
mostraram-se participativos e entraram em contato com as monitoras, conseguindo sanar as dúvidas e
ampliar o seu conhecimento. Ao �nal do programa, foram realizadas avaliações quanto a alguns
aspectos do programa de monitoria com as turmas que foram contempladas com as atividades: 100%
das pessoas apontaram que as o�cinas realizadas, os materiais disponibilizados e as
metodologias/ferramentas utilizadas foram úteis; 66.7% relataram ter passado a sentir mais facilidade
com a matéria e 33.3% muito mais facilidade após terem participado da monitoria. Conclusão: Acredita-
se que a monitoria tenha sido vantajosa para os alunos, assim como para as monitoras, que
conseguiram aprofundar e consolidar seus conhecimentos em Linguística e já estão conseguindo aplicá-
los nas avaliações de pacientes no Ambulatório. A orientadora teve a grata satisfação de assistir e
participar do processo de apropriação e aplicação de conhecimento linguístico e de iniciação à docência
das monitoras.
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PROGRAMAS DE EXTENSÃO E PESQUISA DO ICT UNIFESP: 17318, 17321, 17787,
17319

FABIO AUGUSTO FARIA - COORDENADOR(A)

LUCIANE PORTAS CAPELO - COORDENADOR(A)

KATIUCIA DANIELLE DOS REIS ZIGIOTTO - COLABORADOR(A)

DENISE STRINGHINI - COORDENADOR(A)

DANIELLE MAASS - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 3 - Interdisciplinar 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Os Programas de Extensão e Pesquisa do ICT-UNIFESP congregam projetos, cursos, eventos, serviços e
demais ações realizadas conjuntamente entre o instituto e a comunidade, integrando atividades de
extensão, pesquisa e ensino que estejam alinhadas a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). São quatro Programas que buscam
congregar ODSs a�ns sendo: "PEPICT Educação, Cultura e Popularização da Ciência", "PEPICT Inovação
Tecnológica e Industrialização Sustentável", "PEPICT Saúde e Bem Estar" e "PEPICT: Sociedade
Sustentável e Meio Ambiente". Os PEPICTs foram criados em 2020 e tem por objetivo auxiliar na
Curricularização da Extensão e ao mesmo tempo fomentar ações que contribuam para o alcance das
metas dos ODS, assim como promover e difundir os conceitos dos ODS junto ao público discente. No
ICT, três disciplinas já utilizam os PEPICTs na Curricularização: Práticas em Projetos Extensionistas I e II,
no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia e na UC Sustentabilidade no curso de Engenharia de
Materiais. Ao �m do semestre em relação às unidades curriculares serão avaliados: a adesão, a evasão,
frequência, o envolvimento discente, tipo de ações desenvolvidas e abrangência das ações e números
atingidos. Em relação aos discentes será feita uma autoavaliação das habilidades adquiridas pelos
estudantes, bem como seus conhecimentos sobre os ODS.
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PROJEÇÕES DOS CUSTOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS EM DIFERENTES CENÁRIOS DE
MUDANÇA NA PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO NO BRASIL, 2020 A 2030

BEATRIZ VITÓRIA GIANNICHI - DISCENTE

LEANDRO FORNIAS MACHADO DE REZENDE - ORIENTADOR(A)

GERSON LUIS DE MORAES FERRARI - CO-AUTOR(A)

EDUARDO NILSON - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: Com o crescente aumento da obesidade no Brasil e no mundo, torna-se necessário quanti�car
o custo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) considerando diferentes trajetórias de mudança
na prevalência de excesso de peso e obesidade no Brasil de 2020 a 2030. Métodos: Trata-se de um
estudo de modelagem por tabela de vida multiestado. Utilizou-se dados autorreferidos de Índice de
Massa Corporal (IMC) de 730.309 mil adultos (?18 anos) residentes nas capitais dos estados do Brasil e
no Distrito Federal e participantes do Vigitel entre 2006 a 2019. Para projeção dos custos diretos com
tratamento de DCNT atribuível utilizou-se dados de prodecimentos hospitalares e ambulatoriais de 11
doenças (doença coronariana, doença hipertensiva do coração, acidente vascular cerebral, canceres de
cólon, pancreas, mama, rim e fígado, cirrose, diabetes melitus e doença renal crônica) no Sistema Único
de Saúde (SUS). Para os custos indiretos, foi usado o método de capital humano, considerando as
mortes prematuras por DCNT considerando o salário médio e o tempo para aposentadoria. Os cálculos
dessas estimativas foram baseados em dados atuais e projeções demográ�cas, custos hospitalares e
ambulatoriais no SUS, casos e mortes por DCNT; distribuição do IMC na população brasileira; e risco
relativo de doenças associadas ao IMC elevado da literatura. Consideramos 4 cenários de trajetória do
IMC: (1) a continuidade da trajetória atual do aumento do IMC; (2) a redução da taxa de aumento pela
metade; (3) a interrupção do aumento do IMC (estabilização da prevalência); (4) a redução da prevalência
de excesso de peso em 6,7%. Resultados: No Brasil, mantidas as atuais tendências de aumento do IMC
de 2021 a 2030, serão gastos, aproximadamente, R$4,2 bilhões com custos diretos e R$45 bilhões com
custos indiretos devido a mortalidade prematura por DCNT. Comparado com o cenário anterior, se o
aumento anual do excesso de peso fosse reduzido pela metade até 2030, seriam economizados R$ 9,4
milhões com custos diretos e R$36 milhões com custos indiretos. Alternativamente, se a prevalência
atual de excesso de peso for mantida até 2030, seriam economizados R$ 19 milhões com custos diretos
e R$74 milhões com custos indiretos em comparação com a continuação das tendências atuais. Se a
prevalência de excesso de peso for reduzida em 6,7% até 2030, seriam economizados R$ 37,2 milhões
com custos diretos e R$131,7 milhões com custos indiretos. Conclusão: A carga econômica do excesso
de peso no Brasil tende a aumentar se intervenções políticas não forem adotadas nonos próximos anos
no Brasil. Políticas públicas para redução e controle do excesso de peso no Brasil podem ter grandes
benefícios econômicos.
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PROJETO ?CULTIVANDO ?A JARDIM?, UMA HORTA COMUNITÁRIA NA
UNIVERSIDADE?: AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2021

HELOISE HELENA PEREIRA NUNES - COORDENADOR(A)

GABRIELA MILHASSI VEDOVATO - COORDENADOR(A)

RENATA MANCHINI CARDOSO - COORDENADOR(A)

GIOVANNA KRAUSER - DISCENTE

ESTELA BARICI PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 90 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 29/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O projeto de extensão ?Cultivando ?a Jardim?? promove ações pautadas na educação
popular freiriana para estimular o engajamento social e o fortalecimento comunitário em iniciativas de
agricultura urbana, compostagem e alimentação saudável e sustentável. Objetivo: Relatar as
experiências e atividades desenvolvidas pelo projeto. Materiais e métodos: Trata-se de um relato de
experiência referente ao ano de 2021, de acordo com as perspectivas e impressões da equipe. O projeto,
que contava com uma horta e uma composteira comunitárias localizadas no edifício da rua ?Silva
Jardim?, devido à pandemia de COVID-19, teve suas atividades presenciais suspensas e adaptadas para o
ambiente virtual. Resultados: Em abril, em parceria com o Projeto ?Counut?, consolidou nova inserção
junto ao Programa Composta Santos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM-Santos), que
inclui também o Mesa Brasil (SESC), o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
(COMSEA-Santos) e outros atores. O propósito deste trabalho é desenvolver, de forma participativa, um
modelo social pautado em uma logística de banco de alimentos (colheita urbana) e de compostagem de
resíduos em uma feira livre próxima ao Centro de Aprendizagem em Compostagem e Agricultura Urbana
(CACAU), no Orquidário Municipal de Santos. Em junho, no III Mês do Meio Ambiente na Unifesp, o
projeto promoveu um webinário com o tema ?Bancos de alimentos e sua importância estratégica em
uma crise sanitária? para iniciar o processo formativo na construção do modelo vinculado à colheita
urbana de alimentos em adequado estado para consumo humano e destinação das doações para
grupos em vulnerabilidade social. Ainda, em julho, foi realizada uma atividade educativa virtual com os
participantes do Grupo de Estudos da Obesidade da Unifesp, cujo objetivo foi proporcionar um espaço
de diálogo e trocas sobre hortas (domésticas e comunitárias) e a disponibilidade de hortaliças e
temperos frescos para promover uma alimentação adequada e saudável. Por �m, em outubro, junto
com o ?Counut? e o Centro Acadêmico de Nutrição, foi realizado o ?II Sarau Virtual: Criar, Cativar, Comer
e Cultivar?, em celebração ao Dia Mundial da Alimentação. O encontro proporcionou um espaço para
manifestações artísticas, culturais e políticas sobre as diversas dimensões da alimentação, comida e
comensalidade, no qual foram apresentados relatos, leitura de conto e poesia, apresentações musicais,
bordado, crochê, fotogra�a e declamação de cordel. Conclusão: A despeito dos avanços em relação ao
uso de ferramentas virtuais para a manutenção das atividades remotas durante 2021, o projeto
encontra-se atualmente em processo de reestruturação para retorno às atividades presenciais e
retomada da horta comunitária. Ações de engajamento comunitário em colheita urbana, compostagem
e agricultura urbana constituirão o foco das ações em 2022.
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PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS: REINVENTANDO COM A LUDICIDADE, FORMAS DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE EM MEIO ÀS ADVERSIDADES DA PANDEMIA

LUCIA DA ROCHA UCHÔA FIGUEIREDO - COORDENADOR(A)

VANESSA DA SILVA DOMINGUES - DISCENTE

MARIA EDUARDA FERREIRA - DISCENTE

AGATHA ALVES DA SILVA GOMES - DISCENTE

ISABELE MARIA DE MATOS CANDIDO - DISCENTE

ANA BETTIOL ABE - DISCENTE

MARCIO DE CAMARGO BUENO - DISCENTE

GIOVANNA PUKAR AUGUSTO - DISCENTE

VITóRIA ARANHA DE MEDEIROS - DISCENTE

MARIANA MAYUMI HORIE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 15 - Covid Data: 27/06/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Durante os anos de 2020 e 2021, o Projeto de Extensão Baú de Histórias continuou
desenvolvendo suas atividades de forma remota devido ao contexto pandêmico instaurado pela COVID-
19 no ano de 2020. Para que as intervenções propostas pelo projeto fossem desenvolvidas, os
integrantes utilizaram as redes sociais, principalmente o Instagram, para entrar em contato com o
público-alvo através de publicações. Fizeram encontros quinzenais entre os extensionistas para tomada
de decisões em conjunto e �zeram uma subdivisão para que ninguém se sentisse sobrecarregado
durante o processo de elaboração dos conteúdos e intervenções. Os encontros quinzenais tiveram um
papel muito importante durante este período, oferecendo um local de acolhimento e escuta entre os
extensionistas, sempre com dinâmicas iniciais que suscitaram o brincar e sua importância neste
ambiente, fazendo com que os extensionistas se mantivessem motivados a estar presentes nas
reuniões, pois, além de serem os que traziam as brincadeiras, também eram os que brincavam,
colocando-se no lugar das próprias crianças com quem trabalhavam anteriormente. As trocas de papéis
durante cada reunião, em junção com os encontros extraordinários, onde havia a presença de
convidados de outras instituições, realizando workshops, fomentaram o interesse dos extensionistas
para a participação nas atividades. Objetivo: Expor como o Projeto de Extensão Baú de Histórias
manteve suas atividades e vínculos fortalecidos em meio a pandemia. Materiais e Método: Para os
encontros quinzenais, os extensionistas dividiram-se em duplas que �cavam responsáveis por preparar
a dinâmica dos encontros, fossem jogos de história, competição ou integração, assim como por redigir a
ata para aqueles que não pudessem estar presentes e para fazer o registro do trabalho realizado. As
dinâmicas preparadas tinham sempre o objetivo de facilitar a escuta entre os extensionistas, fortalecer
os vínculos e gerar acolhimento para as necessidades do grupo. Resultados: Pode-se perceber que dessa
forma, o projeto de extensão permaneceu ativo, com novas ideias e novos integrantes, participando de
eventos universitários e promovendo espaços de trocas, aprendizados e uma maior união entre os
extensionistas, além de manter o desenvolvimento de processos criativos nesse período, principalmente
pelas condições em que se encontravam. A divisão dos grupos facilitou a comunicação entre os
participantes e instigou dessa forma a interação de todos da extensão, pois devido a rotatividade na
separação das duplas responsáveis por cada dinâmica nos encontros e criação de atas, os integrantes
sempre se alternavam, e com isso, criaram laços com novas pessoas. Considerações Finais: Apesar das
di�culdades enfrentadas durante a pandemia, as intervenções do projeto permitiram que os estudantes
encontrassem um ambiente acolhedor, de escuta, trocas e fortalecimento. Além do mais, essa prática
permitiu que os estudantes mantivessem uma conexão com a universidade e com alunos de outros
cursos do campus Baixada Santista. Por �m, a participação e envolvimento dos extensionistas foram
fundamentais para que o projeto se mantivesse em funcionamento durante esse período. As reuniões
tornaram-se importantes espaços de diálogo entre os extensionistas, formando uma rede de apoio. As
atividades desenvolvidas permitiram que todos, de alguma forma, mesmo que a distância, se sentissem
parte ativa nos projetos desenvolvidos pela universidade.
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PROJETO BEM-TE-VI: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

ELISABETH NIGLIO DE FIGUEIREDO - COLABORADOR(A)

ERIKA MAYUMI TAKAHASHI - DISCENTE

CALIOPE SORRENTINO - COLABORADOR(A)

SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

ERICA FRANCA DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

PATRICA LUNA TORRES - COLABORADOR(A)

MARITZA RODRIGUES BORGES - COLABORADOR(A)

VALéRIA MARIA BLANCO - COLABORADOR(A)

LIVIA SOUZA COSTA - DISCENTE

VITOR CONTI GIANI - DISCENTE

ELIANA CAMPOS LEITE ZAPPAROLI - COLABORADOR(A)

MICHELE TAMARINDO DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

CAMILA PIQUI DOS SANTOS - DISCENTE

MICHELE MACENA LUIS - DISCENTE

ESTHER DE TOLEDO RAMOS COSTA - DISCENTE

ADRIANA MACEDO DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

FERNANDA SOUZA DE CARVALHO - DISCENTE

ROSELY ERLACH GOLDMAN - COLABORADOR(A)

LIA MADALENA RAMPONI ANTONIOLI - COLABORADOR(A)

LUIZ ELIDIO GREGORIO - COLABORADOR(A)

MARCIA REGINA MARTINEZ TEDESCHI - COLABORADOR(A)

LUIZA HIROMI TANAKA - COLABORADOR(A)

KAREN MENDES JORGE DE SOUZA - COORDENADOR(A)

CLAUDIA MARIA FREITAS FLORIANO - COLABORADOR(A)

ROSANGELA MARCIA DE ALMEIDA FUJII - COLABORADOR(A)

JORDY OSTI DA SILVA - COLABORADOR(A)

KIANA ALEXANDRA REI GRAY - DISCENTE

MARCIO ADRIANO ANDREO - COLABORADOR(A)

DANIELE SANTIAGO PEREIRA - COLABORADOR(A)

DANIELLE CASTRO JANZEN - COLABORADOR(A)

THIAGO DA SILVA DOMINGOS - COLABORADOR(A)

MARCELA BONGIOVANI RODRIGUES - DISCENTE

JULIANA BRANDÃO ALBIOL GARCIA - DISCENTE

LUANA CARLA DA SILVA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

Em consonância à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de
Saúde (SUS), o projeto Bem-Te-Vi tem como objetivos possibilitar ao acadêmico da área da saúde
vivências e re�exões acerca das práticas integrativas e complementares no cuidado em saúde, e
contribuir para a promoção e recuperação da saúde e bem-estar de usuários do SUS mediante práticas

É



de cuidado holístico. É norteadora deste projeto a premissa de que o cuidado é humano, terapêutico,
integral e re�ete uma atitude de atenção, ocupação e envolvimento afetivo com o outro na perspectiva
de Leonardo Bo�. Com uma equipe multidisciplinar, o projeto estrutura-se sobre três eixos principais: (I)
Práticas meditativas para idosos e seus cuidadores; (II) Rodas de conversa sobre plantas medicinais,
�toterapia e medicamentos �toterápico para o público em geral; e (III) Ambulatório de Oncologia
Integrativa. No ano de 2021, devido à pandemia Covid-19, o projeto continuou adaptando suas
atividades para a modalidade remota, mediante plataformas de videochamada, aplicativos e mídias
digitais. As ações estiveram relacionadas às práticas meditativas, ao aconselhamento biográ�co, à
terapia reiki e às plantas medicinais. Ao todo, foram 617 pessoas atendidas, de distintas faixas etárias e
municípios de residência. No período de 23/02 a 30/11, o grupo de práticas meditativas atendeu 286
idosos, em 35 encontros, com público variando de 2 a 14 participantes por dia. Produzimos e publicamos
05 vídeos intitulados ?Conversando com Lia Antonioli?, abordando o aconselhamento biográ�co e o
autoconhecimento. Em relação à Terapia reiki, oferecemos ambulatório na modalidade à distância, no
qual cada participante recebeu, minimamente, 4 envios de energia reiki a partir de sua motivação
terapêutica. As sessões foram realizadas todas as terças-feiras pelos terapeutas do projeto. Em relação
às Rodas de conversa sobre plantas medicinais, cabe destacar que participamos da Unidade Curricular
(UC) ?Educação, comunicação e saúde? do Curso de Graduação em Enfermagem da Unifesp, em uma
proposta interdisciplinar de curricularização da extensão, desenvolvendo um trabalho de 60h práticas,
com estudantes do segundo ano do curso, para estudo e produção de materiais educativos relacionados
ao uso seguro de plantas medicinais. Também produzimos três rodas de conversa: (1) Preparo de chás
medicinais para a ansiedade; (2) Fitoterapia Racional para a In�amação; (3) Fitoterapia Racional: Plantas
Cicatrizantes. Como perspectiva futura, aponta-se a proposta de implantação do Ambulatório de
Oncologia Integrativa no Hospital Universitário 2 da Unifesp. Por �m, considera-se que as atividades
desenvolvidas contribuíram para a formação dos estudantes, mediante estudo, vivências, divulgação e
produção de cuidados com práticas integrativas e complementares, bem como para a promoção da
saúde e bem-estar de usuários do SUS.
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PROJETO BOM DE BOLA: AÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

EMILSON COLANTONIO - COORDENADOR(A)

LUCAS BOVOLIN REIS - DISCENTE

VINICIUS RODRIGUES MARQUES - DISCENTE

ROSE RODRIGUES DA SILVA - COLABORADOR(A)

LAURO BARBOSA DE SANTANA - COLABORADOR(A)

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - DISCENTE

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - COLABORADOR(A)

WEIDA DOS SANTOS CORDEIRO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

O sedentarismo está associado ao aumento da prevalência de doenças relacionadas ao baixo nível de
movimento corporal, conhecidas no conjunto como síndrome hipocinética, que inclui doenças e agravos
não transmissíveis. A inatividade física é um dos fatores de risco mais prevalentes para doenças
crônicas. Existem ainda evidências de que os níveis populacionais de atividade física estão caindo,
especialmente entre crianças e adolescentes. Este projeto de extensão universitária tem como objetivo
incentivar a prática de exercícios físicos através da modalidade futebol, para crianças e jovens com idade
entre seis e doze anos de ambos os gêneros. Devido ao cenário de ?isolamento social? ocasionado pela
pandemia do Covid-19, as ações presenciais para início do projeto foram adiadas e novas possibilidades
de reestruturação foram propostas para se adequar ao contexto, como a produção de textos e material
didático associados com o tema. No entanto, com o atual panorama de �exibilizações da pandemia, as
atividades práticas do projeto já estão para começar e, com isso, a utilização do futebol como exercício
físico para crianças se torna um instrumento relevante para minimizar os impactos causados pela
inatividade física na pandemia. A realidade mundial imposta pela pandemia reforça a necessidade
emergente desse projeto que abrange vários componentes capazes de contribuir com os impactos
ocasionados pelo aumento do comportamento sedentário com redução da atividade física e restrição do
convívio social de crianças e adolescentes. No momento, seguimos trabalhando com a divulgação do
projeto para a comunidade externa para captar pessoas e dar início as atividades. Por �m, espera-se que
o projeto possa mudar os hábitos na saúde dos indivíduos de forma positiva, através da iniciação
esportiva.
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PROJETO BRINCANDO COM CIÊNCIAS - NOVAS ABORDAGENS EM TEMPOS DE
PANDEMIA

PATRICIA ALESSANDRA BERSANETTI - COORDENADOR(A)

PAULA DE ARAÚJO SILVÉRIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

As atividades do projeto de extensão ?Brincando com Ciências?, durante o período de aulas remotas,
foram realizadas virtualmente. O objetivo principal do projeto é atuar no processo de ensino-
aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental I do NEI-Paulistinha, buscando ampliar o aprendizado e
o entendimento de conceitos fundamentais em Ciências, bem como suas relações com o cotidiano.
Durante a pandemia, um objetivo buscado foi a motivação dos alunos com foco na investigação
cientí�ca, a �m de complementar o aprendizado no ambiente virtual. As atividades, relacionadas ao
conteúdo abordado previamente nas aulas de Ciências, foram reorganizadas e adaptadas previamente
pela equipe do projeto e realizadas via Google Meet com os alunos do quarto ano do NEI-Paulistinha. As
atividades, focadas no tema ?Cadeia alimentar? e supervisionadas pela professora da turma, envolveram
a exibição de um vídeo de animação curto, produzido especialmente para essa �nalidade, seguido por
uma apresentação de slides interativa. Na sequência, os alunos foram convidados a propor uma cadeia
alimentar, a partir de �guras de diferentes animais terrestres e aquáticos, além de responderem a um
questionário elaborado e disponibilizado na plataforma Google Forms sobre os conceitos apresentados.
As respostas do questionário e as cadeias alimentares apresentadas foram analisadas, além das
opiniões dos alunos e da professora, evidenciando a importância da realização de atividades práticas no
processo de ensino-aprendizagem de Ciências, sendo viável sua adaptação para o formato online. No
ano de 2022, as atividades serão realizadas presencialmente com o emprego de recursos digitais para
enriquecer a proposta. Assim, as aulas práticas são importantes ferramentas para uma complementação
do aprendizado de assuntos abordados em aulas expositivas, promovendo uma conscientização sobre
as relações entre as ciências da natureza e a vida cotidiana, além do incentivo ao desenvolvimento do
pensamento cientí�co.
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PROJETO COLMEIA: INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE X EMPRESAS

ARLINDO FLAVIO DA CONCEICAO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

O projeto Colmeia visa a integração entre o ICT-UNIFESP e o Parque Tecnológico de São José dos Campos
(PqTec). Para isso, busca organizar redes sociais e canais de comunicação, articula eventos conjuntos e
facilita a conexão de pessoas para a elaboração de novos projetos.
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PROJETO CONHECER PARA SABER O QUE FAZER - ACOLHE-ONCO: APRENDIZAGEM
COLABORATIVA NA CURRICULARIZAÇÃO

EDVANE BIRELO LOPES DE DOMENICO - COORDENADOR(A)

KARINA FRANCO ZIHLMANN - COLABORADOR(A)

LORAINE ANDREGHTT PRESTELLO - DISCENTE

VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - DISCENTE

GABRIELA MARTINS SOARES SILVA - DISCENTE

IZABELLE ZAPAROLI MARTINS - DISCENTE

FERNANDA MODESTO SILVEIRA - DISCENTE

KAWINE VARGA DE ALMEIDA SANTANA - DISCENTE

AMANDA CURIEL TRENTIN CORRAL - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
ONCOLOGIA

Introdução: O Programa Acolhe-Onco participa ativamente da vida dos pacientes com câncer e de seus
familiares/cuidadores. Realiza Educação em Saúde para a população sobre medidas de prevenção,
detecção precoce do câncer e manejo de sinais e sintomas relacionados ao tratamento contra o câncer,
através de consultas presenciais, telefônicas e materiais educativos impressos. Objetivos: Descrever
atividade educativa desenvolvida pelo projeto de extensão "Conhecer para Saber o que Fazer" do
Programa Acolhe-Onco. Método: relato de experiência, baseado nas atividades desenvolvidas por
graduandos de enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) e residentes de enfermagem do
Programa de Residência Multipro�ssional em Oncologia, junto à disciplina de curricularização da
extensão universitária, Educação e Comunicação em Saúde, Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Resultados: Foram elaborados três materiais educativos: Câncer de Pulmão, Câncer Colorretal
e Papilomavírus Humano (HPV), com o objetivo principal de promover letramento em saúde sobre
oncologia para os usuários do ambulatório de Oncologia do Hospital Universitário 2 (HU2), Unifesp. Os
conteúdos comuns foram: de�nição, epidemiologia, prevenção, detecção precoce e onde buscar auxílio
no Sistema Único de Saúde. A elaboração foi em grupo, com discussões e trocas de referências,
mediadas por uma docente. A validação de conteúdo foi feita por pro�ssionais especialistas em
Oncologia e extensionistas do Programa Acolhe-Onco, em três reuniões mensais. Próximos passos:
divulgar os materiais e coletar dados de pesquisa de recepção junto aos usuários. Conclusão: a atividade
colaborativa entre estudantes de diferentes níveis de formação trouxe benefícios para o processo de
aprendizagem. A utilização da estratégia de validação de conteúdo na reunião mensal da extensão
proporcionou debates e a compreensão de que educar para a saúde é tarefa complexa.
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PROJETO CONVERSAS DE VIDA: AVALIAÇÃO E CONTINUIDADE DO CUIDADO

MARIA CRISTINA MAZZAIA - ORIENTADOR(A)

ELSON DE MIRANDA ASEVEDO - CO-AUTOR(A)

MARIA GABRIELA ANDRADE DE OLIVEIRA - DISCENTE

MADALENA DE FATIMA MARQUES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 42 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 28/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE

MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

PROJETO CONVERSAS DE VIDA: AVALIAÇÃO E CONTINUIDADE DO CUIDADO MARIA GABRIELA ANDRADE
DE OLIVEIRA ¹ MADALENA DE FÁTIMA MARQUES BARBOSA ² ELSON ASEVEDO ³ MARIA CRISTINA MAZZAIA
? ¹ Aluna de graduação em Enfermagem EPE/UNIFESP; gabriela.andrade@unifesp.br ² Assistente Social
do Projeto Conversas de Vida CAISM/UNIFESP; madafmb@hotmail.com ³ Médico do Projeto Conversas
de Vida CAISM/UNIFESP; asevedo@unifesp.br ? Professora Doutora da Disciplina de Enfermagem em
Saúde Mental da EPE/UNIFESP; mcmazzaia@unifesp.br Introdução: O suicídio é um problema de saúde
pública no mundo tendo como vítimas mais de 700 mil pessoas por ano, sendo que um terço destas
mortes ocorrem entre jovens, assim, é a segunda causa de morte para pessoas entre 15 e 29 anos. A
considerar o exposto, o Projeto Conversas de Vida- Centro de Promoção de Esperança e Valorização da
Vida, desenvolvido no Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental, foi criado em setembro de 2020,
com o objetivo de implementar estratégias baseadas em evidências na prevenção de suicídio, com
intenção da continuidade do cuidado e também do matriciamento da rede, para a prevenção do suicídio.
Objetivos: Veri�car a realização de acompanhamento em saúde mental de indivíduos atendidos em crise
suicida pelo Projeto Conversas de Vida; Conhecer a avaliação dos indivíduos atendidos sobre a
assistência recebida no projeto Conversas de Vida. Método: Trata-se de estudo de campo, de natureza
qualitativa, prospectivo, exploratório e descritivo, pois intenciona-se conhecer a realidade de indivíduos
assistidos no programa. A população envolvida são os indivíduos atendidos no programa Conversas de
Vida que receberam alta entre setembro de 2021 e abril de 2022. Assim, com uma amostra intencional,
serão incluídos no estudo todos aqueles indivíduos em alta por pelo menos 6 meses, que concordarem
em participar do estudo, e, apresentarem 18 anos ou mais. Resultados: Entre setembro de 2021 até abril
de 2022, 27 pacientes receberam alta do projeto, dos quais, 16 eram mulheres (59,26%), 11 homens
(40,74%). Em relação à idade: 66,67% eram jovens entre 18 a 40 anos, 29,63% tinham mais de 41 anos e
3,70% era menor de idade. 51,85% tinham o Ensino médio completo, 14,81% haviam �nalizado o ensino
superior e 7,41% não concluíram o ensino fundamental. Em relação a etnia, 74,07% declararam-se
brancos e 25,13% pardos. 59,26% estavam empregados, 18,52% estavam desempregados e 22,22% não
declararam. Após receberem alta, 62,96% dos pacientes continuaram com o uso das medicações e
37,04% não estavam mais em uso. Em uma análise parcial, foram contatados 10 pacientes onde três
atenderam a ligação e concordaram em responder à entrevista. Sete pacientes não atenderam a ligação
telefônica. Aos que nos atenderam, apenas um paciente está realizando o tratamento em outros
serviços. Relacionado ao grau de satisfação, em uma escala de um a 10 onde um é muito ruim e 10 é
excelente, dois pacientes avaliaram o programa com a nota 10 e um com a nota cinco. Quanto à
avaliação do projeto, compreende-se que o mesmo é bem avaliado pois, os pacientes se utilizam do
relato de terem se sentido acolhidos, de perceberem os pro�ssionais capacitados e atenciosos.
Conclusão: Apesar da apresentação de dados iniciais, os resultados parciais evidenciam a importância de
acompanhamento dos pacientes com intuito de adesão ao tratamento necessário para a prevenção do
comportamento suicida.
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PROJETO CUCA: CUIDADOS COM A SAÚDE UROGENITAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO - COORDENADOR(A)

DENISE MIYUKI KUSAHARA - COORDENADOR(A)

ARIANE FERREIRA MACHADO AVELAR - COORDENADOR(A)

MILA TORII CORREA LEITE - COORDENADOR(A)

MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI - COORDENADOR(A)

SARA PERES DE AGUIAR - DISCENTE

OTAVIO RUBIN DE ARAUJO - DISCENTE

ALINE STRIBL - DISCENTE

LETÍCIA MONICO ALVES CYRINO - DISCENTE

RHAÍSSA DE QUEIROZ FREITAS - DISCENTE

MARIANA NOGUEIRA RIBEIRO - DISCENTE

BEATRIZ MIYUKI KITAMURA - DISCENTE

CINTIA GOMES OLIVEIRA - DISCENTE

SARA CIRILLO SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

INTRODUÇÃO: Diversas condições clínicas urogenitais que afetam crianças e adolescentes necessitam de
diagnóstico e tratamento precoces. Neste contexto, a disseminação de informações sobre sinais e
sintomas de alerta para a comunidade em geral pode promover a busca por atendimento à saúde em
momento oportuno. O objetivo deste projeto de extensão é orientar a comunidade acerca dos cuidados
relacionados às condições clínicas e cirúrgicas urogenitais que acometem crianças e adolescentes.
MÉTODO: Durante o primeiro semestre de 2021 foram escolhidos os temas a serem abordados durante
o ano. Neste ano, também foram coletadas dúvidas relacionadas ao cuidado urogenital dos cuidadores,
familiares e adolescentes. Em 2022, o planejamento é que caixas serão deixadas nos ambulatórios de
especialidades pediátricas com cartaz convidando essas pessoas a compartilharem anonimamente as
suas dúvidas. Os temas a serem abordados durante o ano serão obtidos também a partir destes dados.
Também são realizados encontros com grupos de estudo compostos por estudantes do curso de
Medicina e de Enfermagem e especialistas convidados de diferentes áreas. São feitas palestras ou roda
de conversas com a �nalidade de capacitar os extensionistas para o desenvolvimento das atividades. Em
2021 os extensionistas produziram material grá�co ou/e audiovisual sobre os temas. Durante toda a
vigência do projeto os alunos farão a orientação deste conteúdo desenvolvido para
familiares/cuidadores/crianças/adolescentes. Durante todo o ano, há divulgação de conteúdo educativo
nas redes sociais, além da promoção de palestras abertas à toda comunidade sobre temas variados.
RESULTADO: Os temas escolhidos para capacitação no último ano foram: a Síndrome da adolescência
normal, os cuidados ginecológicos na infância e adolescência, o enfrentamento da violência na infância e
na adolescência, variabilidade de gênero, desenvolvimento Infantil, variabilidade de gênero e prevenções
das Infecções sexualmente transmissíveis. A capacitação sobre estes assuntos foi realizada por meio de
aulas mensais ministradas apenas para os extensionistas. O evento de extensão CUCA em foco,
palestras abertas à comunidade, tiveram como temas: Violência na infância e adolescência, crianças e
adolescentes com variabilidade de gênero, ensinando consentimento para adolescentes, Saúde mental
da criança e adolescente com vivência de variabilidade de gênero e Registro civil da pessoa intersexo:
além do sexo ignorado. Os vídeos destes encontros foram disponibilizados no Youtube e apresentaram
grande número de visualizações (aproximadamente 5 mil visualizações). Materiais grá�cos baseados nos
conteúdos aprendidos têm sido elaborados e postados nas redes sociais (Instagram e Facebook) do
projeto. CONCLUSÃO: O projeto CUCA tem proporcionado uma discussão multidisciplinar do cuidado
com a saúde urogenital da criança e do adolescente. A capacitação dos alunos e a divulgação destas
informações para a comunidade contribuem para a educação e promoção da saúde integral das crianças
e adolescentes.
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PROJETO DE BOLSA ACADÊMICA DE MONITORIA PARA AS UNIDADES
CURRICULARES 'LÍNGUA GREGA I', 'LÍNGUA GREGA II' E 'INTRODUÇÃO AOS

ESTUDOS CLÁSSICOS' - 2021-2022

JOSIANE TEIXEIRA MARTINEZ - COORDENADOR(A)

FERNANDO MACIEL GAZONI - DOCENTE

LUCIA SANO - DOCENTE

DANIELE MARIA TAVEIRA DE LIMA - MONITOR

DANIELA FERNANDES CRUZ - MONITOR

ROBERTO WILLIAM CALISTO OLIVEIRA - MONITOR

MARIA EDUARDA ZAMPIERI AMBRASAS - MONITOR

HENRIQUE TINOS DOS SANTOS - MONITOR

LAIS FERNANDA FONSECA DE SOUZA - MONITOR

LEONARDO WESLEY DOS SANTOS - MONITOR

FABIO MORETTI LOPES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Introdução: O projeto de monitoria para as unidades curriculares ?Língua Grega I?, ?Língua Grega II? e ?
Introdução aos Estudos Clássicos? destinou-se aos alunos do campus Guarulhos ? provenientes tanto do
curso de Letras quanto dos demais cursos da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas ? que
cursaram, ou estejam cursando, essas disciplinas introdutórias para o estudo da língua grega e da
literatura clássica. Objetivos: Dentre os benefícios buscados com esse trabalho estiveram (i) a
possibilidade de apoio aos alunos com problemas em acompanhar o ritmo das aulas, (ii) a oportunidade
de iniciação à docência e à pesquisa oferecida aos monitores, (iii) maior diálogo e colaboração entre os
docentes responsáveis, monitores e alunos participantes, (iv) o incentivo para o desenvolvimento da
autonomia do monitor e seus colegas, (v) um melhor aproveitamento da carga horária do curso e,
consequentemente, uma melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Materiais e Método: A
monitoria ocorreu por meios digitais, sobretudo por meio das plataformas Google Meet (para os
encontros síncronos) e Google Classroom (para correção de exercícios) e da rede social Whatsapp, pois
foi adotada uma metodologia de interação através de redes sociais (Facebook, WhatsApp e Gmail). Além
dos plantões de dúvidas, também foram organizados plantões temáticos e encontros de leitura.
Resultados e Conclusão: O projeto de monitoria mostrou-se relevante e trouxe contribuições
signi�cativas a todos os envolvidos, pois o trabalho dos monitores foi imprescindível no contexto de
ADEs.
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PROJETO DE CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS PARA O CENTRO DE ANTROPOLOGIA E
ARQUEOLOGIA FORENSE

RONALDY PRATES DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

YURI AKIRA SHIBA - COLABORADOR(A)

DANIELA LEAL MUSA - COORDENADOR(A)

BRUNO PIRES MOREIRA SILVA - COLABORADOR(A)

LUCAS PRADO DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

JÚLIA SPERANDIO PEREIRA - COLABORADOR(A)

ALINE FEITOZA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE,

SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

O Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF), um órgão complementar da Universidade
Federal de São Paulo, é uma instituição que confecciona pesquisas e formação em direitos humanos. O
Grupo de Trabalho Perus, ligado ao CAAF, tem o objetivo de realizar análises de diversas caixas com
remanescentes humanos para ajudar na identi�cação de desaparecidos políticos. Inicialmente, os dados
das caixas eram documentados manualmente em �chas de papel e em planilhas no software Microsoft
Excel, resultando em uma disposição frágil, descentralizada, desconexa e exorbitante de dados,
di�cultando qualquer forma de análise ou edição, principalmente consultas relacionais que necessitam
da junção de duas ou mais �chas. Com intuito de solucionar estes problemas, foi desenvolvido uma
aplicação, um banco de dados relacional e uma interface de Programação de Aplicação, permitindo a
comunicação entre a interface e o banco de dados, para que assim todas as �chas possam ser
preenchidas, consultadas e editadas de forma fácil ao usuário.
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PROJETO DE EXTENSÃO "EM DIÁLOGO COM A FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL"

MARIANA CHAVES AVEIRO - COORDENADOR(A)

STEPHANY GABRIELE MORAES FONSECA - DISCENTE

LAURA TAKAHASHI ASCIMANN - DISCENTE

FERNANDA ARANTES SANCHES - DISCENTE

JULIET OLIVEIRA OBIORA - DISCENTE

GABRIELA BRAGA DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: Tendo em vista que a área da �sioterapia dermatofuncional é relativamente nova, o
objetivo desse projeto foi construir através da rede social Instagram, um espaço de diálogo com a
população e pro�ssionais de saúde de diferentes áreas de formação, sobre a área a atuação do
�sioterapeuta dentro da especialidade, limites e perspectivas, de forma a construir um melhor cuidado
aos usuários, transformar as práticas pro�ssionais dos �sioterapeutas vislumbrando um ?cuidado
centrado na pessoa?. OBJETIVO: Temos como objetivo descrever as atividades do projeto de extensão
até o momento (ago/2021 a março/2022), número de pessoas alcançadas, di�culdades no processo e
perspectivas para os próximos meses para cumprir todos os objetivos do projeto. MATERIAIS E MÉTODO:
Para descrição das atividades desenvolvidas, utilizaremos os números apresentados pelo Instagram de
publicações, seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos e alcance das publicações. Também
foram apresentados os dados do cronograma construído de forma colaborativa entre os alunos
extensionistas e a docente coordenadora, em que realizamos o controle dos temas e publicações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Até o presente momento, o per�l do projeto (@dialogo.dermatofuncinal), no
Instagram, possui 420 seguidores (maioria mulheres, de 18 a 34 anos, localizadas majoritariamente nas
cidades de Santos e São Paulo) e 53 publicações. Estas, são realizadas em média 2 vezes por semana,
por 6 extensionistas graduandas, sob a supervisão da docente. Nos últimos 90 dias, alcançamos 820
contas. Realizamos a interação semanal através de stories, com enquetes, perguntas e quiz. Abordamos
os ciclos de posts: áreas de atuação, curiosidades sobre a pele; atuação da �sioterapia no câncer de
mama; recursos eletrofísicos; doenças de pele; missão, visão e valores do projeto; cuidado centrado na
pessoa; trabalho interpro�ssional. Para a elaboração foram realizadas reuniões com todas as
participantes e a docente responsável, para que as ideias e sugestões para os ciclos, fossem alinhadas.
Posteriormente, as extensionistas responsáveis pelos posts da semana, buscavam as informações
acerca do tema, em artigos cientí�cos. Foi realizado um ciclo de lives, ocorrido em novembro/2021. O
tema escolhido foi ?Formação e trabalho em Fisioterapia Dermatofuncional?. Apresentamos um diálogo
entre palestrantes da área e as alunas extensionistas. Foram alcançadas 147 contas, com um total de
132 comentários.O 2º ciclo de lives "Áreas de atuação da Fisioterapia Dermatofuncional?, ocorrerá entre
Maio e Junho/2022. Futuramente, também abordaremos temas relacionados à recuperação e promoção
da funcionalidade do indivíduo, desmisti�cando a visão de que a área é direcionada somente a padrões
de beleza. Quanto às di�culdades encontradas, não conseguimos manter a frequência de 3 publicações
por semana e reduzimos para 2 publicações. CONCLUSÃO: O per�l criado no Instagram, com o objetivo
de difundir informações para diferentes pessoas, relacionadas a Fisioterapia Dermatofuncional, tem
crescido progressivamente. O conteúdo tem sido embasado em referências de qualidade, buscando
sempre a melhor evidência. Para avaliar o impacto do conteúdo sobre a tomada de decisão está em
desenvolvimento um trabalho de conclusão de graduação. O projeto tem contribuído para a formação
dos estudantes e transformação da universidade, aproximando-se de pro�ssionais que vivem a
realidade da especialidade.
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PROJETO DE EXTENSÃO "SAÚDE E ESPORTE: ABORDAGEM INTERPROFISSIONAL"

RAFAEL M. BEZERRA - DISCENTE

JULIA CAROLINE ZAPATER BERTONI - DISCENTE

RENAN BLANCO DOS ANJOS - DISCENTE

BRUNO MANOEL BARBOSA - DISCENTE

PRISCILA SANTOS BARBOSA - DISCENTE

PABLO GALASSO MENDONçA - DISCENTE

LEONARDO YOSHIMURA VERNAGLIA - DISCENTE

IAGO AMANCIO ALVES DE CASTRO - DISCENTE

LUCCA HAYASHI MAUL SILVA - DISCENTE

GABRIELLA MARINHEIRO MENDES BRAVO - DISCENTE

MARIA STELLA PECCIN DA SILVA - COORDENADOR(A)

DOUGLAS ALBIERO DE ARAUJO - DISCENTE

VIVIAN APARECIDA BORBA PAMPLONA - DISCENTE

SOFIA VILANOVA DE OLIVEIRA - DISCENTE

TATIANE DIEHL VAZ NOGUEIRA - DISCENTE

NÍCOLAS MENDES FREIHAT HENRIQUE - DISCENTE

MARIA CLARA FLORENTINO ALVES DE LIMA - DISCENTE

MAYARA CACCIA RODRIGUES - DISCENTE

MURILLO MATEUS ISMAIL - DISCENTE

ISABELLE XAVIER DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução: O Projeto de Extensão ?Saúde e Esporte: Abordagem Interpro�ssional?, que deu origem ao
Centro Interpro�ssional de Pesquisa e Estudo da Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Esportiva (CIPE) da
Universidade Federal de São Paulo ? Campus Baixada Santista propicia a integração entre a universidade
e sociedade, possibilitando um ambiente para o aprimoramento acadêmico à nível de graduação e pós-
graduação, além de fornecer atendimento à população. Objetivos: Possibilitar um ambiente para a
vivência pro�ssional de um �sioterapeuta da área de traumato-ortopedia e esportiva, estimular a prática
baseada em evidências para as tomadas de decisões clínicas e incentivar a produção cientí�ca.
Metodologia: São adotadas estratégias educacionais como Problem Based Learning e o Team Based
Learning, descritas na literatura como ferramentas positivas para o aprendizado (EVARISTO, TERCARIOL,
2019; MACEDO et al., 2018), elaboração e atualização de protocolos de atendimento �sioterapêutico com
base nas melhores evidências cientí�cas disponíveis, além da integração entre graduação e pós-
graduação (lato e stricto sensu). Resultados: Em 2021 foram realizados, de forma virtual, 23 encontros
para discussão de casos clínicos e temas voltados para a �sioterapia traumato-ortopédica e esportiva,
além da concepção de materiais educativos disponibilizados de forma virtual, através do aplicativo
Instagram, pela rede social do próprio projeto. Conclusão: O projeto favorece a prática pro�ssional
�sioterapêutica, discussões horizontais com graduandos de todos os anos do curso, desenvolvimento de
pesquisas, e incentivo às metodologias ativas de ensino e educação, garantindo, desta forma, uma maior
autonomia por parte dos estudantes e uma melhora da tomada de decisões (REEVES et al., 2016).
Referências Bibliográ�cas: EVARISTO, I.S.; TERCARIOL, A.A.L. Educação e Metodologias Ativas Inovadoras
em Sala de Aula. Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 203-206, 2019. MACEDO,
K.D.S. et al. Metodologias ativas de aprendizagem: caminhos possíveis para inovação no ensino em
saúde. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, e20170435, 2018. REEVES, S. et al. A BEME systematic
review of the e�ects of interprofessional education: beme guide no. 39.: BEME Guide No. 39. Medical
Teacher, v. 38, n. 7, p. 656-668, 2016.
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PROJETO DE EXTENSÃO - UNIVERSIDADE ABERTA PARA AS PESSOAS IDOSAS -
BAIXADA SANTISTA (UAPI/BS)

ELIZABETH GONZALEZ - COORDENADOR(A)

MARCIA MARIA PIRES CAMARGO NOVELLI - COORDENADOR(A)

RICARDO LUIS FERNANDES GUERRA - COLABORADOR(A)

FLAVIA DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

SIDNEI JOSE CASETTO - COLABORADOR(A)

HANNA KAREN MOREIRA ANTUNES - COLABORADOR(A)

RAFAELA JOVINO BARREIROS - DISCENTE

MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA E SILVA - COLABORADOR(A)

CAMILLA OTA MOREIRA - DISCENTE

JULIA SANTOS SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 55 - Educação e Formação em Saúde Data: 28/06/22 16h01 
Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

A Universidade Aberta para as Pessoas Idosas?Baixada Santista (UAPI-BS) iniciou as atividades no
Campus em 2006, com aproximação ao Projeto Político Pedagógico Interpro�ssional e Interdisciplinar do
campus e com uma perspectiva crítica de saúde, educação e sociedade, além de passar a ter uma
abrangência intergeracional, integrada aos cursos de graduação. O objetivo da UAPI/BS é inserir as
pessoas idosas na dinâmica universitária do campus, pela participação destes em atividades de ensino,
extensão e pesquisa, especi�camente desenvolvidas para eles ou compartilhadas com os alunos da
graduação. Devido à pandemia da COVID-19, em 2021/2022 as atividades foram mantidas através de
cursos virtuais semestrais com a participação de novos alunos, ex-alunos da UAPI e pessoas idosas de
outras regiões do Brasil. Totalmente gratuito, o curso teve como exigência para inscrição apenas que
o(a) participante tivesse mais de 60 anos e acesso a um smartphone ou computador com internet. Neste
período foram concluídos 2 semestres de atividades e 1 iniciou suas atividades no início de abril de 2022.
Em média, nos últimos 3 semestres, tivemos 363 inscritos, dos quais 62% são novos alunos e 38% são
ex-alunos, sendo a média de idade do inscrito mais velho de 86,6 anos. Dos inscritos, 49% são de Santos,
15% de outras cidades da Baixada Santista, 31,6% de outras regiões do estado de São Paulo, 4% de
outros estados, incluindo uma inscrição de outro país. As aulas são ministradas via Google Meet com
transmissão simultânea no YouTube (PROEC/Unifesp). Todos os inscritos receberam um Caderno de
Orientações com informações sobre a programação, uso das plataformas virtuais e contato com a
coordenação e extensionistas do projeto. Foram também abertos canais de comunicação através de
email, Whatsapp e Instagram, além da atualização da página do Facebook da UAPI/BS. As aulas ocorrem
todas as sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 e abrangem temáticas sobre direitos dos idosos, meio
ambiente, psicologia, nutrição, esporte, cultura, saúde física e mental, prevenção de doenças, terceira
idade, dentre outros temas, sempre com a possibilidade de interação ?ao vivo? dos alunos com os
docentes, os quais são professores e técnicos do Campus como também docentes de outras
Universidades. Tem-se observado que, mesmo à distância, é possível a inserção desse importante grupo
na dinâmica da nossa universidade e a importância destas atividades para a manutenção da saúde
mental destas pessoas no período de isolamento social. Ademais, a contribuição dos mesmos no debate
dos temas propostos, oferece enriquecimento mútuo, pois oportuniza a própria universidade a se abrir
à experiência de vida que essas pessoas carregam consigo.
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PROJETO DE EXTENSÃO APRENDER SAÚDE: DESENVOLVIMENTO CURSO DE BABÁS

ANA PAULA DIAS FRANCA GUARESCHI - COORDENADOR(A)

SORAIA MATILDE MARQUES BUCHHORN - COORDENADOR(A)

LETICIA HESSEL MOTTA VERDI - DISCENTE

AGATHA ESTER DE FREITAS BALTOR - DISCENTE

KAEMILI SOUZA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL/EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O projeto de extensão universitária Aprender Saúde propõe à comunidade ações que visam
a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o acesso ao cuidado da criança e da sua família.
Também busca fortalecer a prática da atenção primária de saúde, por meio da translação do
conhecimento e da aproximação entre a universidade e sociedade. Uma das atividades propostas no
ano de 2022 foi o desenvolvimento do Curso de babás em parceria do Instituto Cristão de Ensino e
Cultura (InCEC) como uma ação de caráter social que visa ampliar a empregabilidade de mulheres neste
momento de instabilidade econômica do país.ano de Objetivos: promover a capacitação de mulheres
para que possam trabalhar como babás, pautada no crescimento e desenvolvimento saudável e seguro.
Método: relato de experiência do desenvolvimento do ?Curso de Babás?. É um curso híbrido, voltado
para cuidadores de crianças ligados ao Instituto Cristão de Ensino e Cultura (InCEC) maiores de 18 anos,
com Ensino Fundamental II completo, que buscam capacitação no cuidado à criança . O curso foi
estruturado em dois módulos: 1 - Conhecendo a criança e seus riscos; 2 - Cuidando do bem estar da
criança. Totalizando assim, 13 unidades didáticas, com carga horária de 60 horas. A organização
curricular está disposta de forma sequencial, cuja intenção é facilitar o entendimento dos princípios
teóricos e práticos para o desenvolvimento da atividade dos participantes. O processo de
desenvolvimento ocorreu durante as reuniões semanais do projeto de extensão, contando com a
participação das 08 extensionistas. Partindo disto, os temas propostos, a criação do cronograma e os
meios de divulgação do curso foram todos estruturados em conjunto, visando sempre os princípios do
Aprender Saúde e os objetivos �nais do curso. O curso será realizado entre os meses de abril à julho de
2022 e contará com aulas teóricas remotas síncronas e assíncronas semanais, a serem realizadas pela
plataforma Google Meet? e disponibilizadas no espaço Google ClassRoom?, juntamente com materiais
complementares e o cronograma. Cada unidade contará com processo avaliativo e certi�cação �nal.
Resultados esperados: capacitar as participantes no cuidado infantil, possibilitando ampliar sua
possibilidade na inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhorar o atendimento seguro,
humanístico e lúdico às crianças, propiciando um crescimento e desenvolvimento saudável.
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PROJETO DE EXTENSÃO CLUBE DO SABER: RELATO DE EXPERIÊNCIA

JULIANA DE LIMA LOPES - COLABORADOR(A)

RAFAELA CAROLINE DOMINGOS - DISCENTE

ANA CAROLINA CHIEREGATTI DOS SANTOS - DISCENTE

BRUNA PERRONI COGO - DISCENTE

LORAINE ANDREGHTT PRESTELLO - DISCENTE

BEATRIZ NERY DA COSTA SOUZA - DISCENTE

LETÍCIA DIAS OLIVEIRA - DISCENTE

VITÓRIA DE JESUS DIOGENES LIMA - DISCENTE

LUISA BOTTONI CORRÊA - DISCENTE

GABRIELA DE ANGELI DE MARTINI - DISCENTE

AMANDA MEDINILHA BEGA - DISCENTE

SAMARA FERREIRA SANTINO - DISCENTE

DEBORA DE SOUZA SANTOS - DISCENTE

DANIEL ARAKI RIBEIRO - COLABORADOR(A)

RAQUEL SPINDOLA SAMARTINI - DISCENTE

MARIA CAROLINA ROCHA ROSWELL - DISCENTE

MARIANE FREIRE BARBOSA - DISCENTE

RITA DE CASSIA SINIGAGLIA GALLI COIMBRA - COLABORADOR(A)

ANGELA FLAVIA LOGULO WAITZBERG - COLABORADOR(A)

EMERSON LEITE - COLABORADOR(A)

DÉBORA SALLES MARCOS - DISCENTE

ANNI LEI - DISCENTE

RICARDO ARTIGIANI NETO - COLABORADOR(A)

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

TATIANE DE MEDEIROS KRONENBERGER - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

PROJETO DE EXTENSÃO CLUBE DO SABER: RELATO DE EXPERIÊNCIA DÉBORA SALLES1, LORAINE
ANDREGHTT PRESTELLO2, RAQUEL SPINDOLA SAMARTINI2, SAMARA FERREIRA SANTINO2, AMANDA
MEDINILHA BEGA2, ANNI LEI2, BEATRIZ NERY DA COSTA SOUZA2, RAFAELA CAROLINE DOMINGOS2,
LUÍSA BOTTONI CORRÊA2, BRUNA PERRONI COGO2, GABRIELA DE ANGELI DE MARTINI2, MARIA
CAROLINA ROCHA ROSWELL2, LETÍCIA DIAS OLIVEIRA2, MARIANE FREIRE BARBOSA2, ANA CAROLINA
CHIEREGATTI DOS SANTOS2, VITÓRIA DE JESUS DIOGENES LIMA2, TATIANE DE MEDEIROS
KRONENBERGER2, DEBORA DE SOUZA SANTOS1, EMERSON LEITE3, JULIANA LOPES4, DANIEL ARAKI
RIBEIRO5, RITA DE CÁSSIA SINIGAGLIA6, ANGELA LOGULLO WAITZBERG6, RICARDO ARTIGIANI NETO6,
ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI6,7 E-mails: debsalles@gmail.com,
loraine.andreghtt@unifesp.br, rsamartini@yahoo.com.br, samara.santino@unifesp.br,
medinilha.bega@unifesp.br, lei@unifesp.br, nery.beatriz@unifesp.br, rafaela.caroline@unifesp.br,
bottoni.correa@unifesp.br, bruna.perroni@unifesp.br, gabriela.martini@unifesp.br,
mcrroswell@unifesp.br, dias.leticia@unifesp.br, mariane.barbosa@unifesp.br,
carolina.chieregatti@unifesp.br, vitoria.diogenes08@unifesp.br, kronenberger@unifesp.br,
debora.santos22@unifesp.br, emerson.leite@unifesp.br, juliana.lima@unifesp.br,
rita.sinigaglia@unifesp.br, waitzberg.angela@gmail.com, ricardoartigiani@hotmail.com,
andreamoraesmalinverni@gmail.com 1 Pós-Graduação em Patologia, Departamento de Patologia,



EPM/UNIFESP. 2 Graduação de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal
de São Paulo, EPE/UNIFESP. 3 Apoio técnico da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo, EPM/UNIFESP. 4 Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo,
EPE/UNIFESP. 5 Departamento de Biociências, UNIFESP/Santos. 6 Departamento de Patologia,
EPM/UNIFESP. 7 Laboratório de Patologia Molecular e Experimental I, UNIFESP. Introdução: O ?Clube do
Saber? é um projeto de extensão vinculado à UC Patologia e aos discentes de graduação do curso de
Enfermagem ? EPE/UNIFESP e do Programa de Pós-Graduação em Patologia - EPM/UNIFESP, para
divulgação cientí�ca de informações seguras voltadas para a área de educação em saúde. Objetivo:
fornecer a oportunidade aos discentes para divulgar à comunidade informações sobre as doenças, como
de�nição, sinais e sintomas, fatores de risco, diagnósticos, tratamentos, prevenções e cuidados. Além
disso, o projeto visa possibilitar a formação do espírito de cidadania ao aluno. Material e método: A
metodologia utilizada consiste na elaboração pelos discentes de boletins informativos, infográ�cos,
cartilhas, vídeos, spots sobre diversas doenças, com a supervisão dos coordenadores, colaboradores e
monitores/pós-graduandos, seguindo um calendário mês a mês, sobre os diversos temas.. Devido à
pandemia de COVID-19, desde o início do isolamento social até o presente momento, as campanhas
estão sendo realizadas pelas mídias sociais: Facebook (@clubesaber), Instagram
(@clubedosaberunifesp), WhatsApp e site institucional, além das nossas próprias redes sociais.
Resultados: Antes do período pandêmico, as campanhas eram realizadas presencialmente. Entretanto,
as campanhas publicadas atualmente através das redes sociais têm apresentado uma ótima
repercussão, divulgando ainda mais à população os trabalhos realizados pelo Clube do Saber. Durante
todo o período de existência do projeto, já foram realizadas diversas apresentações em congressos,
culminando não apenas em visibilidade, mas também em conquistas de prêmios e publicações.
Conclusão: Sabe-se que ações de educação em saúde são, geralmente, verticais e de cunho informativo,
centradas na mudança de comportamento. Mas esse cenário vem mudando, buscando a aproximação
com diversos sujeitos da comunidade, enfatizando a participação popular e entendendo-se saúde como
produção do coletivo. A pandemia da COVID-19 despertou em todos a necessidade de mudanças na
contextualização da divulgação em saúde. Segundo os discentes, cada momento representa um novo
aprendizado, visando a importância de uma campanha para educação em saúde e tendo o discente
como protagonista do seu aprendizado, e a população do seu autocuidado.
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PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAR É PREVENIR

ALUISIO MARCAL DE BARROS SERODIO - COORDENADOR(A)

LUANA CARAN ROQUE - DISCENTE

CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - COLABORADOR(A)

THAINÁ APARECIDA DECIO PASSOS - DISCENTE

PIETRA GIULIA DE OLIVEIRA MURER - DISCENTE

ANA BEATRIZ DE SOUZA AQUINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O Projeto Educar é Prevenir surgiu no período de pandemia de COVID-19 para promover a orientação e
conscientização da comunidade local e da global. O projeto visa informar assuntos relacionados ao
coronavírus e outros temas referentes à saúde. Objetivo: Encontrando subsídio no Art. 7° da 8.080/90
que institui o SUS, o projeto assume a defesa da participação ativa da sociedade e o direito à
informação, além de considerar a importância da epidemiologia como norteadora das ações
desenvolvidas. Dessa forma, objetiva orientar as comunidades local e global sobre medidas preventivas
relativas ao coronavírus; fortalecer noções de higiene pessoal e comunitária; e orientar as comunidades
local e global sobre medidas preventivas na saúde. Metodologia das ações do projeto: envolve o
mapeamento das principais dúvidas das comunidades locais (Comunidade Mário Cardim, Comunidade
Mauro I, Comunidade Mauro II e Comunidade Mangueira), por meio de conversas com seus líderes; a
produção de material educacional especí�co para essas dúvidas, a ser divulgado via Instagram,
WhatsApp, pan�etos, cartazes e faixas; a visita às comunidades locais, com conversas individuais, para
esclarecer dúvidas e orientar sobre medidas de prevenção e cuidado; a produção de materiais
educacionais em linguagem simples contendo informações chaves sobre a pandemia e prevenção, a
serem divulgados com frequência de duas a três vezes por semana via Instagram
(@coronavirusexplicado e @voluntariado.epm); e a divulgação de material sobre o acolhimento ao luto
via Instagram. Resultados do projeto e conclusão: a ampliação do conhecimento dos alunos envolvidos
na produção do conteúdo com informações atualizadas e baseadas em evidências, com a busca ativa em
pesquisas cientí�cas e canais o�ciais, e no contato com a sociedade. E, como consequência, proporciona
às comunidades envolvidas e atingidas o acesso à informação segura, didática, lúdica e em linguagem
simples.
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PROJETO DE EXTENSÃO ENACTUS UNIFESP SJC E O EMPREENDEDORISMO SOCIAL

MARAISA GONCALVES - COORDENADOR(A)

JÚLIA LEMES RODRIGUES PIMENTEL - DISCENTE

MARIA GABRIELA ANDRADE - DISCENTE

RAQUEL APARECIDA DOMINGUES - COORDENADOR(A)

JESSICA VIEIRA BRAZ - DISCENTE

TAYNA VALE CASTORI - DISCENTE

ARIEL MOREIRA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

Introdução. A Enactus é uma organização internacional sem �ns lucrativos que incentiva jovens a
mudarem o mundo por meio do empreendedorismo social. Os projetos são baseados nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e envolvem o
empoderamento comunitário, auxiliando as pessoas impactadas, através do conhecimento e
aprimoramento de habilidades. A Enactus está presente em 35 países e conta com a participação de 72
mil estudantes de 1800 times universitários e 550 parcerias. No Brasil, há 120 times espalhados por todo
o país. O nosso time Enactus da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Campus São José dos
Campos tem, atualmente, 2 projetos ativos: o Projeto Ecoplan e o Projeto Revalorize. Objetivos. O
projeto Ecoplan, tem o objetivo de possibilitar a geração de renda e empoderar as mulheres em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, desenvolvemos este projeto que as capacita por meio de o�cinas de
confecção de cosméticos artesanais que utilizam resíduos orgânicos e capacitações em vendas.
Materiais e métodos. No projeto EcoPlan, realizamos o�cinas de sustentabilidade e de linguagem
arduino. Os conhecimentos adquiridos com as o�cinas são aplicados pelos próprios alunos na horta da
escola e em seu sistema de irrigação inteligente, desenvolvidos pelo projeto em parceria com a
FORGERS, o grupo de robótica do nosso campus. Já o projeto Revalorize conta com a parceria da Obra
Social Magni�cat, que cede o espaço físico para a realização das atividades, e com a Vale Solution, que
oferece transporte até a comunidade e coleta o óleo reutilizado nos condomínios da cidade para a
produção de sabão confeccionado pelas mulheres do projeto. Resultados e conclusão. O projeto
EcoPlan, além de ter impactado positivamente os 70 estudantes da Escola Estadual Márcia Helena
Barbosa Lino localizada na Bairro Campos dos Alemães por meio do compartilhamento de
conhecimentos sobre ciência e tecnologia, traz um retorno na forma de alimentos orgânicos para a
merenda escolar e proporciona uma economia de água. Enquanto isso, o projeto Revalorize promove a
geração de renda a 9 mulheres do Pinheirinho, e estimula o consumo consciente e o empreendedorismo
social, tendo vendido 195 sabonetes desde setembro de 2021, arrecadando aproximadamente 1.032
reais para as mulheres participantes.
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PROJETO DE EXTENSÃO FAMÍLIAS FORTES

IVALDO DA SILVA - COORDENADOR(A)

ALEXANDRE VERONESE ARAÚJO - DISCENTE

GEOVANA LUIZA VIEIRA - DISCENTE

BRUNA RAMOS CALDAS - DISCENTE

GUSTAVO RIBEIRO CAMPOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

PROGRAMA DE EXTENSÃO FAMÍLIAS FORTES ALEXANDRE VERONESE1, GEOVANA VIEIRA2, BRUNA
RAMOS3, GUSTAVO RIBEIRO4, IVALDO SILVA5. 1 Graduando em Medicina,
veronese.alexandre@unifesp.br. 2 Graduanda em Medicina, geovana.vieira15@unifesp.br; 3 Graduanda
em Medicina, bruna.ramos@unifesp.br; 4 Graduando em Medicina gustavo.ribeiro18@unifesp.br. 5
Prof.DR, ivaldo.silva@unifesp INTRODUÇÃO: O Programa Famílias Fortes-PFF é um projeto do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que visa a prevenção ao uso de álcool e outras drogas
para famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos através do estabelecimento de limites e
regras no convívio familiar, de expressar afeto e dar apoio adequado, isso re�ete de forma positiva no
desenvolvimento das crianças que participam ativamente do PFF. O projeto é uma adaptação do modelo
britânico Strengthening Families Programme (SFP-UK), elaborado pela Oxford Brookes University.
OBJETIVO: prevenir situações de risco na adolescência, fortalecer os vínculos familiares e desenvolver
habilidades sociais. METODOLOGIA: O Programa Famílias Fortes é composto por 7 encontros semanais,
sendo cada encontro dividido em três momentos: 1) reunião com os adolescentes; 2) reunião com os
pais ou responsáveis; 3) momento da família, em que pais/ responsáveis e �lhos participam juntos. O
encontro total dura cerca de 2 horas. Na primeira hora, ocorrem, concomitantemente, os encontros com
os �lhos e com os pais em ambientes separados. Já na segunda hora, ocorre o momento com pais e
�lhos, em que é discutido aquilo que foi abordado nas reuniões separadas, seja através de dinâmicas,
brincadeiras ou confecção de trabalhos que abordam a temática do encontro. Além disso, o programa
conta com a ajuda dos facilitadores, que são responsáveis por manter o contato com o grupo de
famílias, oferecendo ajuda durante os encontros, além de manter o acompanhamento semanal, com a
�nalidade de auxiliar no desenvolvimento familiar e diminuir o índice de evasão do programa.
RESULTADOS PRÉVIOS: o projeto teve início no dia 12/04/2022, com a participação de, no total, 22
famílias. Ao todo, participarão dos encontros 540 famílias, onde a longo prazo, os principais resultados
do programa serão: redução da agressividade e de comportamentos de isolamento social; melhora da
interação entre pais e �lhos; melhora no rendimento escolar e maior interesse e envolvimento dos pais
na rotina escolar dos �lhos e redução do abuso de substâncias lícitas e ilícitas bem como gravidez
precoce.
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PROJETO DE EXTENSÃO INTERLÚDIOS CLÁSSICOS

JOSIANE TEIXEIRA MARTINEZ - COORDENADOR(A)

LUCIA SANO - COORDENADOR(A)

BIANCA FANELLI MORGANTI - COORDENADOR(A)

TALITA JANINE JULIANI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 20 - Linguística, Letras e Artes 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LITERATURA

Introdução: O projeto de extensão Interlúdios Clássicos é uma iniciativa de docentes da área de Estudos
Clássicos do Departamento de Letras e do Núcleo de Estudos Clássicos (NEC) da EFLCH/Unifesp. Ele teve
início em 2018. Objetivos: O objetivo principal do projeto é criar um espaço para divulgação da cultura
antiga, em especial a greco-romana, e das pesquisas da área de Estudos Clássicos para a comunidade
em geral. Com isso, pretende-se não apenas pôr em discussão e divulgar o conhecimento produzido na
universidade, mas também promover a re�exão crítica sobre a herança cultural dessas sociedades e
ponderar resultados, ainda hoje observáveis, de sua in�uência na nossa própria sociedade. Materiais e
métodos: O projeto promove uma série de encontros periódicos, dos quais participam professores e
pesquisadores convidados de outras instituições, além dos pesquisadores em formação da Unifesp.
Nesses encontros, por meio de palestras, o�cinas, minicursos, mesas de discussão, leituras guiadas de
textos ou exibição de �lmes e documentários a�ns, são debatidos obras e aspectos da Antiguidade
Clássica, bem como suas releituras modernas, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e de
abordagens teóricas variadas. Resultados e Conclusão: Nosso projeto teve sólida e constante adesão de
público. Ao longo de 2021, organizaram-se três minicursos, quatro palestras e dois ciclos de leitura;
todas as atividades ocorreram à distância com uso de videoconferência. Observou-se a ampliação do
número de ouvintes, com participantes de todo o país. Assim, consideramos que os objetivos do projeto
? de promover 1) a divulgação da cultura clássica para um público amplo e plural, instigando assim uma
re�exão crítica sobre nossa própria sociedade, e 2) uma interlocução interdisciplinar entre
investigadores de diferentes instituições de pesquisa ? estão sendo cumpridos de forma bastante
satisfatória. Algumas das atividades têm sido gravadas e disponibilizadas em canal no Youtube, assim
permitindo maior acesso a elas.
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PROJETO DE EXTENSÃO JANO CULTURA DE PAZ: PERSPECTIVAS DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA NA PROMOÇÃO DA PAZ E DIREITOS HUMANOS

PAULA HINO - COORDENADOR(A)

HUGO FERNANDES - COORDENADOR(A)

LETICIA APARECIDA MACHADO LISBOA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A violência é um fenômeno complexo e multifatorial. Para mitiga-lo a sociedade deve lançar
mão de todos os recursos possíveis para sua compreensão e enfrentamento. Ações extensionistas
podem colaborar a medida que despertam re�exões sobre a temática e permitem a discussão com a
comunidade sobre as possibilidades de resolução. O projeto Jano ? Cultura de Paz, busca orientar
estudantes, principalmente da graduação de enfermagem, a planejar, organizar, implementar e avaliar
atividades culturais que de alguma forma contemplem ao menos uma das premissas de Cultura de Paz e
Não-Violência elaboradas pela UNESCO. Objetivo: Promover ações cientí�co-culturais voltadas à Cultura
de Paz, cidadania, prevenção de violência e melhoria do bem-estar da sociedade. Métodos: para
contribuir com a sociedade em mudanças duradouras Jano utiliza como métodos cursos e eventos sobre
a temática, exposições, sessões de leitura, exibições de �lmes, palestras e eventos. Os encontros com os
extensionistas permitem planejamento, organização, implementação e avaliação de no mínimo uma
ação cultural por semestre nas dependências da EPE ou Campus São Paulo e de ações colaborativas na
implementação da curricularização da extensão. O público alvo é de até 15 extensionistas
multiplicadores e até 88 extensionistas executores da primeira à quarta série da graduação em
enfermagem da EPE, divididos em áreas ou seguimentos de acordo com sua aptidão. Resultados: desde
seu nascimento, em setembro de 2018, Jano já promoveu parcerias que geraram exibições de �lmes
sobre os eixos propostos pela UNESCO, workshops e eventos que tem favorecido o diálogo com a
sociedade e fortalecido o papel extensionista da universidade. Em 2020 e 2021 adotou ações executadas
de forma remota em virtude da pandemia de COVID-19. Tais ações foram exitosas e o projeto pretende
mantê-las e expandi-las Conclusão: As ações do Jano envolvem a participação de um bolsista PIBEX que
auxilia na gestão das propostas. As medidas e esforços empregados são re�etidos em bem-estar coletivo
gradual, em busca de uma sociedade melhor para todos(as).
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PROJETO DE EXTENSÃO NOTIFICA COVID-19

PAULA HINO - COLABORADOR(A)

THAINÁ APARECIDA DECIO PASSOS - DISCENTE

LAURA ALVES DOS SANTOS - DISCENTE

ISABELLA CARLINI BULIZANI - DISCENTE

JULIA FERREIRA ROCHA - DISCENTE

JULIANA GRANERO ZEDNIK - DISCENTE

THAINÁ NARUMI OKADA - DISCENTE

BEATRIZ MAYUMI ITONAGA - DISCENTE

REGINALDO DOS SANTOS SOUZA - DISCENTE

ISABELA OHKI NACAGUMA - DISCENTE

TADEU REINOSO DE ABREU - DISCENTE

THAIS CLAUDIA ROMA DE OLIVEIRA KONSTANTYNER - COORDENADOR(A)

MICHELLE LI RONG TAN - DISCENTE

ROBERTA DE ALMEIDA SOARES - COLABORADOR(A)

CARLA GIANNA LUPPI - COORDENADOR(A)

NIVIA APARECIDA PISSAIA SANCHES - COLABORADOR(A)

SUELY MIYUKI YASHIRO - COLABORADOR(A)

LILIAN SANTOS SANTANA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Em 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Nove dias depois, a transmissão comunitária da doença foi declarada no Brasil e foram adotadas
medidas de prevenção e controle. Até o dia 12 de abril, mundialmente, somaram-se quase 500 milhões
de casos con�rmados de COVID-19, mais de 30 milhões no país. Os dados coletados de forma constante,
com qualidade e de forma oportuna, possibilitam que gestores acompanhem a situação epidêmica real e
planejem ações e políticas de saúde pública para a redução do número de casos e mortes, como: o grau
de �exibilização do isolamento social; demanda por recursos hospitalares; uso de máscaras; etc.. Para
reduzir a subnoti�cação de casos de COVID-19, o Projeto de Extensão - Noti�ca COVID-19 surgiu em
2020 para noti�car casos de síndrome gripal (SG) e síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por COVID-
19 do Hospital São Paulo (HSP). O objetivo deste trabalho é realizar um relato da experiência do Projeto
de extensão - Noti�ca Covid-19. Materiais e métodos: Organizado de acordo com as recomendações do
Guia de Vigilância Epidemiológica, o projeto foi realizado predominantemente de forma remota. Os
alunos foram capacitados, e após assinatura de termo de con�dencialidade, realizaram a noti�cação de
SG, com a entrada de dados no Sistema de Informação em Saúde (SIS) de noti�cação de SG por COVID-
19: o E-SUS Noti�ca. Resultados: O projeto foi organizado em duas fases: 2020/2021 e 2022. Na fase de
2020/2021, participaram 25 alunos (17 de Medicina; 7 de Enfermagem e 1 de Tecnologias em Saúde) e de
2022, 12 alunos (9 de medicina e 3 de enfermagem). Dos 6.946 casos de SG por Covid-19 noti�cados no
HSP, 3.477 (50,05%) foram noti�cados pelos alunos do projeto: 1.491 em 2020 e 1.986 em 2021. Os casos
noti�cados pelo projeto foram em sua maioria (3.302) suspeitos de SG não especi�cada. Tão importante
para a Vigilância em Saúde, o projeto também se mostrou notável aos alunos. Através dele, os discentes
passaram por experiências ímpares e inéditas na graduação, como a atuação em vigilância
epidemiológica, aprendizado do SIS, acesso aos registros clínicos e a colaboração como pro�ssional de
saúde na pandemia de COVID-19. Destacaram-se nos relatos dos alunos: ?Foi uma oportunidade única
poder participar da atividade em um momento ímpar da sociedade, aprendendo o procedimento
necessário para que as informações populacionais de extrema importância sejam corretamente
inseridas na base de dados especí�ca.? Outro participante do projeto declarou que sua ?[...] participação
no projeto de extensão foi muito importante, por me proporcionar um aprendizado no qual vai ser
essencial na minha atuação pro�ssional e por já me inserir nessa área. Além disso, vejo como foi
relevante a minha atuação nas noti�cações, uma vez que o projeto todo foi responsável por tantas



noti�cações.? Conclusão: Mostrou-se um número expressivo de casos noti�cados e a relevância desse
projeto de extensão para a comunidade e discentes participantes, o projeto prevê uma terceira edição
no combate à subnoti�cação dessa, e de outras doenças e agravos.
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PROJETO DE EXTENSÃO O TESTE DO PEZINHO PARA TODOS

ILEANA G. SÁNCHEZ DE RUBIÓ - COORDENADOR(A)

FRANCIELE BARROS PERES - DISCENTE

LETÍCIA ARANTES DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O Projeto Teste do Pezinho Para Todos é um projeto de extensão vinculado à Universidade
Federal de São Paulo - campus Diadema, que tem por objetivo divulgar informações sobre o Teste do
Pezinho e as doenças diagnosticadas para gestantes e familiares, agentes comunitários de saúde e
público em geral. Antes da pandemia da COVID-19, o Projeto promovia eventos em UBS?s e ONG?s do
município de Diadema e cidades vizinhas, no entanto, o isolamento social originado pela pandemia fez
com que o Projeto passasse a ser desenvolvido através das redes sociais Facebook e Instagram.
Objetivos: Informar a população sobre a importância da realização do Teste do Pezinho, explicar de
forma simpli�cada as doenças diagnosticadas e divulgar informações sobre o Teste do Pezinho
Ampliado, aprovado pelo Governo Federal em maio/2021. Materiais e Métodos: Os eventos realizados
antes da pandemia promoviam atividades de fácil entendimento e com linguagem simples. Através de
brincadeiras lúdicas, a compreensão das doenças diagnosticadas através do Teste era estimulada. Além
disso, eram aplicados questionários antes e após o evento, com o objetivo de veri�car se o público
adquiriu o conhecimento. Já no contexto da pandemia, a divulgação das informações passou a ser
realizada através das redes sociais. Os materiais de divulgação publicados foram confeccionados pelos
alunos inscritos na unidade curricular Genética Humana, e variavam desde posts e stories convencionais
até reels, quizzes e revista digital. Resultados: A divulgação dos materiais nas redes sociais ocorreu no
segundo semestre de 2021: durante 19 semanas, realizou-se 3 postagens semanais, totalizando 62
posts. Com o objetivo de se aproximar dos seguidores e veri�car se as informações estavam chegando
para eles, uma ferramenta utilizada pelos alunos foi a criação de jogos, que obtiveram uma alta
porcentagem de acerto, demonstrando que o conteúdo estava efetivamente chegando. Além disso,
outra importante ferramenta foi a realização de parcerias com páginas do Instagram e grupos do
Facebook, que aumentaram o engajamento da página e conscientizaram um número maior de pessoas.
Durante o segundo semestre de 2021 alcançou-se um total de 45.676 pessoas, com as duas redes
sociais. O Instagram do Projeto concentra 90,1% do público, sendo que a maioria dos seguidores têm
idades entre 25 e 34 anos e são mulheres. Além disso, são da cidade de São Paulo e do Brasil, embora
também tenham seguidores de outros países. Conclusão: A confecção dos materiais de divulgação fez
com que os alunos �xassem os conteúdos da disciplina, enquanto as redes sociais conseguiram manter
o Projeto ativo durante a pandemia da COVID-19, mostrando-se como um importante meio de
divulgação de informações, que estão sendo aprimoradas para que sejam mantidas também no período
pós-pandemia.
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PROJETO DE EXTENSÃO RECREAÇÃO PARA PESSOAS IDOSAS: VELHICE NÃO É
DOENÇA

DANILA CRISTINA PAQUIER SALA - COLABORADOR(A)

ERIKA MAYUMI TAKAHASHI - DISCENTE

GIOVANNA RODRIGUES SIQUEIRA - DISCENTE

LUÍS FERNANDO NEGRAO DE SOUZA - DISCENTE

CLAUDIA AJZEN PERESS - COLABORADOR(A)

INGRID CASTELAN DE CARVALHO - DISCENTE

GABRIELLA SILVERIO DE SOUZA FARIAS - DISCENTE

GABRIELY PEREIRA COSTA DO NASCIMENTO - DISCENTE

JULIANE DE FATIMA SANTOS ANTUNES - DISCENTE

VICTÓRIA CRISTINA ALBANO DA SILVA - DISCENTE

BIANCA TEODORO DE MARCHI - DISCENTE

GIOVANNA MARIA IANECZEK BRAZ - DISCENTE

GABRIELLA CRISTHIAMBELL SOUZA DA COSTA - DISCENTE

EILANE SOUZA MARQUES DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

AMANDA CURIEL TRENTIN CORRAL - DISCENTE

JÉSSICA AKEMY YOSHIDA - DISCENTE

BÁRBARA GATTI PASCOASO - DISCENTE

LARISSA CARVALHO SALETTI - DISCENTE

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - COLABORADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - COORDENADOR(A)

CIBELLI RIZZO COHRS - COLABORADOR(A)

CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO - COLABORADOR(A)

MARIA CAROLINA BARBOSA TEIXEIRA LOPES - DISCENTE

LUIZ HUMBERTO VIERI PIACEZZI - COLABORADOR(A)

THAIS FERNANDA VIEIRA - COLABORADOR(A)

APARECIDA YOSHIE - COLABORADOR(A)

CARLA DE LIMA SILVA - COLABORADOR(A)

TALITA MORAIS FERREIRA LIMA - DISCENTE

PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA - COORDENADOR(A)

ANA CAROLINA SARTORI - COLABORADOR(A)

CARLA ROBERTA MONTEIRO MIURA - COLABORADOR(A)

DIEGO XIMENDES DA SILVA - DISCENTE

NATHÁLIA PETROLINO DOS SANTOS - DISCENTE

MARCELA BONGIOVANI RODRIGUES - DISCENTE

MARIA EDUARDA BARRETO NENES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A Assembleia Mundial de Saúde, órgão de governança que estrutura e apresenta as ações a
serem cumpridas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), previu instituir a velhice, sob o código



MG2A, no capítulo 21 da Classi�cação Internacional de Doenças (CID), em sua edição de número 11 ? CID
11, a partir de 1º de janeiro de 2022. Importante ressaltar que a Assembleia Geral das Nações Unidas
declarou em 2020 o período de 2021-2030 como "Década do Envelhecimento Saudável" a �m de
fomentar o envelhecimento ativo a longo prazo e a Assembleia Mundial da Saúde na resolução WHA69.3
em 2016 estimulou a Campanha Global de Combate à Discriminação por Idade com o objetivo de criar
um mundo para todas as idades por meio de uma mudança na forma como pensamos (estereótipos),
nos sentimos (preconceito) e agimos (discriminação) em relação à idade e ao envelhecimento. Objetivos:
Criar espaços de diálogo com os extensionistas para discussão das implicações da velhice ser
considerada doença pela OMS; e produzir materiais educativos que combatem o Idadismo. Método: O
projeto de extensão Recreação para Pessoas Idosas, RECREAR, aderiu à Campanha Velhice Não é Doença
visando fazer um apelo à OMS para retirar o termo velhice da CID-11. Para atender o objetivo proposto
foram realizadas leituras e discussão de textos sobre o tema Idadismo, que se refere ao preconceito
etário, especialmente contra pessoas idosas. O projeto criou uma playlist de músicas nostálgicas a partir
de indicações de pessoas idosas e do público em geral e desenvolveu também dois episódios de
podcast. Resultados: Foram produzidos 15 vídeos explicando o que é o Idadismo e a intenção da OMS
instituir a velhice, sob o código MG2A, no capítulo 21 da Classi�cação Internacional de Doenças (CID),
além de estimular a sociedade a apoiar a campanha velhice não é doença, assinando o abaixo-assinado
pela não inclusão do termo velhice na CID 11 por meio @velhicenaoedoenca22 (Instagram e Facebook) e
@velhonaoedoente (Twitter) e produzindo 12 vídeos, 3 reels sobre a temática publicados nas redes
sociais do Projeto, totalizando 1.998 visualizações no Instagram e Facebook , sendo maiores de 65 anos
8% do público alcançado. A publicação e divulgação de uma playlist colaborativa e os dois episódios
abordando os temas: Violência Contra a Pessoa Idosa e Prevenção de Quedas disponíveis no
@RecrearCast (Spotify). Conclusão: O Projeto de Extensão RECREAR EPE/UNIFESP oportunizou aos
estudantes a discussão e a compreensão sobre a problemática envolvida em relação à velhice ser
considera doença com sua inserção sob o código MG2A, no capítulo 21 da Classi�cação Internacional de
Doenças (CID), além de estimular o exercício da cidadania no engajamento da Campanha Velhice não é
Doença, movimento de várias instituições e autoridades da sociedade civil no Brasil. Como resultado da
Campanha houve a manifestação favorável da OMS à retirada do termo velhice e a sua substituição por
capacidade intrínseca em declínio no CID-11.
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - SE CUIDAR DIADEMA

ROBERTA LUANA RIBEIRO - DISCENTE

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - COORDENADOR(A)

SERGIO STOCO - COLABORADOR(A)

VITOR GONÇALVES VITAL - COLABORADOR(A)

EMANUELY SHIRLEY DE SOUSA SILVA - DISCENTE

GABRIEL WILLIAM DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 34 - Interdisicplinar II Data: 28/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução: idealizando o papel social da ciência, concomitante ao seu intuito sinérgico entre
universidade e sociedade, a UNIFESP - Campus Diadema, através do Projeto de Extensão Universitária
"Se Cuida Diadema", torna acessível a ciência não dissociada em sua totalidade pela comunidade
acadêmica, através dos espaços sociais e midiáticos do espaço tecnológico atual. Ao passo disso,
transforma pedagogicamente o acesso à informações cientí�cas �dedignas e atuais, bem como:
esfacelamento de fake news, prevenção quanto à enfermidades transmissíveis ou não, manutenção de
hábitos saudáveis e conscientização de esfera socioambiental, ademais a seus objetivos para com a
ciência, promove com parceria entre docentes, discentes e externos, campanhas de arrecadação de
mantimentos basilares à comunidade da cidade de Diadema. Objetivo: abranger ao município de
Diadema acerca da disseminação de informações e conteúdos cientí�cos produzidos pela comunidade
acadêmica através da adequação pedagógica de sua linguagem, bem como promover assistência basilar
aos munícipes através de ações �lantrópicas mútuas no espaço universitário do ICAQF ? Instituto de
Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da UNIFESP ? Campus Diadema. Metodologia: por
intermédio das redes sociais e seus recursos, como a criação de imagens, a produção de vídeos,
desenvolvimento de textos e canais para esclarecer dúvidas, pretende-se estruturar e difundir
conteúdos cientí�cos factuais e, simultaneamente a isso, promover arrecadações de suprimentos
essenciais a comunidade, impulsionado através de docentes e discentes da UNIFESP, empenhando-se
em cooperar com o bem-estar dos residentes da cidade de Diadema.
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PROJETO DE EXTENSÃO VIRTUAL @RESPIRAFUNDO.FISIO

MARCIA SOUZA VOLPE - COORDENADOR(A)

NÍCOLAS MENDES FREIHAT HENRIQUE - DISCENTE

THALITA APARECIDA AVELINO SOARES - DISCENTE

LARISSA GABRIELLE DE ANDRADE ROSA - DISCENTE

BIANCA GUADENCIO DA SILVA - DISCENTE

LUCIANA KAROLINE DA SILVA - DISCENTE

VITóRIA REGINA ARAUJO COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

Discentes: NÍCOLAS MENDES FREIHAT HENRIQUE; BIANCA GUADENCIO DA SILVA; VITÓRIA REGINA
ARAUJO COSTA; THALITA APARECIDA AVELINO SOARES; LARISSA GABRIELLE DE ANDRADE ROSA;
LUCIANA KAROLINE DA SILVA. Docente: MÁRCIA SOUZA VOLPE. nicolas.mendes@unifesp.br;
bgsilva@unifesp.br; vitoria.regina@unifesp.br; soaressthalita@gmail.com; larissa.gabrielle@unifesp.br;
lk.silva@unifesp.br; márcia.volpe@unifesp.br Introdução: Cada vez mais as mídias sociais têm
desempenhado papel importante na formação de opiniões e disseminação de conhecimento. Além
disso, o isolamento social durante a pandemia propiciou maior destaque as redes sociais por
conseguirem transmitir informação de forma rápida, globalmente e praticamente sem custo. O nosso
projeto, @respirafundo.�sio, surgiu na pandemia para suprir a necessidade da comunicação e
transmissão de conhecimento de forma simples e interessante para jovens e pro�ssionais da área da
saúde. Agora em meio a um ambiente híbrido, ou seja, com manutenção de algumas atividades de
forma remota e o retorno ao convívio social, acreditamos ainda que o nosso projeto tenha papel
importante para aproximar alunos de diferentes universidade e períodos da graduação e no
fornecimento de conhecimento em saúde de forma inclusiva. Objetivo: Difundir informações com
embasamento cientí�co por meio do Instagram e criar re�exões críticas sobre cuidados em saúde
hospitalar, com foco na ação do �sioterapeuta. Métodos: A equipe do projeto é composta por cinco
alunos da graduação em �sioterapia e pela coordenadora docente. Os graduandos são responsáveis,
semanalmente, pela de�nição dos temas de interesse e elaboração do material/arte, que é divulgado na
forma de postagem e/ou stories na conta do Instagram do projeto. Na construção dos posts são
utilizadas as ferramentas que a própria plataforma digital oferece, de forma didática e inclusiva.
Resultados: O projeto teve início em setembro de 2020, contou com a participação de 6 extensionistas e,
até o presente momento, apresenta 88 publicações, 451 seguidores e o alcance médio de 219
seguidores por publicação. Conclusão: O respirafundo.�sio é um ambiente virtual de informação e
renovação de conhecimento em saúde que vem crescendo desde o seu início. Acima de tudo, espera-se
que o espaço estimule o pensamento crítico, informe sobre saúde, e que seja de interesse de alunos e
pro�ssionais da área.
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PROJETO DE EXTENSÃO: DE GRÃO EM GRÃO SE APRENDE NUTRIÇÃO: INTERFACES
ENTRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A ALIMENTAÇÃO (GRÃO): EXPERIÊNCIA

PILOTO NO MÓDULO DE NUTRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLAUDIA RIDEL JUZWIAK - COORDENADOR(A)

SHIRLEI MARIA DOS ANJOS - COLABORADOR(A)

SARA DEL PRETE PANCIERA - COORDENADOR(A)

UYARA PEREIRA DE MARIA - COLABORADOR(A)

JULIANA COSTA CUQUI - COLABORADOR(A)

BEATRIZ SOUZA ABREU ARAUJO - DISCENTE

LARISSA DE OLIVEIRA MAGALHAES - COLABORADOR(A)

MARIA EDUARDA CHENATTI - COLABORADOR(A)

BARBARA ARAUJO DA CUNHA - COLABORADOR(A)

MAIARA DE SOUZA SANTOS - COLABORADOR(A)

RODRIGO DIAS DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

IASMIN DY MAURICIO AYRES LOPES - COLABORADOR(A)

MARIA FERNANDA DA COSTA BELLINTANI - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE

Introdução: A extensão nasce do desejo de agregar vivência e prática com a comunidade através do
incentivo a aprendizagem, aprimoramento pessoal e social e capacitação técnico-cientí�ca para os
extensionistas, promovendo por meio do desenvolvimento de ações e intervenções a integração entre a
universidade e a rede de serviços do município. O projeto de Extensão Grão aprovado em 2021, tem
como metas promover a alimentação saudável de crianças e adolescentes, tendo como principais
cenários escolas e escolas de esporte e proporcionar aos extensionistas o exercício da capacidade de
planejamento, comunicação e liderança através do trabalho em grupo e interdisciplinar, na perspectiva
da integralidade do cuidado. Tomando como vocação o movimento de curricularização da extensão, o
presente projeto visa a contribuição da UNIFESP às questões de Educação Alimentar e Nutricional (EAN)
voltadas às crianças e adolescentes e os diferentes atores envolvidos em seu processo educativo. A
articulação do Projeto Grão na área de ensino se dará a partir de sua curricularização no módulo de
Nutrição da Criança e do Adolescente (NCA) do Curso de Nutrição. Objetivo: Relatar a experiência piloto
do Grão no módulo NCA em 2021, na qual os estudantes do módulo desenvolveram materiais de
EAN.Participantes e Métodos: Todos os 52 estudantes matriculados no módulo NCA em 2021,
organizados em 11 grupos, participaram de um processo de formação com aulas curriculares sobre
determinantes do comportamento alimentar, alimentação do pré-escolar e escolar, alimentação escolar
e seu aspecto pedagógico e desenvolvimento cognitivo da criança e de o�cinas organizadas pela
Monitoria do Módulo Psicologia do Desenvolvimento sobre brincar, jogos digitais e contação de histórias.
As ações de EAN do Grão são elaboradas de acordo com a necessidade de cada cenário/atores e focam
temas de interesse a partir de um diagnóstico inicial, o qual foi realizado a partir de uma roda de
conversa virtual com três professoras de uma escola estadual de São Paulo. Resultados: O referencial
teórico utilizado para a elaboração dos materiais foi a teoria do desenvolvimento cognitivo proposta por
Piaget e os princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira. Os estudantes criaram 11 materiais
de EAN a partir da de�nição de objetivos educativos, conteúdo programático e descrição dos
procedimentos. Os materiais foram desenhados de acordo com as características do público-alvo:
escolares (do segundo ano), família, professores. Foram produzidos jogos interativos virtuais ou de
tabuleiro, livros de histórias digitais, vídeos, folhetos, podcasts e livros de receitas. Os temas abordados
foram: classi�cação dos alimentos segundo o Guia Alimentar, aproveitamento integral dos alimentos,
compostagem, lanches e receitas saudáveis, crescimento e alimentação. Conclusão: O projeto Grão é
uma extensão que possibilita aos atores envolvidos o compartilhamento de conhecimentos e estratégias
que viabilizem o aprendizado, através da vivência inicial proporcionada aos estudantes no módulo de
NCA. Assim, os estudantes puderam se apropriar do processo de criação de uma ação de EAN, tendo a
perspectiva transdisciplinar e interpro�ssional durante a elaboração dos materiais. Portanto, torna-se



um novo espaço para a aproximação entre a produção acadêmica e as necessidades observadas no
contexto da comunidade escolar.
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PROJETO DE IC FAPESP - ENTRE O PÂNICO E O SILÊNCIO

LIANA DE PAULA - ORIENTADOR(A)

THAYNA BORTOLETTO DIAS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Introdução: À luz do conceito de ?pânico moral? de Stanley Cohen, pretende-se investigar a cobertura
realizada pelo jornal Folha de São Paulo sobre o ?Caso Champinha? no ano de 2006 e o impacto desta
cobertura para a criação e implementação da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo no mesmo
ano, em que pesem decisões jurídicas, éticas e políticas. O caso, protagonizado por três jovens, sendo
dois deles vítimas (Liana Friedenbach e Felipe Ca�é, com 16 e 19 anos respectivamente), e um executor
(Roberto Aparecido Alves Cardoso, à época com 16 anos), ocorrido no início de novembro de 2003, na
zona rural de Embu- Guaçu, na Grande São Paulo, gerou ampla repercussão midiática e comoção
popular, ao que consideramos como hipótese ter pressionado a Justiça brasileira para a criação de
recursos excepcionais como forma de resposta, numa aparente tentativa de sanar o clamor popular por
justiça ? no sentido da punição severa e in�ndável. Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa consiste
em investigar o impacto da repercussão do caso Champinha e de sua eminente soltura, em 2006, na
criação da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo, no mesmo ano. Os resultados obtidos com a
pesquisa buscam contribuir para uma compreensão crítica da notícia, que seja capaz de identi�car e
re�etir criticamente a parcialidade, a excepcionalidade, os elementos políticos, econômicos e simbólicos
que porventura possam ser identi�cados na cobertura do caso Champinha no ano de 2006, bem como
os re�exos desta abordagem na construção da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo. Pretende-
se, sobretudo, ampliar o horizonte de re�exão sobre a medida de segurança adotada no caso em
questão considerando sua relação com a imprensa e as implicações decorrentes desta relação no
tratamento de adolescentes em con�ito com a lei, considerados inimputáveis no Brasil. Materiais e
métodos: Trata-se de uma pesquisa de tipo qualitativo, sendo que os métodos utilizados para dar conta
do problema de pesquisa proposto contarão com levantamento, revisão, leitura e análise bibliográ�ca
de livros, dissertações, artigos, anais, periódicos e revistas cientí�cas; Construção de formulários
qualitativos para orientação da coleta dos dados das matérias do jornal Folha de S. Paulo e dos
documentos o�ciais; Levantamento e análise de matérias divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo no ano
de 2006 a respeito do Caso Champinha e da Unidade Experimental de Saúde com base na bibliogra�a de
referência; Requerimento de acesso e coleta dos documentos sobre a criação da Unidade Experimental
de Saúde por meio da Portaria normativa nº 155/2008 da Fundação CASA; Manipulação do software de
análise qualitativa Atlas.ti para o processamento dos dados. Nesta etapa, iniciaremos a análise
comparativa dos dados coletados.
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PROJETO DE MONITORIA - UC2723 ? BALANÇO DE MASSA E ENERGIA

ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO - COORDENADOR(A)

ANTONIO OLIVEIRA SANTANA JUNIOR - MONITOR

CAROLINE AKINA SHINKU - MONITOR

JHENNIFER GABRIELA CHAINA MAMANI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

O projeto de monitoria da UC Balanço de Massa e Energia teve como objetivo contribuir no
aproveitamento acadêmico dos alunos do curso de EQ, auxiliando o docente no desenvolvimento dos
processos de ensino/aprendizagem durante as atividades totalmente remotas. Portanto, além de tirar
dúvidas online via plataforma Classroom ou e-mail, os monitores contribuíram ajudando os grupos a
resolver de listas de exercícios e atividades complementares. Essas atividades eram planejadas em
discussões com a orientadora e procurando inovações que pudessem contribuir com o aprendizado dos
alunos. Por outro lado, as atividades de monitoria propiciam aos estudantes aprender com as relações
interpessoais e troca de saberes, tendo uma relação direta na aprendizagem do conteúdo e
desempenho nas UC?s. A monitoria realizada proporcionou uma experiência de ensino-aprendizagem
unindo teoria e prática, aproximando os discentes-monitores dos conhecimentos e habilidades relativos
à prática docente. Durante este projeto, na busca por um melhor aproveitamento dos alunos, que
estavam em atividades totalmente remotas, foi proposta uma atividade, onde os alunos se tornavam
protagonista e participavam na correção dos trabalhos dos colegas (para isso precisavam estudar),
apontando as possíveis soluções do problema proposto. Com o modelo de ensino remoto a forma de
comunicação entre os docentes e alunos �cou mais rápida e e�ciente e a UC em questão possuía uma
forma de avaliação semanal, portanto, assim como esperado, houve uma baixa procura pela monitoria
síncrona, em contrapartida ocorreu uma grande procura através da plataforma educacional utilizada.
Dessa forma, os desa�os e adaptações da monitoria durante o ensino remoto e o uso das novas
tecnologias foram uma oportunidade de desenvolvimento para os envolvidos no projeto, com inovações
que poderão ser utilizadas mesmo após o ensino remoto.
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PROJETO DE MONITORIA BIODIVERSIDADE MARINHA I

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA FILHO - DOCENTE

JOSE JUAN BARRERA ALBA - COORDENADOR(A)

GUSTAVO BUENO GREGORACCI - DOCENTE

TALITA OLIVEIRA MOIA MARTINS - MONITOR

BIANCA ACAYABA DOS SANTOS - MONITOR

MARCELLA IZABEL FREITAS DE OLIVEIRA - MONITOR

IZABELLY THAYNARA MIRANDA LAGE - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

Introdução No módulo Biodiversidade Marinha I, do curso de graduação Bacharelado Interdisciplinar em
Ciência e Tecnologia do Mar (Instituto do Mar, campus Baixada Santista), é apresenta-da a
biodiversidade dos ambientes marinhos desde vírus, passando por bactérias e ar-quéias até eucariontes
fotossintetizantes (incluindo microalgas e macroalgas). Incluem-se aspectos variados incluindo
abordagem �logenética, ferramentas moleculares e diversida-de funcional. São também abordadas
desde as teorias sobre o surgimento da vida até as estruturas da árvore �logenética mais atuais. A
unidade curricular (UC) conta com uma carga horária total de 80 horas (4 horas semanais), sendo que é
oferecida tanto no turno vespertino quanto no noturno, incluindo aulas práticas, fundamentais para o
assentamento dos conteúdos abordados. A UC é ministrada no semestre de ingresso no curso, contabili-
zando até 100 alunos ingressantes por turno (vespertino e noturno), além de até 20 alunos de outros
termos que não tenham superado ainda a UC, totalizando por ano até 240 alu-nos. A grande quantidade
de alunos que cursam a UC, além da diversidade de metodolo-gias e sua natureza interdisciplinar, fazem
que o envolvimento da monitoria seja essencial, auxiliando tanto aos estudantes quanto aos docentes,
promovendo uma interação mais �uída entre alunos e docentes, além de contribuir para a formação dos
próprios monitores através de vivência didático-pedagógica e reforço dos conteúdos do módulo que
proporci-ona. Objetivos O presente projeto de monitoria tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento
da UC: 1- apresentando o cotidiano acadêmico aos monitores, incluindo-os nas atividades de ensino dos
módulos; 2- facilitando a relação docente/estudante, melhorando assim a qualidade do aprendizado dos
estudantes e monitores; 3- despertando o interesse pela carreira do-cente, através do acompanhamento
de atividades de ensino e exercício da atividade de monitoria; 4- acompanhando a ementa e conteúdo
programático, sugerindo e propondo novas estratégias de ensino e aprendizagem. Metodologia Após
dois anos sendo oferecida no modo de Atividades Domiciliares Especiais (ADE), devido às ações de
combate ao COVID-19, a UC voltou a ser ofertada no formato presen-cial no primeiro semestre de 2022.
Os monitores participam presencialmente no auxílio das aulas práticas, sendo que o atendimento aos
alunos fora do horário letivo é mantido no formato remoto através de diferentes canais que vem sendo
desenvolvidos e aprimora-dos em virtude da experiência adquirida durante esses dois anos de
Atividades Didáticas Emergenciais em formato remoto como: A realização de encontros semanais
referentes aos conteúdos aplicados em aula para redução de dúvidas no Google Meet; Manutenção de
uma turma da monitoria utilizando a ferramenta Classroom, na qual são postadas in-formações e
materiais da monitoria; A atualização de informes no grupo ?Monitoria Biodi-versidade Marinha I? na
plataforma Facebook; Manutenção de um grupo de Whatsapp para facilitar uma interação ágil e rápida
com os alunos, principalmente em situações mais ur-gentes; Disponibilização de questionário para
avaliar o andamento da monitoria no �nal do módulo.
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PROJETO DE MONITORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: FUNDAMENTOS, POLÍTICAS E
PRÁTICAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

EDNA MARTINS - COORDENADOR(A)

GLADYS UJU BALBINO AGBANUSI - MONITOR

ISABELLA MATHEUS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

O projeto de monitoria Educação especial: fundamentos, políticas e práticas na perspectiva da educação
inclusiva objetiva buscar a melhoria na formac?a?o inicial do pro�ssional de educac?a?o tendo como
base o esti?mulo a? atividades que envolvem a doce?ncia na medida em que favorece e possibilita às
monitoras acompanhar de forma efetiva as pra?ticas pedago?gicas, ac?o?es e atividades docente em
interac?a?o com grupos de graduandos do curso de Pedagogia e outras licenciaturas. Também visa a
introdução de estudantes na discussa?o sobre o tema inclusa?o e diversidade contextualizando as
questões que envolvem pra?ticas educativas de qualidade para todos, com destaque para o estudo da
poli?tica nacional de Educac?a?o inclusiva. Na experiência com o projeto de monitoria no ano de
2021/2022 destacamos as práticas que objetivaram manter a qualidade da UC no modelo de Atividades
Domiciliares Especiais (ADE) implementadas no enfrentamento da problemática causada pela Covid19.
Nesse sentido, o trabalho de monitoria foi essencial no desa�o para inserir alunos ingressantes no
mundo acadêmico, sobretudo nas atividades voltadas para a construção do conhecimento. Tal demanda
impulsionou as atividades das monitoras no que tange o acompanhamento atento dos estudantes para
um melhor desenvolvimento de atividades teóricas e práticas e na realização de tarefas e trabalhos
avaliativos. Assim, um dos maiores diferenciais desse programa de monitoria foi a oferta de o�cinas com
diferentes temas, que orientaram atividades, tendo em vista as peculiaridades do mundo acadêmico e
cientí�co e, as práticas próprias do ambiente universitário. Concluímos, portanto, que as atividades de
monitoria puderam superar as expectativas de todos os envolvidos na medida em que ultrapassaram as
características das ações previstas na UC, desenvolvendo nos estudantes um maior conhecimento das
práticas acadêmicas, além de aprendizagens relativas ao uso adequado de ambientes de aprendizagens
mais inclusivos observados no acesso à plataformas oferecidas pela Unifesp como: Moodle e Google
Meet na realização de aulas, rodas de conversas, organização de grupos, acompanhamento e entrega de
atividades e avaliações �nais.
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PROJETO DE MONITORIA DE EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS E FISIOTERAPIA
MUSCULOESQUELÉTICA

MARIA STELLA PECCIN DA SILVA - COORDENADOR(A)

MURILLO MATEUS ISMAIL - MONITOR

IMPERIO LOMBARDI JUNIOR - COORDENADOR(A)

MAYARA CACCIA RODRIGUES - MONITOR

VIVIAN APARECIDA BORBA PAMPLONA - MONITOR

HUBERTO BARBOSA NICOLI - MONITOR

LUCAS HENRIQUE REIS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
EM SAÚDE

Introdução: O Curso de Fisioterapia do Campus Baixada Santista da UNIFESP tem as Unidades
Curriculares (UCs) "Exercícios Terapêuticos" - para aproximar os alunos dos fundamentos e das práticas
dos exercícios terapêuticos, os quais são utilizados nas mais diversas áreas da �sioterapia ? e ?
Fisioterapia Musculoesquelética? ? a qual aborda temas relacionados à traumato-ortopedia, geriatria e
reumatologia. Sendo assim, a presença de monitores é justi�cada para facilitar a interação professor-
aluno e favorecer o aprendizado teórico-prático, além de permitir uma vivência didático-pedagógica aos
monitores, os quais auxiliam os docentes responsáveis pelas respectivas UCs. Objetivos: Introduzir o
aluno na atividade docente, auxiliar no desenvolvimento das aulas e atividades das UCs citadas,
contribuir para a melhoria do ensino de graduação e estimular o aprofundamento de estudos e o
trabalho cooperativo. Metodologia: Auxílio nas atividades teórico-práticas das UCs, realização de
levantamento bibliográ�co sobre os temas estudados, organização de plantões de dúvidas semanais
para os discentes, realização do intermédio entre discentes e docentes, e organização de roteiros de
estudos para os temas do módulo, além da disponibilidade para ajudar os discentes de forma
assíncrona, através do Google Classroom e do Whatsapp, criado para facilitar a comunicação com os
discentes. Resultados: Foram selecionados cinco monitores voluntários, os quais auxiliaram os docentes
nas aulas síncronas e, a partir da demanda dos alunos, realizaram seis encontros virtuais para a
resolução de dúvidas, desta forma, os monitores puderam experienciar a aproximação à prática docente
e auxiliar no desenvolvimento dos respectivos módulos, possibilitando maior aprofundamento sobre os
assuntos abordados nas UCs e favorecendo o trabalho em equipe, além de auxiliar os discentes das UCs
citadas no decorrer do semestre, com a ajuda em trabalhos a serem desenvolvidos, resolução de
dúvidas e elaboração de estudos dirigidos. Conclusão: A monitoria foi uma experiência de grande
signi�cado para o aperfeiçoamento acadêmico/pro�ssional dos monitores selecionados, facilitando
também o aprendizado dos discentes matriculados em "Exercícios Terapêuticos" e "Fisioterapia
Musculoesquelética", os quais puderam sanar as dúvidas sobre as atividades e trabalhos, ou sobre os
conteúdos ministrados, de forma síncrona e assíncrona.
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PROJETO DE MONITORIA DE FUNCIONAMENTO DA VIDA I E II

ANDREZZA JUSTINO GOZZO ANDREOTTI - DOCENTE

DANIELA MILSTEIN - COORDENADOR(A)

JULIANA ELAINE PEROBELLI - DOCENTE

IGOR DIAS MEDEIROS - DOCENTE

LUISA FRANK MEDEIROS - MONITOR

JULIA TENORIO DA SILVA - MONITOR

LAIS NOGUEIRA DA SILVA - MONITOR

LUARA CARDOSO CUARTERO - MONITOR

THAISSA TELES COSTA - MONITOR

LUCAS FELINTO DAS NEVES SILVA - MONITOR

CAMILLA MODESTO OLIVEIRA - MONITOR

ANDRE LUIS DA SILVA CASAS - DOCENTE

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

CAMILLA MODESTO OLIVEIRA1 (camilla.modesto@unifesp.br); JULIA TENORIO DA SILVA1
(j.silva02@unifesp.br); LAIS NOGUEIRA DA SILVA1 (laisnogueira@unifesp.br); LUARA CARDOSO
CUARTERO1 (cardoso.luara@unifesp.br); LUCAS FELINTO DAS NEVES SILVA1 (lucas.felinto@unifesp.br);
LUISA FRANK MEDEIROS1 (luisa.frank@unifesp.br); THAISSA TELES COSTA1 (thaissa.teles@unifesp.br);
ANDREZZA J. GOZZO ANDREOTTI2 (ajgozzo@unifesp.br); ANDRE? LUIS CASAS2 (andre.casas@unifesp.br);
DANIELA MILSTEIN2 (dmilstein@unifesp.br); IGOR DIAS MEDEIROS2 (igor.medeiros@unifesp.br); JULIANA
E. PEROBELLI2 (jperobelli@unifesp.br). 1- Monitores, 2 ? Docentes. O presente projeto de monitoria inclui
os modulos de Funcionamento da Vida I e II oferecidos ao curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciencia
e Tecnologia do Mar, Instituto do Mar, campus Baixada Santista, Universidade Federal de Sao Paulo. As
atividades de monitoria ocorreram de forma exclusivamente virtual, modelo em andamento desde o
inicio da pandemia em 2020. Dentre as atividades, destacou-se a presenca dos monitores em aulas
sincronas, cujo objetivo foi auxiliar a comunicacao entre os docentes e os alunos, disponibilizando links
para os alunos e auxiliando no "chat'' durante o andamento da aula. As plataformas utilizadas pelos
docentes, tanto para as aulas sincronas e assincronas, foram o Moodle e Google Meet, e os monitores
estavam sempre atentos ao calendario, informando aos alunos e relembrando-os dos prazos para as
atividades avaliativas. Ja a comunicacao entre alunos e monitores foi por meio de grupos de Whatsapp,
Facebook, E-mail e Google Classroom, todas ferramentas que facilitaram o contato e garantiram
e�ciencia da atuacao da monitoria. As atividades avaliativas tinham que ser entregues semanalmente,
portanto a demanda de duvidas dos alunos era grande, e isso foi facilitado com a utilizacao das
ferramentas citadas acima. Alem disso, os monitores participaram ativamente na organizacao do
trabalho �nal do modulo, auxiliando os alunos na elaboracao da atividade, auxiliando os docentes na
gestao dos grupos e na estruturacao da apresentacao dos trabalhos nas plataformas virtuais. No �nal do
semestre, os alunos receberam um questionario para avaliacao da monitoria, onde constavam
perguntas como a procura pela monitoria para tirar duvidas, ou o tipo de plataforma que o aluno se
sentia melhor atendido pelos monitores, entre outras. O questionario nao era obrigatorio e era
con�dencial, para nao inibir o aluno quanto a sua avaliacao da monitoria. Quarenta e oito alunos
responderam a avaliacao, e conforme o resultado do questionario, a monitoria foi bem avaliada,
enfatizando um desempenho satisfatorio e rea�rmando a importancia do programa no processo de
ensino-aprendizagem.
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PROJETO DE MONITORIA DE LÍNGUA FRANCESA

MARCIA VALERIA MARTINEZ DE AGUIAR - COORDENADOR(A)

MARIA LUCIA CLARO CRISTOVAO - COORDENADOR(A)

LUCAS SOARES DE ARAUJO - MONITOR

ANTONIO PAULO BRASIL NEVES - MONITOR

LARISSA DA SILVA SOUZA - MONITOR

SABRINA MORAIS DE ANDRADE - MONITOR

CRISTINA CONCEICAO XAVIER - MONITOR

JANDERSON MATHEUS LIMA SILVA - MONITOR

BRENDA BARROS DE FARIA - MONITOR

YASMIN KARINE DA SILVA COSTA - MONITOR

PIETRO MARIANO NASCIMENTO RAYMUNDO - MONITOR

ANA BEATRIZ FARIAS COSTA DE BRITO - MONITOR

ANA BEATRIZ SOARES SILVA DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

O projeto Monitoria de Língua Francesa da EFLCH - Unifesp tem entre seus principais objetivos:
contribuir para a construção e a consolidação das bases linguísticas dos estudantes dos cursos de
Licenciatura e de Bacharelado em Letras Português-Francês; iniciar os monitores na docência, re�etindo
sobre sua prática e desenvolvendo as habilidades necessárias a seu exercício; oferecer aos estudantes
do Campus Guarulhos um contato com a língua francesa e com a diversidade e a riqueza das culturas
francófonas. Para isso, os monitores realizam plantões de dúvidas, o�cinas e mini cursos, promovendo o
desenvolvimento de competências linguísticas, comunicativas e culturais, assim como a apresentação
das diversas dimensões do universo cultural francófono. Durante o ano de 2021, os monitores tiveram
também um importante papel na realização Atividades Domiciliares Especiais (ADEs), uma vez que esse
trabalho permanente da monitoria e seu contato constante com os estudantes proporcionou uma maior
coesão dentro dos grupos e um aumento do vínculo e da integração dos estudantes com a universidade.
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PROJETO DE MONITORIA DE LÍNGUA LATINA E LITERATURA CLÁSSICA

BIANCA FANELLI MORGANTI - COORDENADOR(A)

TALITA JANINE JULIANI - DOCENTE

LETICIA SILVA VALENTE - MONITOR

TAINARA DE JESUS SEVERO - MONITOR

LUCIANO CESAR GARCIA PINTO - DOCENTE

PAULA VITORIA MONDINI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

INTRODUÇÃO - O Projeto de Monitoria de Língua Latina e Literatura Clássica é uma iniciativa dos
professores da área de Estudos Clássicos, subárea de Língua e Literatura Latinas, do Departamento de
Letras da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, campus
Guarulhos. Iniciado em 2011, a versão atual do projeto é coordenada pela Profa. Dra. Bianca Fanelli
Morganti. A presente apresentação do projeto, submetido ao Edital 2021/2022, centra-se nas atividades
desenvolvidas e nos resultados parciais obtidos ao longo do segundo semestre de 2021, quando
acompanhou as UCs Língua Latina I e Língua Latina III. O projeto segue em andamento neste primeiro
semestre letivo de 2022, assistindo a outras das unidades curriculares da área de Estudos Clássicos.
OBJETIVOS - O projeto visa a dar suporte didático aos alunos dos cursos de Letras e aos demais alunos
do campus Guarulhos matriculados nas diversas unidades curriculares de Língua Latina e Literatura
Clássica. Tem também por objetivo possibilitar aos monitores uma vivência docente rica e consistente.
MATERIAIS E MÉTODOS - Através de plantões de dúvidas (com atendimentos individuais e em grupo),
grupos de estudos temáticos e encontros de leitura, a equipe de monitores, sob a supervisão dos
docentes envolvidos no projeto, oferece aos alunos dessas disciplinas apoio didático com o objetivo de
melhorar o desempenho discente e incentivar o interesse e o estudo autônomo dos conteúdos
ministrados, auxiliando assim os alunos com metodologias de estudo e pesquisa e com a
disponibilização de material didático complementar, produzido pela própria equipe de monitores.
Durante todo o segundo semestre de 2021, as atividades desempenhadas pelos monitores, a exemplo
de todas as atividades didáticas do campus Guarulhos, ocorreu de forma remota. Para isso, foram
amplamente utilizadas plataformas como o Google Meet, que possibilitaram a realização dos plantões
de dúvidas e dos grupos de estudo temáticos bem como a disponibilização de atividades e materiais
complementares para o estudo individual; também foi feito largo uso das redes sociais como Instagram
e Whatsapp, que por sua vez viabilizaram a comunicação de modo rápido e e�ciente entre monitores e
alunos, impossibilitados de se encontrarem de modo presencial em virtude da pandemia de Covid-19, e
ainda a difusão de informação e conteúdo referente à área de conhecimento na qual o projeto está
inserido. Parte das atividades realizadas através do Google Meet puderam ser gravadas e
disponibilizadas aos alunos. Para a boa execução de todas as atividades, foi estabelecida uma rotina de
reuniões regulares entre monitores e docentes envolvidos no projeto. Nessas reuniões, também
realizadas remotamente através do Google Meet, procurou-se sempre fazer um balanço dos êxitos e
falhas identi�cadas, visando a correção, os ajustes e a adequação constante das ações do projeto.
Buscamos também nesses encontros discutir as di�culdades mais recorrentes dos alunos, bem como os
meios e materiais mais convenientes para saná-las, seja durante as aulas ministradas pelos docentes
seja durante os plantões e as monitorias temáticas. Ao longo de todo o processo de ensino-
aprendizagem pressuposto por esse projeto de monitoria, a equipe de monitores e os docentes
envolvidos procuraram ainda debater e re�etir conjuntamente sobre os métodos, os princípios
pedagógicos e os instrumentos avaliativos próprios às atividades requeridas pelas disciplinas
contempladas. Também discutimos constantemente as di�culdades enfrentadas pelos monitores ao
longo de todo o processo e os desa�os impostos por um trabalho coletivo realizado de modo não
presencial como o exigido nesse momento peculiar imposto pela pandemia. RESULTADOS - As ações
desenvolvidas no projeto têm gerado resultados expressivos como a redução das di�culdades e dos
índices de reprovação nas unidades curriculares assistidas, bem como o crescente e notável interesse
dos alunos por essa área do conhecimento. Como parte fundamental da experiência que buscamos
nesse projeto de monitoria, procurou-se assegurar à equipe de monitores a autonomia necessária na
preparação do material utilizado com os alunos e nas escolhas e caminhos que considerasse mais
satisfatórios na execução das atividades desenvolvidas, o que resultou na produção de um material de
excelência acessível aos alunos e no estreitamente das relações entre docentes, monitores e alunos
envolvidos. CONCLUSÃO - O Projeto de Monitoria de Língua Latina e Literatura Clássica, por um lado,



tem o objetivo de dar suporte aos alunos matriculados nas UCs assistidas pelo projeto, mas por outro
pretende igualmente complementar de modo decisivo a formação do próprio aluno monitor,
possibilitando-lhe uma vivência docente e de pesquisa fundamental para a sua prática enquanto
pro�ssional das Letras de modo geral, e como professor e pesquisador da área de Letras Clássicas em
particular.
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PROJETO DE MONITORIA DE TEORIA FREUDIANA I (2022)

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - COORDENADOR(A)

JUSSARA DE SOUZA SILVA - MONITOR

LUíSA SEGALLA DE CARVALHO - MONITOR

GABRIELA CORREA RAMOS - MONITOR

LETICIA CAVALCANTI DOS SANTOS - MONITOR

VICTORIA MARIA CUNHA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área: SAÚDE MENTAL

Introdução: ?Teoria Freudiana I? é um dos módulos que fazem parte do currículo obrigatório do curso de
psicologia da UNIFESP campus Baixada Santista e é oferecido para os estudantes do primeiro semestre
do curso de Psicologia. Para �ns didáticos, é dividido em duas partes (Teoria Freudiana I e II) e passa pela
construção dos principais conceitos da teoria freudiana ao longo do tempo, apresentando e discutindo
os textos mais importantes, casos clínicos e a construção da técnica psicanalítica. A partir dessa escolha
metodológica, o aluno tem contato com a teoria desde o começo de sua criação e acompanha suas
mudanças. Objetivos: O projeto elaborado pelo grupo de monitores de Teoria Freudiana I tem como
uma de suas ênfases a aproximação entre os discentes e os conceitos propostos pelo módulo de modo a
valorizar as articulações entre a produção de conhecimentos e a experiência dos estudantes. Ademais,
visa aproximar os monitores do trabalho docente e os coloca em contato direto com os discentes
facilitando a comunicação e desenvolvimento dos envolvidos. Materiais e Método: Visando o melhor
ensino possível e a compreensão da teoria, foram criadas estratégias as quais �zessem os alunos
revisitarem o conteúdo de modo menos tradicional academicamente, a partir de elementos didáticos e
que fazem parte de seu cotidiano, como: redes sociais, �lmes, livros e podcasts. Outro aspecto
importante é que, por meio da oferta de plantões de dúvida, criados pelas monitoras, foi concebido um
espaço no qual os/as estudantes pudessem demonstrar suas di�culdades e se sentissem mais
confortáveis para aquisição de conhecimentos complexos. Sendo assim, também de maneira
estratégica, foi cultivada uma rede de apoio aos discentes para o auxílio na elaboração dos escritos e
seminários, que têm como objetivo articular o conteúdo da aula com produções culturais, contribuindo,
portanto, com o processo de ensino/aprendizagem. Assim, utilizam-se os textos clássicos de Freud,
presente nas Obras Completas da Editora Companhia das Letras, aliados a textos de psicanalistas mais
contemporâneos, para que os estudantes tenham contato com a teoria freudiana, situando-a em seu
tempo e relacionando-a com as transformações históricas e sociais. Além disso, a monitoria utiliza a rede
social Instagram para produzir um conteúdo de apoio semanal aos estudantes, com dicas culturais,
conceitos fundamentais e a questão problematizadora da semana. Resultados: A partir do trabalho do
grupo de monitores, é observável a facilitação do conhecimento que está sendo transmitido para os
discentes e também é bem sucedida a aproximação da monitoria com o trabalho docente. Conclusão:
Por meio das estratégias didáticas citadas, a monitoria ocupa um papel de referência ao se apresentar
como ferramenta facilitadora na apreensão do conteúdo. Na medida em que os componentes do grupo
de monitoria pertencem ao mesmo universo dos estudantes, as monitoras conseguem compreender e
atuar sobre as principais di�culdades que a turma enfrenta ao entrar em contato com a teoria freudiana
pela primeira vez. Assim, a monitoria se apresenta como um dos pontos de apoio ao sujeito nesse
processo de aprendizado que permitirá ao estudante dar o primeiro passo em seus estudos
relacionados à teoria desenvolvida por Freud e os psicanalistas contemporâneos.
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PROJETO DE MONITORIA DE TEORIA LITERÁRIA - 2021/2022

GUSTAVO SCUDELLER - COORDENADOR(A)

KAROLYNE SILVIA ALVES VIANA - MONITOR

THIAGO HENRIQUE DA SILVA - MONITOR

BEATRIZ RODRIGUES MACHADO - MONITOR

AMABILIN STROMBECK DOS SANTOS - MONITOR

LOUIS JOSEPH JULES CLAUDE NETO - MONITOR

ISADORA FRAGATA AFFONSO - MONITOR

LAURA MOREIRA MIRANDA SANTOS - MONITOR

SARA RUBIA DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

O projeto de Monitoria de Teoria Literária atuou do segundo semestre de 2021 até o primeiro semestre
de 2022, sendo uma iniciativa voltada, sobretudo, aos alunos de Letras da Unifesp, campus Guarulhos. É
uma iniciativa de cooperação ativa entre discente-docente, proporcionando uma troca vantajosa tanto
para o aluno monitor, que exercitará seus conhecimentos na área e poderá obter uma experiência
similar à iniciação docente, quanto para o aluno matriculado regularmente na devida unidade curricular,
que obterá mais um canal de apoio. Dentre as atividades da monitoria, destacam-se a solução de
dúvidas pontuais ou relacionadas ao conteúdo, o auxílio ao professor supervisor ? buscando e
disponibilizando textos da bibliogra�a ?, a organização de eventos extracurriculares e plantões sob a
supervisão dos docentes responsáveis. Com a crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19,
surgiu um novo modelo de atividades à distância, de modo que a presença do monitor se tornou ainda
mais necessária, mostrando-se de enorme importância na facilitação do contato entre docente e aluno.
Além disso, é visto que as atividades da monitoria superam os limites da universidade, pois, por meio
dos eventos on-line abertos ao público, muitas pessoas da comunidade e do país todo têm acesso ao
conhecimento que construímos em nossa formação. Durante todo semestre, a monitoria buscou
atentar-se às demandas e interesses coletivos dos discentes e, partindo disso, foram organizados
diversos eventos, atividades e projetos que tinham como objetivo não somente o auxílio e a
intercomunicação dos saberes, mas também a possibilidade do encontro e a ocupação de espaços
dentro da universidade. Assim, no intuito de aliar a teoria vista em sala de aula e a prática, procuramos
organizar o�cinas e palestras abertas à comunidade acadêmica, encontros e ateliês on-line que visavam
desvendar e explorar de maneira fácil e entendível a todo público obras de autores clássicos e
contemporâneos. Também foi organizada, ao longo do semestre letivo e com a participação de todos os
monitores, uma série de rodas de leitura que priorizavam o exercício de leitura e análise literária nas
narrativas breves, ofertando, especialmente, contos e crônicas que não se encontravam nas bibliogra�as
obrigatórias, assim como rodas de conversa sobre alguns dos autores tratados em aula durante a UC de
Correntes Teóricas dos Estudos Literários.
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PROJETO DE MONITORIA DE UNIDADES CURRICULARES DE ENGENHARIA DE
PETRÓLEO: ATIVIDADES NO ANO LETIVO DE 2021

GABRIEL PIFFER - MONITOR

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO - Iniciado em 2015, o Bacharelado em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis do
Instituto do Mar (IMAR) da UNIFESP-BS, é um curso de graduação universitária de natureza
interdisciplinar, numa proposta de formação versátil e abrangente dos pro�ssionais egressos. O curso
tem duração mínima de 11 termos (cinco anos e meio), na qual os três primeiros anos são realizados no
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar), que possui como forma de
ingresso o processo seletivo baseado na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema
de Seleção Uni�cada (SiSu). Após a conclusão do curso BICT-Mar, os interessados poderão se submeter a
um processo de progressão acadêmica, anual e interno ao Instituto do Mar, para ingressarem nos
cursos pós-BICT-Mar, dentre eles o curso de Bacharelado em Engenharia de Petróleo e Recursos
Renováveis. O ?Projeto de Monitoria de Unidades Curriculares de Engenharia dos cursos de Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo? teve
início no segundo semestre de 2021, e será concluído no primeiro semestre de 2022, abrangendo uma
possibilidade total de 23 unidades curriculares relativos aos cursos acima supracitados. No ano letivo de
2021, ainda em período da pandemia da COVID-19, a oferta dessas unidades curriculares aconteceu de
maneira remota, pela proposta de Atividades Domiciliares Especiais (ADE). OBJETIVO - Realizar atividades
de monitoria em módulos �xos e/ou eletivos dos cursos de graduação de Bacharelado Interdisciplinar
em Ciência e Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo, visando o auxílio aos
estudantes com dúvidas e/ou di�culdades sobre o conteúdo ministrado nesses módulos, além de prover
o suporte necessário aos docentes para o bom andamento do Projeto. MÉTODO - Sob supervisão da
coordenadora do projeto e docentes, as atividades de monitoria incluíram: encontro com os alunos no
modelo virtual na plataforma Google Meet e Whatsapp para esclarecimento de dúvidas de listas de
exercícios e provas, além de apoio à comunicação entre os discentes e docentes das unidades
curriculares participantes. RESULTADOS - No segundo semestre de 2021 (outubro de 2021 a fevereiro de
2022), com um monitor voluntário na Engenharia de Petróleo, o projeto atendeu por volta de 40
discentes e dois docentes, responsáveis pelos módulos: ?Engenharia de Poços?, ?Sistemas Marítimos de
Produção de Petróleo? e ?Engenharia de Reservatórios de Petróleo?. CONCLUSÃO - Através da
plataforma Google Forms, os discentes avaliaram o projeto em todos os módulos atendidos com retorno
bastante positivo com relação à clareza e a didática utilizada. Entretanto, houve um baixo retorno nos
feedbacks, com menos da metade das turmas realizando a avaliação, visto que apenas uma parte dos
discentes �zeram uso do Projeto de Monitoria durante o período de pandemia. Por �m, o Projeto
contribuiu também para o incremento de competências gerais para o monitor, como comunicação,
aprimoramento da didática e de gerenciamento de atividades, além de competências especí�cas, como
relembrar e repassar o conhecimento adquirido desses conteúdos para os discentes.



Página 1705Página 1705

PROJETO DE MONITORIA DO EIXO ?SOCIEDADE E MAR?: ATIVIDADES NO ANO
LETIVO DE 2021

NANCY RAMACCIOTTI DE OLIVEIRA MONTEIRO - COORDENADOR(A)

RODOLFO EDUARDO SCACHETTI - DOCENTE

MARILIA ISABELA NAKAGAWA - MONITOR

BEATRIZ MILITELO PESTANA - MONITOR

MARCELO BORDONAL SCORSATO - MONITOR

KETHLYN CAVALCANTE AQUINO BEATO - MONITOR

BEATRIZ GABRIELLA GOMES SILVA - MONITOR

VINICIUS LOURENCO DA FONSECA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

INTRODUÇÃO - Iniciado em 2012, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-
Mar), do Instituto do Mar (IMAR) da UNIFESP-BS é um curso de graduação universitária de natureza
interdisciplinar, numa proposta técnico-cientí�ca e �losó�co-humanística na área de Ciências do Mar. O
curso tem duração mínima de seis termos (três anos), formando o egresso para atuar nos setores
público, privado ou terceiro setor, além de possibilitá-lo a ingressar em outros cursos de graduação de
maior especi�cidade no próprio IMAR, como 'Engenharia de Petróleo e Energias Renováveis' e
'Engenharia Ambiental?. As unidades curriculares do BICT-Mar desenvolvem-se em quatro eixos de
formação que perpassam todo o bacharelado. ?Sociedade e Mar? é um desses eixos que se organiza em
módulos �xos (obrigatórios) e eletivos, de forma integrada e com articulação interdisciplinar com os
demais eixos do curso. O Projeto de Monitoria do Eixo ?Sociedade e Mar? foi iniciado em 2013. Desde
então, suas atividades atendem diferentes módulos do eixo ?Sociedade e mar? - docentes e estudantes,
de classes dos períodos vespertino e noturno. As classes de módulos �xos do BICT-Mar têm entrada
para 100 vagas; as classes de módulos eletivos apresentam menor número de estudantes matriculados.
No ano letivo de 2021, ainda em período da pandemia Sars COVID-19, a oferta desses módulos
aconteceu em forma de Atividades Domiciliares Especiais (ADE). OBJETIVO - Realizar atividades de
monitoria em módulos �xos e/ou eletivos do eixo ?Sociedade e Mar? do BICTMar, visando a estimulação
à docência, melhoria da qualidade dos módulos, e promoção de cooperação entre professores e alunos.
MÉTODO - Sob supervisão da coordenadora do projeto, as atividades de monitoria incluíram
especialmente: ações de esclarecimentos de dúvidas, apoio à comunicação entre os discentes e
docentes e apoio técnico para as aulas on-line. RESULTADOS - No primeiro semestre (abril a agosto de
2021), com dois monitores bolsistas e três monitoras voluntárias, o projeto atendeu 500 discentes e
quatro docentes, responsáveis pelos módulos: ?Meio Ambiente e Desenvolvimento da Zona Costeira?, ?
Empreendedorismo?, ?Sociedade, Cultura, Porto e Mar? e ?Tópicos de Direito Ambiental e Marítimo?. No
segundo semestre (outubro a fevereiro de 2021), com três monitores bolsistas e uma monitora
voluntária, o projeto atendeu 363 discentes e seis docentes responsáveis pelos módulos: ?Gestão de
Negócios Portuários e Marítimos?, ?Gestão Costeira Integrada?, ?Planejamento Estratégico? e ?
Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental?. CONCLUSÃO - Através da plataforma Google Forms,
docentes e discentes avaliaram o projeto em todos os módulos atendidos com indicativos de muita
positividade do projeto no tocante à pertinência, utilidade e clareza das ações oferecidas pelos
monitores. Comparando-se com períodos anteriores ao modelo ADE (quando havia aulas presenciais),
foi veri�cada menor adesão dos discentes para a avaliação do projeto, tendo sido necessários muitos
convites de incentivo e lembretes para a realização das avaliações. Auto avaliações dos monitores
mostraram que o exercício supervisionado das tarefas de monitoria contribuiu para o incremento de
competências genéricas, como as de comunicação, de relacionamento social e de gestão de tempo, além
de competências especí�cas, aquelas pertinentes a conteúdos de âmbito cognitivo dos módulos.
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PROJETO DE MONITORIA DO EIXO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2021

FABIANE GALLUCCI - COORDENADOR(A)

HELOISA HELENA PEREZ MOTA - MONITOR

GIULIA STRUPENI - MONITOR

ISABEL DE MACEDO BRUM - MONITOR

ISABELLA VIZEU TINASI - MONITOR

JULIANA MOREIRA DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

O eixo Mar, Ciência e Tecnologia ofertou durante o ano de 2021 as unidades curriculares (UCs) de
Metodologia Cientí�ca e Tecnológica I, II e III para 181, 175 e 160 alunos, respectivamente, em sua
grande maioria composto por alunos do primeiro ano do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia do Mar (BICT-Mar). O objetivo do primeiro módulo (MCT I) foi passar as bases �losó�cas da
ciência; já no segundo módulo (MCT II), o objetivo foi introduzir aos discentes o método cientí�co e
aplicá-lo através de um projeto de pesquisa e por �m, no terceiro módulo, o objetivo foi desenvolver o
projeto elaborado em MCT II realizando na prática um trabalho cientí�co gerando resultados e
discussão. Ao longo do ano, foi possível perceber como as três UCs se complementam e, através dos
trabalhos �nais de MCT II e III, nota-se a continuidade desde a parte teórica do pensamento cientí�co até
a primeira etapa do método cientí�co, o planejamento, culminando na execução do projeto e na
interpretação e discussão dos resultados obtidos. Por conta do cenário de pandemia no qual as aulas
permaneceram no formato ADE, o principal meio de comunicação entre monitoria e discentes e
monitoria e docentes foi via Whatsapp. Ao �nal do semestre, foi possível perceber que o uso dessa
ferramenta otimizou o auxílio aos discentes, e também a comunicação com os docentes, uma vez que as
respostas são mais rápidas, tendo, portanto, um resultado geral muito positivo quanto à monitoria.



Página 1707Página 1707

PROJETO DE MONITORIA DO MÓDULO ?FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA? DA UC
CÁLCULO I? PERÍODO 2021/2022

MARCO ANDRE FERREIRA DIAS - COORDENADOR(A)

MARINA CAROLYNNE PACIFICO ROBERTO - MONITOR

LARA GOMES DE SOUZA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

O projeto visa à formação de alunos monitores para o módulo da UC Cálculo I, chamado de ?
Fundamentos de Matemática? que será desenvolvida na modalidade ensino à distância (EAD) para o
Campus Diadema da UNIFESP e ofertada semestralmente, como uma iniciativa conjunta da PROGRAD e
comissões dos cursos envolvidos para minimizar a retenção nesta UC. Enquanto é capacitado para o
desenvolvimento da monitoria numa proposta de habilitar os estudantes a seguirem os conteúdos de
Cálculo I, o aluno envolvido com este projeto de monitoria também desenvolverá habilidades e
competências nas áreas educacionais e de tecnologias digitais.
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PROJETO DE MONITORIA DOS MÓDULOS PESQUISA SOCIAL E SUPERVISÃO
ACADÊMICA DE ESTÁGIO I E II.

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINI - COORDENADOR(A)

AYESHA GABRIELA PORTO - MONITOR

CRISTOPHER RIBEIRO DOS SANTOS NASAR SAD - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Introdução: O Programa de monitoria nas UCs Pesquisa Social II e supervisão acadêmica, ocorreu por
meio do diálogo sobre as dimensões de intervenção e investigação da pro�ssão realizado em Pesquisa
Social I. Esta Unidade tem por objetivo propiciar re�exões acerca da pesquisa e da produção do
conhecimento no Serviço Social no contexto das Ciências Sociais, visando a apropriação dos métodos,
das metodologias, das técnicas de investigação e formas de produção e sistematização cientí�ca. O
semestre é concluído com o relatório do projeto de pesquisa. A monitoria no 2º semestre de 2021
contribuiu com a turma de Pesquisa Social II e supervisão acadêmica, com orientações mais
particularizadas, na medida em que, a docente compartilhou com a/o monitora/o-estudante conteúdos
e orientações didático-pedagógicas que possibilitaram aos estudantes da turma uma aproximação mais
signi�cativa com as respectivas unidades ofertadas. É importante a�rmar que o processo monitor-
estudante-docente pode ampliar as re�exões teórico-metodológicas das Unidades Pesquisa Social e
Supervisão Acadêmica de Estágio e promoveu o amadurecimento dos conteúdos trabalhados e a
iniciação do/a discente à prática docente. Objetivos: Assegurar o desenvolvimento de atividades didático-
pedagógicas que colaborem com a ampliação das re�exões inerentes às UCs; Atuar de forma
colaborativa docentes e discentes, na construção de processos pedagógicos que incidam na turma e
possam ser socializadas entre o conjunto dos docentes, com vistas ao aprimoramento pro�ssional e o
desenvolvimento didático-pedagógico dos conteúdos trabalhados e ressigni�car a prática docente.
Materiais e métodos: As aulas remotas foram desenvolvidas de modo síncrono organizadas com
conteúdos que assegurem aos discentes o seu acompanhamento. A monitoria �cou encarregada de
organizar a partir de um plano de atividades que pudesse contemplar a atuação dos vários aspectos do
exercício da docência. Os/as discentes participantes deste projeto de monitoria foram orientados/as a
realizar leituras, �chamentos, organizar dados sobre conteúdos, planejar atividades externas,
acompanhar as docentes na preparação das aulas, estímulo ao estudante em ofertar grupos de
apoio/dúvidas e de estudo. A monitoria foi acompanhada semanalmente, por meio de reuniões virtuais
com a docente, a �m de realizar o planejamento da reunião virtual das atividades de monitoria com as
docentes; participação das aulas com as docentes; leituras e �chamento de textos das UCs envolvidas;
estudo e discussão de temas junto às docentes. Como método avaliativo dos/as monitores/as foi
utilizado um questionário de perguntas estruturadas como método avaliativo da intervenção da equipe
de monitoria. Resultados e conclusão: O trabalho da equipe de monitoria no que diz respeito à
construção das UCs juntamente com a docente possibilitou uma análise e construção crítica do relatório
�nal de pesquisa o que concomitantemente também garantiu uma maior criticidade sobre os
instrumentais de estágio uma vez que parte deste trabalho está relacionado com a formação docente.
Essa construção e debate pedagógico potencializou as discussões, efetivou a apreensão crítica do
processo formativo tanto para os/as discentes da UC como também aos monitores/as que puderam
retornar a UC e contribuir com o processo pedagógico.
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PROJETO DE MONITORIA EM ANÁLISE DE DADOS APLICADA PARA PERÍODO DE
2021/2022

LUIZ AUGUSTO FINGER FRANCA MALUF - COORDENADOR(A)

KARINA PICELLO DUARTE - MONITOR

HUGO BEZERRA DA SILVA - MONITOR

JESSICA YUKIE KUBA ALQUIMIN - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: PLANEJAMENTO,
CONTROLE E RISCOS

PROJETO DE MONITORIA EM ANÁLISE DE DADOS APLICADA PARA PERÍODO DE 2021/2022
COORDENADOR: PROF. MS. LUIZ AUGUSTO FINGER FRANÇA MALUF DISCENTES: HUGO BEZERRA DA
SILVA, JÉSSICA YUKIE KUBA ALQUIMIN E KARINA PICELLO DUARTE Resumo O projeto de monitoria visa
auxiliar os estudantes da UC no entendimento da matéria, solucionando dúvidas do conteúdo e de
exercícios passados em aula, esse processo é realizado por alunos que já foram aprovados na disciplina,
em dias e horários acordados. Para os anos de 2021 e 2022, com o efeito da pandemia, o projeto foi
realizado de forma remota pelo aplicativo Google Meet ? uma plataforma que permite reuniões remotas
entre pessoas ?, todas as Quartas e Quintas das 17:30 às 19:30 em 2021 e as Quartas das 17:30 às 19:30
e Sextas das 17:00 às 19:00 em 2022, sendo contadas duas horas diárias e quatro horas semanais com
controle via e-mail institucional (@unifesp). A monitoria cujos responsáveis eram Hugo Bezerra da Silva,
Jéssica Yukie Kuba Alquimin e Karina Picello Duarte foi da unidade curricular ?Análise de Dados Aplicada?
no segundo semestre letivo de 2021 e da ?Introdução à Análise de Dados Aplicada? no primeiro
semestre letivo de 2022, ambas matérias essenciais e obrigatórias para o Curso de Ciências Atuariais da
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN ? campus Osasco da UNIFESP). Ambas as
matérias possuem como conteúdo principal econometria, ensinando os estudantes a modelar,
interpretar e analisar dados obtidos de contextos atuariais com auxílio do software de programação R,
apresentando métodos lineares e não-lineares para tal feito. Para o resultado desejado, foi de extrema
importância que os monitores soubessem passar as informações de forma clara, precisa e simples para
solucionar dúvidas, sendo isso possível através das aulas gravadas disponibilizadas e a realização dos
dois trabalhos e das duas listas disponibilizadas pelo docente ao longo dos semestres. A avaliação do
projeto ocorreu pelos discentes das matérias durante os dias 16 de Abril de 2022 e 19 de Abril de 2022,
buscando entender melhor sobre a experiência deles a �m de melhorar o projeto para anos futuros.
Dessa forma, pode-se a�rmar que, dos 23 que responderam, 100% consideram importante para
melhorar o aprendizado e entendimento na matéria, considerando uma distribuição de 13% de busca
assídua pela monitoria, 57% de busca esporádica, 22% média e 9% de estudantes que não participaram.
Foi respondido que 100% deles consideraram os horários e dias o su�ciente e o local adequado.
Considerando a amostra, 100% a�rmaram encontrarem os monitores disponíveis, estando esses 100%
dedicados a tirar as dúvidas. Tem-se que 100% das respostas �caram entre 4 e 5 em questões de
solução de dúvidas durante ou após o horário e sobre considerem terem recebido informações claras
sobre a monitoria.
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PROJETO DE MONITORIA EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO

FABIOLA FREITAS DE PAULA LOPES - COORDENADOR(A)

MARIA ISABEL CARDOSO DE ALONSO VALE - DOCENTE

JOEL MACHADO JUNIOR - DOCENTE

ESTER DA SILVA DUENHA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

A monitoria na graduação é uma atividade de apoio discente em sala de aula. Esta é uma ferramenta
essencial para a melhoria do ensino de graduação, fornecendo suporte aos alunos matriculados por
meio de novas práticas e experiências pedagógicas. Há também uma troca de conhecimentos entre o
aluno-monitor e aluno-monitor-docente, além do que, a comunicação pode ser mais assertiva com os
discentes. As disciplinas de Biologia Celular, Biologia do Desenvolvimento e Biologia do Desenvolvimento
de Sistemas são complementares e imprescindíveis na formação dos futuros pro�ssionais. Estas
unidades curriculares fornecem uma ampla gama de conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos
acerca dos assuntos relacionados a biologia celular e do desenvolvimento dos seres vivos em suas
distintas fases. O conteúdo aplicado é de caráter complexo e extenso. Dessa forma, a presença do
monitor é fundamental para direcionar o bom rendimento dos alunos tanto nas aulas teóricas quanto
práticas. Para o período de 2021-2022 o Projeto de Monitoria em Biologia Celular e do Desenvolvimento
foi contemplado apenas com vagas para monitores voluntários. Os docentes selecionaram um monitor
voluntário com interesse e disponibilidade em auxiliar na UC Biologia Celular Noturno e outro monitor
para as UCs Biologia do Desenvolvimento e Biologia do Desenvolvimento de Sistemas no integral. No
entanto, apenas a monitora Ester da Silva Duenha, selecionada para a Biologia do
desenvolvimento/Biologia do Desenvolvimento de Sistemas, de fato assumiu a vaga e está
desempenhando as atividades a partir do primeiro semestre de 2022. O apoio da monitora tem sido
conduzido por meio de plantões de dúvidas semanais, auxílio em aulas teóricas e práticas, auxílio via
mídias sociais, além do monitoramento de estudos dirigidos semanais em sala de aula por meio do
aplicativo Socrative, contendo perguntas de caráteres optativo e dissertativo, abordando os assuntos de
cada aula a �m facilitar o entendimento do conteúdo. Como as atividades de monitoria ainda estão em
andamento, a monitora ainda irá elaborar a gincana de organogênese com perguntas e respostas sobre
o tema, auxiliar os alunos durante a organização dos seminários e preparar as aulas práticas, nas quais
será responsável por esclarecer dúvidas junto aos docentes. A experiência dos anos anteriores
demostrou o valor do monitor no acompanhamento dos alunos, devido a um melhor desempenho
destes ao longo do curso. Ademais, a monitora está desenvolvendo habilidades didáticas, bem como
maior domínio sobre o conteúdo abordado e contribuindo positivamente para o aprendizado dos
alunos.
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PROJETO DE MONITORIA EM BIOQUÍMICA PARA O CURSO DE MEDICINA

DANIEL MARINGELLI PASQUI - MONITOR

FERNANDA MARQUES DA CUNHA - COORDENADOR(A)

MARIANA MAURI DELLI COLLI - MONITOR

ALEXANDRE PETINATI PEREIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 73 - Educação e Ensino V - Ciências da Saúde Data: 29/06/22
11h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

EM SAÚDE

Introdução: O ensino da bioquímica na área médica faz jus ao ciclo em que está inserido, o ciclo básico,
pois é um curso fundamental para o bom entendimento da base dos mecanismos �siológicos e
�siopatológicos estudados nos anos seguintes da graduação. No entanto, sabemos que a complexidade
de conceitos, a grande quantidade de conteúdos ministrados, em conjunto, muitas vezes, ao estigma
pela química, faz com que os alunos tenham di�culdades em assimilar de maneira adequada aquilo que
lhes é passado. Dessa forma, o Projeto de Monitoria em Bioquímica para Medicina, instituído pelo
Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, objetiva auxiliar o corpo discente
em seu processo de aprendizado, bem como tornar o estudo da bioquímica algo mais rotineiro e
prazeroso. Objetivo: O Projeto de Monitoria visa dar suporte aos alunos do primeiro ano da graduação
em Medicina durante todo o período da Unidade Curricular. Esse apoio é dado de maneira a sanar
dúvidas, prestar esclarecimentos, realizar empréstimos de materiais ou proporcionar dicas de estudos e
orientações gerais a respeito da matéria. Metodologia: Para a execução da monitoria, faz-se uso de vias
de comunicação presenciais (em locais previamente estabelecidos entre aluno e monitor, como
an�teatros) ou remotas, com o uso de redes sociais (WhatsApp, e-mail, videoconferência) - método
utilizado durante o segundo semestre de 2021. A escolha do recurso �ca a critério tanto do aluno,
quanto do monitor, devido às condições sanitárias impostas pelo COVID-19 ou por questões individuais
e/ou operacionais, como disponibilidade de tempo e lugares para discussão. Além do esclarecimento de
dúvidas ou aconselhamentos, cabe também ao monitor aplicar, ao �nal de cada atendimento, um breve
questionário para o aluno avaliar o aproveitamento daquela sessão e, também, o desempenho do
monitor. Esse processo, por sua vez, faz-se fundamental na avaliação do projeto de monitoria como um
todo. Resultados e Discussão: Durante a vigência do projeto (descontando-se os 49 atendimentos
ocorridos ao longo do primeiro semestre), foram registradas 38 sessões de monitoria no período de
setembro a dezembro de 2021, com um alto índice de recorrência da procura por parte dos discentes
(81,6%). Em 97,4% dos casos, houve total esclarecimento das dúvidas, sendo que em todas as ocasiões, o
atendimento se deu de modo assíncrono, via aplicativo de mensagens. Aos monitores, atribui-se nota
máxima (10 pontos) em 97,4% das avaliações referentes ao ?domínio do assunto? e à ?segurança na
explicação?, e em 94,8% quanto à ?clareza na explicação?. Finalmente, todos os comentários
dispensados acerca da monitoria foram de natureza positiva. Dessa forma, constata-se que o projeto foi
exitoso no atendimento das principais demandas discentes, além de proporcionar ensejo de
aprimoramento acadêmico aos monitores. Conclusão: Constata-se que o programa atingiu seus
principais objetivos e bene�ciou todas as partes envolvidas: os discentes, na medida em que puderam
contar com uma ferramenta alternativa para auxílio em seu aprendizado, melhorando o aproveitamento
na Unidade Curricular; os monitores, pela oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em
Bioquímica revisitando o conteúdo da disciplina e aprimorar suas habilidades de comunicação e
didática, e os docentes, dado que estes puderam receber feedbacks constantes acerca do andamento
das atividades e da necessidade de eventuais ajustes na con�guração do curso. Portanto, conclui-se que
a continuidade do projeto de monitoria é de extrema importância para a otimização dos resultados
didáticos e pedagógicos da Unidade Curricular de Bioquímica para Medicina.
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PROJETO DE MONITORIA EM ESTATÍSTICA ECONÔMICA E ECONOMETRIA

DANIELA VERZOLA VAZ - COORDENADOR(A)

JULIA MINZONI REZADOR - MONITOR

GABRIEL FERREIRA DA SILVA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 97 - Ciências Sociais Aplicadas I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICA,
ECONOMIA E NEGÓCIOS

Este projeto de monitoria teve por �nalidade contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico dos
alunos matriculados nas unidades curriculares 4632 - Estatística II e 5187 - Econometria I. Essas
disciplinas integram o eixo especí�co do curso de graduação em Ciências Econômicas, podendo ser
cursadas como unidades curriculares eletivas pelos alunos dos demais cursos do campus Osasco. O
projeto mostrou-se fundamental para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. As UCs Estatística
II e Econometria I apresentam elevado histórico de reprovação e demandam intensa dedicação do aluno
à resolução de exercícios. Some-se, ainda, o fato de alguns alunos trazerem lacunas de formação do
ensino médio. Assim, a atividade do plantão permitiu que tais dúvidas fossem elucidadas sem prejudicar
o andamento do conteúdo programático e permitindo o nivelamento de alunos que usualmente têm
di�culdade em acompanhar as disciplinas em questão. O amparo do monitor, que já era importante
quando o ensino era presencial, mostrou-se, no contexto do ensino remoto, fundamental para apoiar o
discente em suas di�culdades individuais. A monitoria auxiliou não apenas no entendimento da matéria,
como também funcionou como um espaço de troca de experiências e convívio acadêmico, atenuando
um pouco da ansiedade gerada pelo ensino à distância. Em muitos casos as condições disponíveis para
os estudantes em suas casas não eram apropriadas para o desenvolvimento das atividades acadêmicas,
havendo o ruído ocasionado pela presença de outras pessoas no domicílio desenvolvendo outras
atividades. Na percepção da professora, isso causava certo desconforto aos alunos, que se sentiam
inibidos em ligar o microfone e a câmera para apresentar suas dúvidas. No entanto, notou-se que na
presença apenas do monitor, os alunos sentiam-se menos constrangidos e tendiam a se manifestar
mais. Na avaliação dos alunos atendidos pelo programa, realizada por meio de questionário anônimo, o
programa foi considerado importante, contribuindo para a melhoria no desempenho acadêmico. Os
alunos avaliaram, ainda, que os monitores tinham domínio do conteúdo das unidades curriculares
envolvidas e estavam preparados para elucidar as dúvidas. Na auto-avaliação individual dos monitores
envolvidos no projeto, o programa revelou-se importante oportunidade de aprendizado e de
desenvolvimento de habilidades didáticas.
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PROJETO DE MONITORIA EM FENÔMENOS DE TRANSPORTE I

WERNER SIEGFRIED HANISCH - COORDENADOR(A)

MATEUS DE PAIVA MORETTO - MONITOR

CAROLINE AKINA SHINKU - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: ENGENHARIAS Sub-Área: BIOENGENHARIA

A Unidade Curricular de Fenômenos de Transporte I é uma das primeiras disciplinas especí�cas do curso
de Engenharia Química. Ela requer sólidos conhecimentos de Cálculo I, Cálculo II, Física I e Fundamentos
de Álgebra Linear e Geometria Analítica, além da resolução de exercícios complexos, fazendo esquemas,
premissas, colocando as equações pertinentes e estruturando um método de solução estruturado e
adequado. Além disso, Fenômenos de Transporte I é uma unidade curricular que possui muitos pré-
requisitos, assim como também é para outras unidades curriculares e os alunos têm chegado a ela com
bastante de�ciências. Dessa forma, o principal objetivo da monitoria foi auxiliar no esclarecimento das
dúvidas dos discentes na resolução dos exercícios, relacionando-os com os conceitos envolvidos. Em
função da pandemia de COVID-19, o programa de monitoria desta unidade curricular foi afetado
signi�cativamente. A procura pela monitoria caiu abruptamente, levando à discussão de repensá-la
completamente, pois houve um desinteresse pela busca da monitoria e esclarecimento de dúvidas. A
monitoria deveria ser realizada semanalmente pelo Google Meet, embora não houve na maioria das
semanas, procura nenhuma. Acredita-se que a baixa procura se deu pelo formato das atividades
domiciliares especiais (ADE) implementado pela universidade. Como não há a realização de provas e há
o predomínio de atividades assíncronas, muitos alunos se desinteressaram pela busca efetiva de
realização dos exercícios, buscando as resoluções e esclarecimento de dúvidas com os próprios colegas
de turma. Isso foi evidenciado pelo docente na correção das atividades. Diante do exposto, há a
necessidade de uma estratégia no curso de Fenômenos de Transporte I para o convencimento aos
alunos a se envolverem com a disciplina e sentirem a necessidade de estudá-la efetivamente e não
somente copiar exercícios dos colegas. Como exposto, essa unidade curricular é um dos pilares do curso
e o não entendimento de conceitos básicos podem levar a falhas formativas graves que certamente
trarão prejuízos ao entendimento de unidades curriculares subsequentes. Daí, pretende-se como
continuidade deste programa de monitoria uma maior contribuição e interação dos monitores no
desenvolvimento dos projetos abertos propostos na UC. Esses projetos visam à elaboração de
experimentos caseiros simples, com materiais disponíveis nas residências, tais como canudos, garrafas
pet e secadores de cabelo, para �xação dos conceitos básicos envolvidos no escoamento dos �uidos. O
programa de monitoria deve demandar esforço adicional com o retorno das aulas presenciais e sistema
de avaliação individual, além do coletivo.
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PROJETO DE MONITORIA EM FONÉTICA E FONOLOGIA E SINTAXE

RAFAEL DIAS MINUSSI - COORDENADOR(A)

INDAIA DE SANTANA BASSANI - COORDENADOR(A)

FERNANDA MIRANDA DA CRUZ - COORDENADOR(A)

GIOVANA ZANONZINI CORDEIRO - MONITOR

GEOVANA VIANA QUEIROZ - MONITOR

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO - MONITOR

LUANA DE LIMA CASIMIRO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

PROJETO DE MONITORIA EM FONÉTICA E FONOLOGIA E SINTAXE Autores do trabalho: Prof.ª. DR.ª.
FERNANDA MIRANDA DA CRUZ (coordenadora) ?fernanda.cruz@unifesp.br, Prof.ª DR.ª. INDAIÁ DE
SANTANA BASSANI (coordenadora) ?indaia.bassani@unifesp.br-, PROF. DR. RAFAEL DIAS MINUSSI
(coordenador) ?rafael.minussi@unifesp.br-, GEOVANA VIANA QUEIROZ (monitora) -
geovana.viana@unifesp.br- ,GIOVANA ZANONZINI CORDEIRO (monitora) -cordeiro.giovana@unifesp.br-,
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO (monitor) -sampaio.guilherme@unifesp.br-, LUANA DE LIMA
CASIMIRO (monitora) - luana.casimiro@unifesp.br- (Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas da
Universidade Federal de São Paulo). A primeira parte do projeto de Monitoria foi realizada na Unidade
Curricular de Sintaxe, no 2º semestre de 2021, dentro da área de Estudos da Linguagem dos cursos de
Letras da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas e teve como objetivo propor caminhos
alternativos para a mentoria dos ensinos linguísticos dentro do regime ADE vivenciado por conta da
pandemia do COVID-19. Dois horários semanais para resolução e correção de exercícios, elucidação de
dúvidas e debate entre alunos foram propostos, além de demais atividades extracurriculares? como
correção guiada das listas de exercícios, discussões síncronas e plantões assíncronos ? coordenadas pelo
Profº Dr. Rafael Dias Minussi. Dentre todas as atividades desenvolvidas, é importante frisar a
importância do canal de comunicação Google Classroom e de sua alternativa síncrona de contato entre
alunos, o Google Meet, para as revisões de conteúdo antes das provas e para correção de listas de
exercícios. Além disso, os monitores também apresentaram disponibilidade parcial durante horários
comerciais em todos os dias da semana para atender quaisquer dúvidas referentes ao funcionamento
da disciplina e aos seus conteúdos. Ao �nal, foram concluídas todas as tarefas mencionadas
anteriormente e o auxílio ao corpo docente se mostrou um sucesso, com feedback satisfatório do corpo
discente. Palavras-chave: Monitoria; Sintaxe; Fonética e Fonologia, Estudos da Linguagem.
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PROJETO DE MONITORIA EM GEOTECNOLOGIAS, UC MODELAGEM DE PAISAGEM
(2021)

ELISA HARDT ALVES VIEIRA - COORDENADOR(A)

ANA LUISA VIETTI BITENCOURT - COORDENADOR(A)

NAYARA PINHEIRO ALVES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

GEOCIÊNCIAS

O projeto de Monitoria de Unidades Curriculares (UC) em Geotecnologias edição 2021-2022 está em
andamento e por enquanto englobou apenas a UC obrigatória do curso de Bacharelado em Ciências
Ambientais - Modelagem de Paisagem, com a participação de 1 monitora bolsista durante o 2º semestre
de 2021. O Projeto está na 6ª edição e tem como objetivo principal melhorar o aprendizado discente
através do auxílio de monitores durante as aulas e no desenvolvimento de atividades teórico-práticas,
além de melhorar a interação entre professores e estudantes. A monitoria foi responsável pelo
esclarecimento de dúvidas sobre os exercícios e o manuseio de programas, o que no formato ADE
(Atividades Domiciliares Especiais) foi realizado através de plantões de dúvidas por videoconferências,
oferecidos 4 dias na semana. Com o intuito de otimizar o tempo de realização das atividades, era
garantido ao estudante o suporte técnico e educacional no manuseio dos programas QGIS, Fragstats, e
R. Em relação a interação dos envolvidos, a monitoria também atuou na intermediação das mensagens
de dúvidas encaminhadas pelos alunos via e-mail ou Plataforma de aulas do Classroom. Para a avaliação
do desenvolvimento do projeto de monitoria e da monitora por parte do público alvo (alunos das UCs)
foi elaborado e aplicado um questionário via Google Formulário, com preenchimento de forma
voluntária e anônima. Foram obtidas respostas de 74% dos alunos matriculados na UC envolvida, dos
quais 94 % consideram que o Projeto tem importância de 8 a 10 para o acompanhamento da UC e 88%
para o desenvolvimento pessoal e aprendizado do aluno na UC. A participação de mais de um monitor
nas UCs foi considerada essencial por 94% dos alunos, que atribuíram notas de 8 a 10 para esse quesito.
A expressiva maioria dos alunos (94%) sentiu-se contemplado pelo atendimento da monitoria na
modalidade ADE, com interações a distância. Segundo a avaliação da monitora, que participou da
monitoria em geotecnologias por terceira vez, a monitoria ensinou que o aprendizado não para e que a
cada versão do Programa são desa�os diferentes, promovendo uma melhoria contínua no meu
desenvolvimento pessoal. A atuação do Projeto na nova modalidade ADE continuou com boa adesão dos
estudantes nos plantões de dúvidas, com maior participação em relação aos encontros presenciais de
antes da Pandemia. Apesar dos desa�os e adversidades do ensino remoto e seus potenciais efeitos
sobre o processo de ensino-aprendizagem, novamente houve um excelente aproveitamento, tanto por
parte dos alunos quanto das monitoras, o que corrobora com a importância na continuidade deste
Projeto.
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PROJETO DE MONITORIA EM INTRODUÇÃO ÀS NEUROCIÊNCIAS E
PSICOFARMACOLOGIA

MILENA DE BARROS VIANA - COORDENADOR(A)

MARIA CAROLINA MARCHINI DOS SANTOS - MONITOR

MATEUS DE ALMEIDA MARIN - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

O projeto de monitoria engloba os módulos de ?Introdução às Neurociências? (ministrado no 5º
semestre do curso de psicologia) e o módulo de ?Psicofarmacologia? (ministrado no 6º semestre, tendo
como pré-requisito o módulo anterior). O modulo de ?Introdução às Neurociências? tem como objetivo
propiciar ao aluno uma compreensão da estrutura e funcionamento do sistema nervoso, introduzindo-o
ao campo das neurociências a partir de seus antecedentes históricos. Já o módulo de ?
Psicofarmacologia? tem como objetivo fornecer subsídios para a compreensão dos mecanismos de ação
das drogas psicotrópicas. Ambos os módulos fornecem também substratos para a compreensão dos
mecanismos neurais envolvidos na regulação do comportamento; dos quadros patológicos que podem
decorrer de alterações no seu funcionamento e das abordagens terapêuticas utilizadas (em particular, a
farmacoterapêutica). O objetivo da monitoria foi facilitar a interação aluno-professor e possibilitar aos
alunos uma melhor apropriação dos conteúdos. Para o discente-monitor foi também uma iniciação à
prática da docência. A monitora teve a função de acompanhar as aulas didáticas, realizar plantões de
dúvidas online, elaborar roteiros de estudo e auxiliar no processo de elaboração de seminários por parte
dos alunos. Foi realizado também um trabalho de apoio online através de e-mail e rede social,
possibilitando, assim, a disponibilização de material para os estudos. Ao �m de cada módulo foram
feitas reuniões com a monitora, a docente e os alunos para discussão das atividades da monitoria;
concomitantemente um questionário de satisfação foi disponibilizado para os alunos (em sua forma
online) para possibilitar o conhecimento de possíveis melhorias e sugestões. Esse questionário foi
também uma forma de quanti�cação de itens facilitadores e das di�culdades inerentes ao processo. Os
resultados obtidos a partir dos instrumentos acima mostraram que o trabalho da monitoria auxilia no
melhor aproveitamento dos módulos em questão e que a avaliação por parte dos discentes é positiva,
ressaltando, assim, a importância da continuação desse projeto no processo ensino-aprendizagem dos
módulos.
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PROJETO DE MONITORIA EM LÍNGUA ESPANHOLA

SILVIA ETEL GUTIERREZ BOTTARO - COORDENADOR(A)

JULIANA GALLEGO - MONITOR

NUBIA BATISTA DOS REIS BARRETO - MONITOR

MATHEUS DA SILVA MARTOS - MONITOR

ANDRESSA FERREIRA - MONITOR

RENAN TORRES PEREIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: AMÉRICA-LATINA

O Projeto de Monitoria de língua espanhola do Curso de Letras Português -Espanhol do Campus de
Guarulhos da UNIFESP, visa atender às diferentes necessidades que apresenta todo o conjunto
heterogêneo de alunos/as do curso de espanhol. Como temos comprovado ao longo dos anos e com o
desenvolvimento de projetos anteriores o projeto tem sido fundamental para fortalecer os laços de
pertencimento à comunidade acadêmica e facilitar o contato entre todos/as os envolvidos/as, assim
como também, cumprir um papel relevante na ação de inclusão e no fortalecimento dos laços de
interação entre os discentes e docentes da EFLCH. O projeto teve os seguintes objetivos: 1. contribuir
para que os/as estudantes participantes que apresentem necessidades de apoio e/ou aprofundamento
no seu processo de ensino/aprendizagem e no desenvolvimento de suas habilidades em língua
espanhola; 2. propiciar aos monitores/as que aprofundem seus conhecimentos morfossintáticos, lexicais
e discursivos-orais em língua espanhola para o desenvolvimento de suas competências acadêmicas e
pro�ssionais; 3. ampliar os conhecimentos sobre a cultura dos diferentes povos e países do universo
hispanofalante; 4. procurar motivar aos participantes à pesquisa, à autonomia acadêmica, à re�exão
sobre a prática docente e desenvolver e/ou aprimorar estratégias didáticas, e 5. propiciar a integração
dos/as monitores/as com os/as docentes das UCs na produção e desenvolvimento de propostas
didático-pedagógicas para o processo de ?acolhimento?, ?inclusão? e de auxílio no ensino/aprendizagem
dos alunos participantes. Para cumprir os objetivos propostos, os/as monitores/as, orientados/as
pelos/as docentes responsáveis, prepararam atividades a partir dos programas das UCs da habilitação
em espanhol, contemplando o que estava sendo desenvolvido em sala de aula e as necessidades
especí�cas dos/as alunos/as que apresentaram quando recorreram à monitoria. Além disso,
participaram, quando possível, das aulas das UCs em questão e de reuniões regulares com os docentes
para a elaboração conjunta de planejamentos e estratégias. Ao �nal do semestre letivo, redigiram
relatórios com dados sobre a participação e desenvolvimento dos/as alunos/as que frequentaram os
encontros de monitoria, com avaliações gerais sobre a UC e autoavaliações. A monitoria alcançou muito
satisfatoriamente todos os objetivos, a presença dos/das monitores/as, no atual cenário desenhado pelo
Covid-19, foi de extrema importância tanto para os/as discentes quanto para os/as docentes do curso
embora tenham se deparado com alguns problemas inerentes à situação que estávamos vivendo. A
atuação dos monitores selecionados foi muito positiva dado que, além de auxiliarem aos colegas em
suas necessidades acadêmicas, tiveram a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre os
conteúdos linguísticos e sobre a prática docente. O projeto foi levado com muita seriedade e dedicação
por parte dos alunos monitores contribuindo assim para a consolidação das relações entre os
estudantes e o corpo docente do curso.
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PROJETO DE MONITORIA FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL

LUCIANA MARIA CAVALCANTE MELO - COORDENADOR(A)

MARIA FERNANDA DE AGUIAR AZEVEDO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: DIREITOS

HUMANOS

Introdução: O presente trabalho apresenta o desenvolvimento da monitoria na Unidade Curricular (UC)
de Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social III (FHTM III), ofertada para o 4º
termo vespertino. Esta UC, em conformidade com o proposto no Projeto Ético-Político e nas Diretrizes
Curriculares da ABEPSS de 1996, se propõe a analisar a ?trajetória teórico-prática do Serviço Social no
contexto da história da realidade social e as in�uências das matrizes do pensamento social. O trabalho
pro�ssional no processo de produção e reprodução social em relação às refrações das questões sociais
nos diferentes contextos históricos? (ABEPSS/CEDEPSS, 1996), neste módulo, em especí�co, busca-se
compreender ?o processo de renovação do SS brasileiro em tempos de Reconceituação na América
Latina. A intenção de ruptura com o conservadorismo na pro�ssão. A construção do projeto ético-
político pro�ssional nos marcos históricos, teóricos e políticos? (EMENTA FHTM III, 2021). A monitoria
desempenhou um importante papel nesse processo de aprendizagem, a compreendemos como uma
dimensão didática-pedagógica signi�cativa para a apreensão dos conteúdos abordados, um espaço
privilegiado de aproximação com o exercício da docência e aprofundamento dos conhecimentos, sendo,
em sua essência, potencializadora do processo de aprendizagem para todos os personagens, tese
con�rmada através da devolutiva dos cursistas da disciplina. Objetivo: O projeto consiste em ofertar
vagas de monitoria na UC de FHTM III para estudantes de Serviço Social, no termo vespertino. Materiais
e Métodos: Foram construídas as seguintes estratégias metodológicas durante o percurso vivenciado na
monitoria, nos bastidores: i) reuniões coletivas entre as docentes, monitoras e PAD?s do período
vespertino e noturno para discutir estratégias metodológicas e avaliações dos percursos utilizados; ii)
construção de materiais pedagógicos, como roteiros de leituras; iii) construção de um Classroom para
comunicação com a turma. Durante as aulas recorremos aos recursos de i) aulas expositivas; ii) materiais
pedagógicos audiovisuais (vídeos, power point, lousa interativa, etc); iii) trabalhos em grupos; iv) quiz de
perguntas; v) plantão de dúvidas; vi) trabalho individual. Conclusões: Confere-se enquanto resultados
desse projeto a presença de parceria entre a docente, a monitora e o PAD frente às re�exões quanto ao
conteúdo desenvolvido, e a contribuição efetiva de sugestões durante o processo didático-pedagógico,
cumprindo com objetivo �m do programa de monitoria da UNIFESP, em decorrência desses processos,
há também re�exos positivos no processo de ensino dos estudantes, rati�cado através das devolutivas
pela avaliação do semestre via google forms.
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PROJETO DE MONITORIA LITERATURAS EM CASTELHANO 2021-22, CAMPUS
GUARULHOS: EXPERIÊNCIAS DE TEMPOS PANDÊMICOS

JOANA DE FATIMA RODRIGUES - COORDENADOR(A)

AGNES DOS SANTOS EZEQUIEL - MONITOR

GABRIELY BEZERRA LOURENÇO DO NASCIMENTO - MONITOR

ANA CAROLINA LOPES SILVA - MONITOR

BRUNNA SANTOS DE OLIVEIRA - MONITOR

SUELLEN DIAS CICCOTTI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 1 - Educação e Ensino I Data: 27/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: ENSINO DE LITERATURA E
LÍNGUA

Introdução: A Monitoria de Literaturas em Castelhano prossegue atuando junto ao atendimento dos/as/
estudantes do Curso de Graduação em Letras Português-Espanhol, do campus Guarulhos da EFLCH,
tanto aos ingressantes, como os que já se encontram em uma etapa mais avançada, mas que ainda
apresentam di�culdades na comunicação oral e escrita da língua espanhola, auxiliando-os na
aprendizagem dos conteúdos ministrados e no acompanhamento das seguintes Unidades Curriculares:
1) Literaturas em Castelhano - Estudos Temáticos; 2) Literaturas em Castelhano - Prosa, 3) Literaturas em
Castelhano - Poesia. Todas as três foram ministradas no ano de 2021, no formato ADE. Neste primeiro
semestre de 2022, duas dessas UCs estão em andamento, são elas, Prosa/Contos e Estudos Temáticos
/Literaturas contemporâneas. Para tanto, o Projeto da Monitoria contou com uma monitora bolsista e
quatro voluntárias nos dois semestres de 2021, sob a coordenação da professora Joana de Fátima
Rodrigues. São as seguintes as atribuições das monitoras: conhecimento programas das UCs de
Literaturas em Castelhano acima citadas, assim como o conteúdo de suas respectivas bibliogra�as, com
o intuito de atender às demandas dos estudantes; preparação para o esclarecimento de dúvidas e
questionamentos durante os plantões de atendimentos junto aos alunes matriculados em tais UCs;
atualização das informações junto às turmas, por meio da manutenção dos canais de comunicação entre
docentes e discentes; manutenção dos espaços destinado às UCs nas plataformas utilizadas pelos
docentes e da EFLCH; participação e presença nas reuniões periódicas com os docentes responsáveis
ora pela coordenação da Monitoria, ora por docentes responsáveis pelas UCs; participação na
elaboração, divulgação e execução dos eventos realizados pela Monitoria de Literatura e demais
Monitorias (Língua Espanhola e Licenciatura); divulgação de cursos e eventos de extensão que dizem
respeito à temática de literaturas em língua espanhola; participação das atividades regulares do Grupo
de Lectura (encontro com mediação de leitura de textos literários em língua espanhol de forma mais
descontraída e subjetiva), e dos projetos Latinidades enred e Cintas Poéticas, ambos criados por meio da
parceria entre a coordenação da monitoria de Língua Espanhola e a coordenação da Monitoria de
Literaturas em Castelhano; criação de textos e peças grá�cas para a divulgação dos eventos nas redes
sociais e auxílio na pesquisa de materiais (textos, vídeos, �lmes, iconogra�a) como apoio para as leituras
dos conteúdos das UCs. Objetivos: Este trabalho divulgará os resultados do projeto de monitoria 2021-
22 no intuito de contribuir para a formação dos monitores e o incentivo de seu envolvimento nas
atividades desenvolvidas junto ao Curso Graduação, no sentido de manter maior interação com seus
colegas estudantes, assim como promover a oportunidade de aprofundamento de seus conhecimentos
frente aos aspectos teóricos dos temas abordados nas atividades; nutrindo em cada um a capacidade de
autonomia, o trabalho colaborativo em grupo, tendo em vista a docência e as demais funções que o
estudante de Letras poderá desenvolver na sociedade. Materiais e métodos: Como metodologia,
somamos a análise conjunta as respostas vindas sob dos questionários respondidos pelos discentes
matriculados nas UCs acima citadas, e os apontamentos (registrados pelas monitoras), em formato de
texto e/ou de áudio, produzidos durante e após cada uma das atividades acima mencionadas.
Resultados: O projeto trouxe alternativas novidadeiras frente à situação pandêmica e todos seus
desdobramentos no tocante ao formato de ADE das aulas, pois os atendimentos igualmente seguiram
de forma remota. E constatou que o desempenho das monitoras trouxe aspectos muito positivos no
acompanhamento junto a seus pares, tirando dúvidas, esclarecendo os procedimentos de trabalhos e
provas das disciplinas, trazendo referências e textos para leituras e pesquisas, assim como a promoção
de maior proximidade entre as turmas entre si e entre os docentes e os alunos. De forma particular,
esse grupo de monitoras realizou em conjunto com a coordenadora um artigo sobre um relato de
experiência, a ser publicado no próximo número da revista Cadernos Acadêmicos: conexões literárias da
Unifesp.
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PROJETO DE MONITORIA NA ÁREA DE QUÍMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL NO EIXO
AMBIENTE MARINHO 2021/2022

TATIANA MARTELLI MAZZO - COORDENADOR(A)

NATALIA RIBEIRO RODRIGUES - MONITOR

FABIO RUIZ SIMOES - DOCENTE

RAFAELA PATERLI - MONITOR

ANA CAROLINA BORBA ROCHA - MONITOR

EVERSON MIGUEL BIANCO - DOCENTE

ANA LUIZA LIMA BERNARDES - MONITOR

STELLA GARCIA VAZ - MONITOR

THAIZA MARIA AVELINO SOARES - MONITOR

ANNINA RAMONA PIRES GONCALVES DE ANDRADE - MONITOR

Trabalho: Sessão: 65 - Educação e Ensino Iv - Ciencias Exatas e Engenharias II Data:
29/06/22 09h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA E VETERINÁRIA

O projeto de Monitoria de Química Teórica e Experimental no Eixo Ambiente Marinho engloba,
o�cialmente, as UCs obrigatórias de Fenômenos Químicos I, Fenômenos Químicos II, Fenômenos Físico-
Químicos, Laboratório de Fenômenos Químicos e Laboratório de Fenômenos Físico-Químicos e a UC
eletiva de Tecnologia Química. O projeto se divide em duas grandes áreas: Química experimental e
Química teórica. O projeto 2021-2022teve seu início no início do 1 semestre de 2021, no sistema ADE, e
tem previsão de terminar no mês de Agosto de 2022 (término do primeiro semestre de 2022). Portanto o
projeto vigente atendeu um dos períodos letivos de 2021 e já teve suas atividades iniciadas para o
primeiro semestre de 2022. Os (as) monitores (a) bolsista e os (as) voluntários (as) são organizados para
prestar suporte aos professores responsáveis pelas UCs através de uma ponte de comunicação entre
docentes e discentes que os cursam. Os mesmos auxiliam no suporte aos alunos em plantões de
dúvidas, atuam no compartilhamento de informações relevantes das UCs (datas de provas, exames,
mudança de horários dos mesmos), dão suporte aos docentes em diferentes atividades realizadas em
sala de aula virtual e auxiliam na gestão das ferramentas digitais. No congresso serão apresentados
dados referentes as UCs de Fenômenos Químicos II e Laboratório de Fenômenos Químicos que foram
ofertadas no período que corresponde ao 2o semestre letivo de 2021. As UCs de Fenômenos Químicos I,
Fenômenos Físico-Químicos e Laboratório de Fenômenos Físico-Químicos, estão sendo ofertadas, neste
período que corresponde ao primeiro semestre letivo de 2022 e portanto, apresentaremos como as
atividades do projeto foram organizadas para atendimento aos docentes e discentes destas UCs.
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PROJETO DE MONITORIA O SER HUMANO E A NATUREZA

MAURICIO TALEBI GOMES - COORDENADOR(A)

JOÃO ROBERTO FENTANES MACHADO - MONITOR

Trabalho: Sessão: 161 - Ciências Humanas II - Multidisciplinares Data: 01/07/22
14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E

SUSTENTABILIDADE

Projeto de Monitoria O ser humano e a natureza Mauricio Talebi 1 Joao Roberto Fentanes Machado 2 1.
Professor Associado II Depto de Ciências Ambientais (talebi@unifesp.br) 2. Discente Curso de Ciências
Biológicas (JOAO.FENTANES@UNIFESP.BR) Introdução: Os cursos de graduação em Ciências Ambientais e
Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Diadema, constam em seus
planos pedagógicos a utilização do pressuposto metodológico da inter e transdisciplinaridade entre as
Unidades Curriculares (UCs), que garantem na formação dos discentes a geração do conhecimento
cíclico, exercitando constantemente conceitos adquiridos das diferentes temáticas abordadas desde o
módulo básico até o módulo avançado dos cursos. O Projeto de Monitoria Acadêmica ?O Ser Humano e
a Natureza? abrange as UCs Antropologia Biológica, Biologia da Conservação, Conservação e Tópicos em
Antropologia Biológica do curso de Ciências Ambientais e Primatologia do curso de Ciências Biológicas.
Objetivos: Dispõe em seus objetivos o suporte e auxílio aos estudantes matriculados nas disciplinas
citada durante o período letivo, incentivo do pensamento crítico do público alvo a �m de despertar o
interesse dos alunos pelos temas debatidos em cada disciplina e introduzir os monitores em diferentes
atividades envolvidas na formação discente, através do contato com conteúdos relacionados a
antropologia e conservação ambiental. Metodologia: Em 2021 as metodologias utilizadas seguiram no
modelo remoto utilizando se de videoconferências como instrumento de comunicação discente-docente
e seguindo se as premissas das UCs que compõem o programa O ser humano e a natureza Resultados:
A restrição imposta pelas atividades não presenciais se intensi�caram e embora expressas pela
diminuição da interatividade por pelas partes envolvidas. Atividades complementares desenvolvidas
focaram no planejamento de atividades correntes e futuras do projeto de monitoria, entre eles cursos
de capacitação para discentes no âmbito da curricularização das atividades extensionistas, bem como
cursos de aprimoramento monitores e discentes com supervisão docente. Conclui-se que os eixos de
abordagem do programa de monitoria são efetivos ao apoio dos alunos, desenvolvimento discente e
integração discentes, monitores e docentes, trazendo a ampliação da importância dos conceitos
relacionados entre a natureza e o bem estar humano. Palavras-Chaves: Projeto de Monitoria Acadêmica;
Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ensino-aprendizagem; Antropologia; Conservação.
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PROJETO DE MONITORIA PARA AS UNIDADES CURRICULARES DA SUBÁREA DE
LITERATURA PORTUGUESA DOS CURSOS DE LETRAS 2021-2022

LEONARDO GARCIA SANTOS GANDOLFI - COORDENADOR(A)

ARTHUR HENRIQUE CONDELLO DE JESUS - MONITOR

JULIANA SANT ANA TOIVONEN - MONITOR

CRISTIANE BAPTISTA PERIAGO - MONITOR

NICOLE OLTEMAN NASCIMENTO MENESES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 121 - Ciências Biológicas II - Línguistica, Letras e Artes I Data:
30/06/22 14h01 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Começando suas atividades no 2º semestre de 2021, a Monitoria de Literatura Portuguesa teve como
objetivos a realização de programas que suprissem a falta do contato presencial dos estudantes e
professores, o reforço dos conhecimentos adquiridos durante as aulas em regime ADE e a continuidade
do trabalho iniciado pela antiga gestão, com eventos e outros tipos de atividades extracurriculares.
Coordenados pelo Profº Dr. Leonardo Gandol�, os monitores realizaram trabalhos conjuntos e
especí�cos para cada Unidade Curricular. Pela internet, foram utilizadas uma conta pro�ssional no
Instagram (@litportunifesp) e grupos no WhatsApp. Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: o
grupo de leitura "Lendo com paixão", onde alunos e monitores encontraram-se via Google Meet para
discutir a obra A Máquina de Fazer Espanhóis de Valter Hugo Mãe; o evento "Ensaio sobre a
contemporaneidade: estéticas e identidades", no qual pesquisadores foram convidados para
compartilhar conhecimento acerca do tema. Ademais, os monitores também estiveram à disposição
durante todo o período de aulas para atender alunos com dúvidas referentes à matéria dos cursos.
Concisamente, foi concluída a tarefa de auxiliar o corpo docente e os discentes que participaram do
programa de Monitoria de Literatura Portuguesa na EFLCH.
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PROJETO DE MONITORIA PENSANDO A POLÍTICA INTERNACIONAL

CRISTINA SOREANU PECEQUILO - DOCENTE

FERNANDA DE OLIVEIRA CHESTER - MONITOR

WELLINGTON DE OLIVEIRA DUARTE - MONITOR

LETICIA LOPES ROSA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O projeto de monitoria Pensando a Política Internacional tem como objetivo incentivar e aprofundar a
formação de discentes nas unidades curriculares obrigatórias Introdução à Política Internacional (1op) e
Política Internacional Contemporânea (4op) por meio de leituras, atividades participativas e discussões.
Visa-se o desenvolvimento de ações no campo do ensino-aprendizagem ativo e de estratégia de solução
de problemas, com dinâmicas colaborativas, críticas e proativas. Com isso, procura-se incentivar uma
imersão de discentes nos temas de Relações Internacionais por meio das dimensões acadêmicas e
práticas.
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PROJETO DE MONITORIA: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL

TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES - COORDENADOR(A)

JULIANA TAMIRES CUNHA MORGADO DOS SANTOS - MONITOR

JOSILENE BRANDAO DE SOUZA - MONITOR

MIRELLY DANTAS DA COSTA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS

PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Introdução: Consideramos a monitoria uma modalidade de ensino importante que possibilita o
desenvolvimento de habilidades e competências articuladas à prática acadêmica. A inserção das/os
alunas/os no compartilhamento das atividades político-pedagógicas na docência abre espaços para o
envolver-se/tomar conhecimento das atividades que envolvem o planejamento, a execução e a avaliação
dos processos educativos. A monitoria amplia o leque de ofertas de uma universidade pública, no
contexto de percursos formativos e ao aluno/a, traz uma aproximação importante no contexto das
vivências/responsabilidades da docência e ricas trocas nas relações que são estabelecidas entre
docente-monitor/a-turma. Potencializa o exercício de posturas ativas na construção do conhecimento e
a ?aprendizagem como processo de construção de conhecimento em que o aluno edi�ca suas relações e
intersecções na interação com os outros alunos, professores? (PPPBS, 2006, p. 41) e na relação com a/o
docente, tem condições de construir, coletivamente, estratégias de estudos e o repensar de
metodologias que priorizem a participação, a interação e a construção de conhecimentos. Objetivos:
Ofertar vagas de monitoria na Unidade Curricular Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos III,
turno noturno, no curso de Serviço Social, Campus Baixada Santista. Método: Divulgação e seleção de
três alunas. O projeto contemplou as atividades do Programa de Aperfeiçoamento Docente ? PAD, com
duas vagas, de mestrandos/as inseridos no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas
Sociais. Ressalta-se que esta docente �cou responsável, no semestre em tela, apenas pela turma do
noturno (com 33 estudantes matriculados). Essa situação propiciou a aproximação e consolidação de
uma parceria com a docente responsável pela UC, no vespertino, Profa. Luciana Maria Cavalcante Mello
e sua monitora. Realizadas reuniões semanais ampliadas, com discussões, avaliações e planejamento
dos conteúdos/metodologias das aulas e plantão de dúvidas junto às turmas. Aulas na modalidade ADE,
utilização de sala no Classroom. Conclusões: A presença das monitoras, PAD, a docente e a monitora do
vespertino agregou positivamente no desenvolvimento da UC, possibilitando ricas trocas e
aprendizados; observou-se o desgaste e cansaço na modalidade ADE, por parte das/os estudantes com o
agravamento das condições de vida, saúde e trabalho e situações que exigiram conversas
individualizadas e mesmo, o encaminhamento ao Núcleo de Atendimento ao Estudante ? NAE; veri�cado
ainda, a ?quebra? que ocorreu em função do recesso de natal/�nal de ano; fatores avaliados na
evasão/participação das/os estudantes no mês de janeiro/�nal da UC. Por �m, destacamos a riqueza
deste processo: agregar monitoria, pad e docente, monitoria e pad de outro termo exigiu para além da
pactuação de uma agenda semanal de reuniões, a tessitura de relações mais horizontalidadas,
partilhadas, permeadas de encontros com trocas e afetos que possibilitam a alegria da docência!
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PROJETO DE MONITORIA: NÚCLEO DE ESTUDOS HISTÓRIA DA ÁFRICA
CONTEMPORÂNEA - NEHAC

PATRICIA TEIXEIRA SANTOS - DOCENTE

SARAH BAUER HANNES - MONITOR

ANA CLAUDIA SANCHES CALDEIRAS - MONITOR

JAQUELINE DA SILVA COSTA - MONITOR

STEFANI DE JESUS OLIVEIRA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 160 - Ciências Humanas I Data: 01/07/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: MONITORIA Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

O presente resumo tem por objetivo apresentar o projeto de monitoria do Núcleo de Estudos de História
da África Contemporânea desenvolvido ao longo do segundo semestre de 2021, durante a disciplina de
Laboratório de Ensino e Pesquisa em História III e o II Ciclo de Minicursos "Diálogos sobre a História da
África", e que se dará ao longo do primeiro semestre de 2022 em História da África. Durante o período
entre o primeiro e o segundo semestre de 2021, foram oferecidos ao público geral, com ênfase aos
professores municipais da cidade de Guarulhos, o II Ciclo de Minicursos intitulado "Diálogos sobre a
História da África". Embora as atividades tenham ocorrido de forma remota (por conta da pandemia)
entre agosto e setembro de 2021, as atividades foram muito aproveitadas pelos discentes,
principalmente pela facilidade em acessar posteriormente esses conteúdos uma vez que todos os
encontros foram gravados e disponibilizados no canal igualmente intitulado "Diálogos sobre a História
da África", no Youtube, gerenciado pelo NEHAC. Em relação à UC Laboratório em Ensino e Pesquisa em
História III, oferecemos suporte aos alunos, principalmente ao longo do módulo sobre História Oral
ministrado pela Prof. Dra. Patrícia Teixeira Santos. Nesse sentido, acompanhamos as aulas e estudos dos
alunos em regime domiciliar, e elaboramos orientações quanto aos grupos para execução e transcrição
das entrevistas, parte da atividade �nal para nota geral da disciplina. Diante dos desa�os que a
pandemia causada pelo novo Coronavírus traz à tona e as readequações necessárias para que as aulas
sejam possíveis, utilizamos plataformas virtuais como o Google Meet, Classroom, Gmail e grupos de
WhatsApp para encontros com os alunos e centralização de informações. Para o segundo semestre de
2022, pretendemos acompanhar as aulas e os estudos dos alunos da UC História da África no período de
retorno às aulas presenciais no campus Guarulhos, oferecendo suporte às monitoras PAD e demais
professores convidados e orientando os estudantes em relação aos seminários e relatórios que deverão
ser entregues ao �nal do semestre. Executaremos, ainda, a organização das ementas e equipes de
professores para o III Ciclo de Minicursos "Diálogos sobre a História da África - 2022", momento em que
serão oferecidos minicursos ao grande público de forma gratuita de modo a fomentar a educação a
respeito de conteúdos relacionados à História da África. Nesse sentido, os monitores deverão organizar
materiais de aula, preparar formulários de inscrições dos discentes, controlar listas de presença,
administrar espaço online, entre outras atividades correlatas. Percebemos que o projeto de monitoria
traz resultados positivos, porque facilita a relação professor-aluno, cria um ambiente de acolhimento
para discentes e docentes e faz com que a pesquisa, a extensão e o ensino acadêmico se desenvolvam
com mais qualidade. Com o NEHAC desenvolvemos todas as atividades propostas inicialmente,
conseguindo reconhecer as di�culdades apresentadas pelo contexto do projeto e conseguimos ter um
impacto positivo para todos os envolvidos. Além disso, nos preparamos para a retomada das atividades
presenciais e para a continuidade do projeto de monitoria para além desse período.
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PROJETO DE MONITORIA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

CLAUDIA RIDEL JUZWIAK - DOCENTE

SARA DEL PRETE PANCIERA - COORDENADOR(A)

GABRIELLE MODESTO MELLE - MONITOR

ISABELLA PRESTA STORCK NUNES - MONITOR

THAIS MANCINI MARTINS - MONITOR

JULIANNE FRAZAO NESPOLO - MONITOR

AGATHA ALVES DA SILVA GOMES - MONITOR

MONIQUE ETES DOS SANTOS MARTORELLI - MONITOR

ANA BETTIOL ABE - MONITOR

BEATRIZ BARROS DE CASTRO MARQUES - MONITOR

PATRICIA LISBOA BORGES - MONITOR

MARIA REGINA DOS SANTOS - MONITOR

HENRIQUE RASQUEL ROCHA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Introdução: A Monitoria é uma oportunidade de ensino-aprendizagem, em que os discentes encontram
a possibilidade de aproximação à docência, ampliando a compreensão sobre a carreira acadêmica e
construindo espaços para novas re�exões. Objetivo: A participação dos monitores tem o objetivo de
acompanhamento e potencialização das atividades dos módulos, bem como de elaboração de novas
formas de aproximação do aprendizado com a vida cotidiana. Método: Em 2021, as atividades da
monitoria foram realizadas de modo articulados ao PAD (Programa de Aperfeiçoamento Didático) e
estiveram ligadas a 3 módulos: 1) Psicologia do Desenvolvimento I, no curso de Psicologia, com 43
alunos matriculados. Consistiu na participação na reorganização e reinvenção das atividades do módulo
para seguirem se adequando ao ambiente virtual; na condução de pequenos grupos de estudos e
discussão com os alunos; e, no acompanhamento dos alunos na realização de atividades práticas online,
feitas em escolas do Ensino Fundamental I de Santos e São Paulo; 2) Psicologia do Desenvolvimento II,
no curso de Psicologia, com 43 alunos matriculados. Consistiu no acompanhamento das atividades,
apoio aos alunos e no trabalho para a ampliação do repertório de leitura sobre o tema do módulo,
disponível para os estudantes como leitura complementar; e 3) Nutrição da Criança e do Adolescente, no
curso de Nutrição, com 52 alunos matriculados. Como uma atividade interdisciplinar, e de apoio a uma
experiência piloto de curricularização da Extensão, as ações neste módulo incluíram o acompanhamento
dos alunos na construção prática de materiais sobre a alimentação para serem utilizados em uma escola
de Ensino Fundamental I da cidade de São Paulo; a elaboração/revisão de roteiros de leitura de textos
sobre Psicologia do Desenvolvimento para os alunos da Nutrição; a condução de debate sobre �lmes; e,
a organização de um ciclo de o�cinas (o�cina de contação de histórias, de criação de jogos digitais e de
uso de recursos digitais/Canva). Resultados e Conclusão: A partir de avaliações realizadas com os alunos
dos módulos, com docentes parceiros e entre nós, no acompanhamento contínuo das atividades,
entendemos que este projeto tem proporcionado impactos importantes: para os monitores que têm a
oportunidade de se aprofundar nos estudos sobre Psicologia do Desenvolvimento, bem como de
vivenciar os desa�os que a organização de um módulo apresenta; para a docente, que pode articular,
com a participação da monitoria, atividades que incidem na formação crítica dos alunos, indo além da
sala de aula; e para os alunos dos módulos, que além de contar com o apoio dos monitores para as
atividades cotidianas dos módulos, também são provocados a re�etir sobre Desenvolvimento Humano
para além dos limites da sala de aula.



Página 1727Página 1727

PROJETO DE PESQUISA: O USO AGRÍCOLA DO TERRITÓRIO NA ZONA LESTE DA
CIDADE DE SÃO PAULO: CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO E SUJEITOS.

MARCOS ANTONIO DE MORAES XAVIER - ORIENTADOR(A)

KAILANE MOREIRA MENDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

O projeto possui como base teórica o trabalho do Milton Santos que desenvolve os dois circuitos
(superior e inferior) para a compreensão da economia dos países subdesenvolvidos (SANTOS, 1979). A
Agricultura Urbana se encaixa como atividade do circuito inferior, apresentando características como a
falta de infraestrutura, recursos �nanceiros e de novas tecnologias. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas (a distância e presenciais) que rea�rmaram que a Agricultura Urbana surge como
alternativa de ocupação de tempo, terapia (hortaterapia) e para geração de trabalho e renda para
sustento de diversas famílias que sofrem por não conseguirem espaço no mercado de trabalho e
acabam recorrendo a atividades marginais e incertas. A maioria dos dados trabalhados foram obtidos
através da plataforma Sampa Rural (lançada em 2020 pelo Projeto Ligue os Pontos, coordenado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo). Foram identi�cadas 643 Unidades de
Produção Agrícola e a maior parte delas (351 UPA) se encontra na Zona Urbana Sul. O Distrito do Grajaú
se destaca com 107 UPA (maior quantidade de UPA entre os distritos) e também é o distrito com as
maiores taxas de pardos e negros e possui a maior concentração de favelas, assim é possível relacionar
a prática da AU entre as populações pobres e excluídas dos centros urbanos. Por falta de logística
(produção e distribuição) a AU não se tornou capaz de gerar grandes impactos na cidade e na vida da
população. 40% das UPA comercializam seus produtos, mas a maior parte da produção não passa por
um planejamento de distribuição. Suas vendas são de boca em boca e acabam nem mesmo sendo
registradas, sendo um modelo de comércio extremamente simples. Caso fosse realizado um plano para
o fornecimento de mercados e estabelecimentos próximos às hortas facilitaria, o acesso da população
aos alimentos frescos e orgânicos, já que muitas pessoas não possuem conhecimento da existência das
hortas urbanas. A plataforma Sampa Rural, diversas ONGs e Associações e outros projetos (contando
com este projeto de pesquisa) visam trazer visibilidade para a causa da Agricultura Urbana, apresentá-la
como meio para uma cidade mais sustentável e saudável, melhorando a qualidade de vida dos
produtores (facilitando as iniciativas e a permanência) e dos consumidores (que teriam acesso a
alimentos de melhor qualidade).
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PROJETO DIGNIDADE MENSTRUAL

CLAUDIA FEGADOLLI - ORIENTADOR(A)

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO - ORIENTADOR(A)

AMANDA ALVES VILAS BOAS OLIVEIRA - DISCENTE

JULIA SOARES DOS SANTOS - DISCENTE

SAMIRA NAZARIO DE SOUZA - DISCENTE

GIOVANNA RONDON GIOVANELLA - DISCENTE

JULIANA FREIRES DOS SANTOS - DISCENTE

CAMILA YUMI OHTSUKI - DISCENTE

FABIANA BUSO FERREIRA - DISCENTE

VIVIAN OLIVEIRA MENDES - DISCENTE

ÉGLE MAITê OLIVEIRA LIPPI - DISCENTE

ANNA CAMPOS TEOTôNIO - DISCENTE

BIANA POLITTO DE Sá - DISCENTE

SôNIA MARIA REIS DA COSTA RêGO, - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 61 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 3 
Data: 28/06/22 19h30 Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

O projeto Dignidade Menstrual tem o objetivo de desenvolver ações de articulação de lideranças locais e
de equipamentos sociais, públicos ou não, assim como ações educativas, a partir do mapeamento da
pobreza menstrual vivida por mulheres cisgênero e homens transgênero residentes de cortiços,
ocupações ou em situação de rua na região do centro de São Paulo. A ação se desenvolve em três
núcleos que contemplam os bairros do Bom Retiro, Campos Elíseos, Canindé, Glicério, Luz, Pari, e Sé. A
equipe organiza o�cinas e rodas de conversa, além de conversas individuais, para compreender os
contextos de vida e de saúde das mulheres e homens trans em risco ou em pobreza menstrual. A
di�culdade no acesso a banheiros e a insumos são alguns dos problemas enfrentados. Os movimentos
sociais parceiros, atuando junto com o Laboratório de Saúde Coletiva (Lascol), da Unifesp, desenvolvem
estratégias de formação de lideranças e de ativação de redes de apoio para a promoção da dignidade
menstrual.
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PROJETO E PROTOTIPAÇÃO DE UM PERIFÉRICO PARA SUBSTITUIR O MOUSE E
TECLADO PARA PESSOAS COM LIMITAÇÃO MOTORA EM MEMBROS SUPERIORES

MARIA ELIZETE KUNKEL - ORIENTADOR(A)

LEONARDO HENRIQUE FAZAN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: O uso de dispositivos de tecnologia da informação pode ser desa�ador para as pessoas
que possuem limitações motoras. Periféricos de navegação em computadores desktop, como mouse e
teclado são essenciais para o exercício de atividades relacionadas com trabalho, educação e
entretenimento. A di�culdade motora da maioria das pessoas com de�ciência de membro superior
torna o uso de periféricos de informática algo árduo ou impossível. No mercado existem produtos
desenvolvidos com o intuito de ajudar nessa adaptação, porém por muitas vezes eles não são acessíveis,
seja pelo alto preço ou impossibilidade de personalização para pessoas com um determinado nível de
de�ciência. OBJETIVO: Projetar e construir o protótipo de um dispositivo que atue como mouse e teclado
para computadores, visando a utilização por pessoas com de�ciência em membros superiores.
METODOLOGIA: A metodologia do Design Thinking foi utilizada. A maioria das partes do protótipo foram
construídas por manufatura aditiva. O hardware utilizado é formado por um microcontrolador digital e
dois módulos de joystick. Os ciclos de prototipagem foram realizados aspirando a atender um público
com limitação em membros superiores, com foco em grandes grupos musculares na sua utilização, e
possibilidade de adaptação mecânica e em software. O protótipo passou por testes de bancada e depois
foi adaptado para uma melhor experiência de utilização por mudanças no design e software.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O protótipo foi construído com êxito utilizando manufatura aditiva integrada
com sistemas embarcados de baixo custo. Porém, constatou-se que há possibilidade para a melhora
deste periférico, uma vez que a navegação não mostrou-se ideal durante os testes de bancada.
Pretende-se validar o periférico com novo design e código otimizado com voluntários, a �m de fechar o
ciclo da metodologia, possibilitando assim a redação de um manual de construção e a disponibilização
dos arquivos necessários para a construção deste periférico de forma open source. CONCLUSÃO: O
protótipo foi projetado e manufaturado com sucesso, possuindo funcionalidades parciais de mouse e
teclado. Este serviu como uma primeira versão para futuras fases de prototipação utilizando voluntários.
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PROJETO ENSINO DE PORTUGUÊS E CIDADANIA PARA MIGRANTES: EXPERIÊNCIAS E
SABERES ADQUIRIDOS.

MARIA FLORENCIA SALMUNI SALINAS - DISCENTE

JOSE LINDOMAR COELHO ALBUQUERQUE - COORDENADOR(A)

CAROLINA CARREIRO ALENCAR DE CARVALHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 109 - Linguística, Letras e Artes 6 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

Esta apresentação versa sobre as experiências aprendidas no projeto de extensão "Ensino de português
e cidadania para migrantes". Este projeto é uma iniciativa conjunta entre o Laboratório de Investigação
em Migração, Nação e Região de Fronteira (LIMINAR) Unifesp. O projeto visa articular a área de pesquisa
dos membros do LIMINAR, as discussões da disciplina eletiva Mobilidades e Fronteiras, ministrada na
graduação em Ciências Sociais, com ações sociais junto organizações da sociedade civil que oferecem
assessoria social e jurídica a população migrante voltadas à intervenção da realidade migratória do
município de Guarulhos. O objetivo do projeto foi oferecer um curso de português gratuito e uma
discussão sobre procedimentos de regularização para migrantes que estejam em distintas situações
migratórias (imigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, asilados, estudantes migrantes, entre outros)
no Campus Guarulhos. Ao longo do projeto aplicamos questionários com os migrantes bene�ciários a
�m de compreender sua experiência no Brasil, assim como nos processos de regularização o qual
estavam vivenciando. Assim sendo, apresentaremos os resultados obtidos ao longo dessa vivência.
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PROJETO ESCOLA DA CIDADANIA DE MOGI DAS CRUZES E GUARULHOS

JANES JORGE - COORDENADOR(A)

GIOVANA BARRETO DE SOUZA - DISCENTE

HERMAN BOSCARIOL JUNIOR - DISCENTE

GUSTAVO MORAIS DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 64 - Política, Sociedade, Filoso�a 3 Data: 28/06/22 19h30 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

ESCOLA DA CIDADANIA DE GUARULHOS E MOGI DAS CRUZES Pariticpantes: GIOVANA BARRETO DE
SOUZA (Bolsista) - giovana.barreto26@unifesp.br GUSTAVO MORAIS DE LIMA (Bolsista) -
gustavo.morais@unifesp.br HERMAN BOSCARIOL JUNIOR - (Bolsista) - h.junior@unifesp.br JANES JORGE (
Coordenador) - janes.jorge@unifesp.br Introdução A Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas da
Universidade Federal de São Paulo (EFLCH) atua em conjunto com a Escola da Cidadania José de Souza
Candido, situada no Alto do Tietê, realizando atividades de extensão universitária - como palestras e
cursos. Esse trabalho reúne docentes, pesquisadores e estudantes da Unifesp e outras universidades
com o objetivo de promover o pensamento crítico e a consciência cidadã. Objetivos A Escola da
Cidadania José de Souza de Cândido promove atividades variadas que visam promover o pensamento
crítico e a consciência cidadã, em especial nos bairros populares do Alto Tietê. Além disso, o projeto
incrementa a interlocução entra a Unifesp e a sociedade, em especial os moradores de regiões
populares do Alto Tietê. O projeto também recolhe depoimentos dos coordenadores da Escola da
Cidadania, de forma a poder registrar a trajetória da iniciativa e a forma como ela é avaliada pelos que se
dedicam à organizá-la. Materiais e métodos Neste semestre a Escola da Cidadania ainda permanece
totalmente on-line. Inicialmente, foram realizadas reuniões via Google Meet com o Professor e
Coordenador do Projeto Janes Jorge, para compreender e elaborar as atividades realizadas. Entramos
em contato com os coordenadores da Escola da Cidadania e realizamos a mediação de palestras, que
possuem certi�cação da Proec (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura). Além das mediações, foram
produzidas entrevistas com os atuais coordenadores, sendo entrevistas à distância. Resultados Os
resultados do projeto neste primeiro semestre foram um ciclo de palestras e a realização e transcrição
de entrevistas com os coordenadores da Escola da Cidadania. Foram recolhidos os depoimentos de suas
trajetórias e experiências, para auxiliar na compreensão da história da escola. Além disso, a escola já
tem um estoque de palestras gravadas que irá permitir a criação de um canal no Youtube. Resultados
prévios Os resultados do projeto neste primeiro semestre foram um ciclo de palestras e a realização e
transcrição de entrevistas com os coordenadores da Escola da Cidadania. Foram recolhidos os
depoimentos de suas trajetórias e experiências, que ajudam na compreensão da história da escola e dos
desa�os para que ela cumpra sua missão.
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PROJETO FORMA TRANS_FORMA: EDUCAÇÃO ABERTA NA CULTURA DIGITAL

LUCIANO GAMEZ - COORDENADOR(A)

CICERA APARECIDA LIMA MALHEIRO - COLABORADOR(A)

VALERIA SPERDUTI LIMA - COLABORADOR(A)

CLAUDIA COELHO HARDAGH - COLABORADOR(A)

JONAS ALEXANDRE TAROSSO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

O FORMA é um projeto criado por um grupo de professores e técnicos do Núcleo da Universidade
Aberta do Brasil - Unifesp. Propomos de formação ações voltadas aos pro�ssionais que atuam na área
de educação como: gestores, docentes, tutores, técnicos em assuntos educacionais, estagiários e outros
pro�ssionais. A �nalidade é aprofundar conhecimentos especí�cos da educação, o conhecimento em
cultura digital e suas contribuições para a educação, e atenção aos aspectos que envolvem a
acessibilidade nos cursos. Por estarmos envolvidos e vinculados à UAB optamos pelo formato aberto
com público da comunidade interna e externa da Unifesp, priorizando professores de escolas públicas.
Para isso, a equipe participante do projeto desenvolve cursos e recursos didáticos abertos voltados à
formação permanente. O FORMA vai além dos cursos e formações, pois os dados produzidos são
matéria-prima para alimentar a pesquisa da equipe docente e de parceiros externos, assim como os
técnicos que fazem parte da equipe polidocente. Organizamos as propostas de curso em temáticas
emergentes da sociedade contemporânea e classi�camos em 4 categorias 1. Educação na cultura digital,
2. Educação na diversidade e Direitos Humanos, 3. Educação e cultura digital, 4. Educação na inclusão
social e Educação para Sustentabilidade. A escolha do nome FORMA se deu partir de seu o signi�cado;
refere-se a aparência, arquitetura, aspecto, con�guração, conformação, disposição, feitio, maneira,
modelo, modo, molde e sistema. Os sinônimos fazem parte do processo contínuo de re�exão, avaliação
e trabalho para dar forma ao projeto que busca um sistema complexo de formação pro�ssional que
atenda às necessidades e mudanças educacionais na era digital. Os pro�ssionais que atuam na
educação, vão além da equipe de professores, principalmente quando se trata de educação on-line e
híbrida, que inclui novas formas de comunicação, de ensinar, aprender e desenvolver cursos e recursos
pedagógicos. Estamos a procura de uma FORMA, de Trans Formar o uso de comunicação virtual
presencial, recursos digitais, convergência das mídias em educação contemporânea que não pode dividir
virtual de presencial, mas para mudar o paradigma de tempo, espaços e trazer novas didáticas e
técnicas, se faz necessário formar, continuamente, pro�ssionais para a educação inserindo-os no
contexto da cultura digital. Temos a clareza de nossa restrita in�uência acadêmica, no entanto,
podemos, como pesquisadores e equipe polidocente, colaborar na formação de pro�ssionais que
trabalham na área da educação, envolvidos na necessidade de inserir a educação na cultura digital a
partir dos conceitos de convergência de Henry Jenkins, Inteligência coletiva de Pierre Levy, Hibridismo de
Canclini, Linguagens e signos de Bakthin e Santaella, Habitus de Bourdieu e a democratização da
educação de Paulo Freire que nos referimos como educação aberta no contexto da cultura digital. A
metodologia é de pesquisa ação, de caráter etnográ�co e narrativas. Os dados, análise e vivência
etnográ�ca ocorrem a partir das narrativas dos envolvidos no projeto, desde técnicos, docentes e
parceiros estrangeiros e das universidades brasileiras. A base metodológica da pesquisa permite que
nossos pesquisadores tenham subsídios teóricos e dados para reformular e propor novas formas de
diálogo com professores em suas formações permanentes a respeito da cultura digital, seus suportes e
linguagens. Seguimos nessa linha metodológica por entender que as narrativas dos sujeitos da pesquisa
são a maior fonte de dados que podemos ter para dialogar com os autores que fundamentam a
pesquisa. Antes de fundamentar, com os teóricos que nos embasam nesta busca de construção de
instrumento e análise de pesquisa, descortinamos nossa concepção de narrativas. Referimo-nos,
portanto, ao que denominamos de exposição de situações, por um ou mais sujeitos, num dado contexto,
que se sistematiza em tempo e espaço com a signi�cação que se constrói e se reconstrói a partir,
inicialmente, das dimensões cognitivas, emocionais, moral e ética moldadas nas concepções da
estrutura cientí�ca, de acordo com os princípios de validade e �abilidade vigentes na realidade cientí�ca.
O projeto tem em seu objetivo a democratização dos conhecimentos acadêmicos por meio de educação
aberta. Para isso é preciso construir comunidades de práticas com experiências pedagógicas, de
professores autores e criadores de recursos educacionais e multiplicadores de formação.





Página 1733Página 1733

PROJETO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE E MÍDIAS DIGITAIS: ALCANCE DOS
EPISÓDIOS PRODUZIDOS

LUCIOLA DEMERY SIQUEIRA - COORDENADOR(A)

SARA IVO DOS SANTOS - DISCENTE

RAFAELA CAROLINE DOMINGOS - DISCENTE

MARCELA BONGIOVANI RODRIGUES - DISCENTE

LARISSA CARVALHO SALETTI - DISCENTE

LUCAS GARCIA LIMA - DISCENTE

GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES - COORDENADOR(A)

PAMELA GISSI LIMA - DISCENTE

MARINA CRISTINA DOS SANTOS BRITO - DISCENTE

MARIA CLARA ARAÚJO OLIVEIRA - DISCENTE

BIANCA DE SOUSA CACERES - DISCENTE

LUIZA DE ALMEIDA BARBOSA - COLABORADOR(A)

CYNTHIA MESQUITA JARDIM - COLABORADOR(A)

RAYANE SALES ROZA - COLABORADOR(A)

MARCELLA VIEIRA FERREIRA - DISCENTE

YASMIN FERRARI DE SA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: A extensão universitária compõe uma das atividades primordiais da universidade e
passou a ser mais recentemente uma política pública, quando foi o�cializada pela Resolução nº 7
CNE/CES/MEC de 2018, que demandou que dez por cento da carga horária dos cursos de graduação
sejam destinadas às atividades extensionistas. Embora na sua gênese a extensão esteve vinculada à
produção de cursos para a educação e na saúde, majoritariamente às práticas assistenciais, a extensão
universitária ganha novos contornos contextualizados ao período sócio-histórico. Como prática na e da
vida acadêmica do estudante de graduação, este projeto tem como �nalidade produzir podcasts sobre
temas de saúde do trabalhador da enfermagem como forma de ampliar a comunicação cientí�ca e o
alcance do conhecimento produzido pela universidade para a comunidade. OBJETIVO: apresentar as
características da produção e métricas de acesso dos episódios (podcasts) elaborados na Unidade
Curricular de Gerenciamento em Serviços de Saúde e Enfermagem I. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa
de análise documental, na qual foram analisadas as produções e as métricas de acesso dos episódios de
podcasts. RESULTADOS: O projeto já existe há dois anos e até o presente momento foram produzidos 30
episódios pelos estudantes de enfermagem sobre saúde e cuidado do trabalhador de enfermagem. A
liberação do acesso dos episódios ocorre mensalmente, e já foram liberados 14 episódios. Sua
divulgação ocorre na rede social Instagram e conta com 568 seguidores. Em relação ao acesso, os
episódios foram reproduzidos (ouvidos) 617 vezes, e destaca-se o episódio cujo tema foi ?Necessidades
Humanas Básicas também servem para nós, pro�ssionais?? que foi reproduzido 215 vezes, a publicação
atrelada a ela no Instagram foi curtida 124 vezes, obteve 15 comentários e 31 compartilhamentos e foi
salva cinco vezes. Outra publicação do instagram com maior alcance, de 723 contas, foi a de ?Integrantes
do Grupo?. 64% dos ouvintes do podcast acessam pelo Spotify, 22% utilizam outros agregadores, 10%
WebBrowser e 5% pelo Anchor. 86% dos ouvintes encontram-se no Brasil, 8% nos Estados Unidos da
América e 5% na Alemanha. Canadá, Portugal e Austrália correspondem a menos de 3% dos ouvintes.
Em relação ao gênero dos ouvintes, 76% são mulheres, 21% são homens e 3% não são especi�cados. A
maioria dos ouvintes têm entre 18-22 (31%), seguido de 22% na faixa etária de 23-27 anos, 14 % de 28-34
e 14% de 35-44 anos, o restante acima de 44 anos. CONCLUSÃO: Este projeto, desenhado a partir da
percepção da necessidade social de produzir conteúdo sobre saúde e cuidado para com os
trabalhadores de enfermagem tem encontrado uma forma contextualizada de extensão, por meio das
mídias digitais e redes sociais. Salienta-se que grande parte do público ainda se concentra em faixas



etárias mais jovens e que ainda precisa melhorar o alcance para os demais pro�ssionais com maior
tempo de atuação na pro�ssão. Um dos parâmetros de qualidade é o acesso ao conteúdo, contudo
outras formas de avaliação do alcance e uso dessas informações precisam ser estabelecidas para
acompanhar a qualidade do que é produzido pelos estudantes nas atividades extensionistas.
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PROJETO HISTÓRIAS DE SABEDORIA E ENSINAMENTO: RESULTADOS E
PERSPECTIVAS

CECILIA CINTRA CAVALEIRO DE MACEDO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 101 - Política, Sociedade, Filoso�a 4 Data: 29/06/22 19h30 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIAS DA FILOSOFIA

O Projeto Histórias de Sabedoria e Ensinamento teve seu início em �nais de 2019. Após palestras e
discussões iniciais, lançamos um ciclo de palestras sobre as histórias nas diferentes tradições: Judaica,
Islâmica e Extremo-Orientais. O passo seguinte foi a organização de cursos de curta duração sobre os
diversos temas, a partir de 2020, a saber: Histórias Talmúdicas, Histórias das Mil e uma noites e Contos
da China Antiga. Estes resultados foram apresentados no último Congresso. Em 2021, oferecemos
cursos sobre Histórias Chassídicas, Contos da tradição Su� e Histórias do Japão. Prosseguindo nosso
caminho, desenvolvemos algumas ideias iniciais de aplicação desse material, em um primeiro momento,
no ensino básico, mas a implementação é ainda incipiente em virtude das condições adversas impostas
pela pandemia. Apesar das adversidades, no presente congresso, dois alunos já apresentarão seus
resultados. Se, por um lado a pandemia restringiu a interação presencial, impedindo a realização de
o�cinas de trabalho sobre os temas apresentados, por outro lado, houve um ganho inegável quanto à
extensão da penetração do projeto, posto que não �cou geogra�camente limitado. Importante também
foi a disponibilização desses conteúdos no canal do NUR no YouTube, o que veio a atrair mais pessoas
para as atividades. Para os próximos tempos, temos planos de realização de outros cursos sobre os
temas com novos materiais, a organização de o�cinas de reelaboração das histórias e sua adequação ao
momento atual e aos ambientes de aprendizagem e a ampliação do uso destas nas escolas para a
re�exão sobre questões �losó�cas e vivenciais. A partir de 2022, pretendemos que o projeto se
mantenha em formato híbrido, aproveitando o retorno ao presencial para aprofundamento das
atividades práticas, mas oferecendo a possibilidade de participação a interessados residentes em outras
cidades e estados do país.
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PROJETO INTEGRADO DE MONITORIA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTREGRAL NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

RAFAEL MENEZES SILVA - MONITOR

MARCUS VINICIUS MELQUIADES DE SOUZA - MONITOR

GLEICIANE DA SILVA ARAGAO - COORDENADOR(A)

VINICIUS MINORU MOTOMATSU - MONITOR

SOPHIA DEIDAMI BETONI - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

Introdução: A matemática faz parte da vida de todos, desde experiências do cotidiano como contar,
comprar e operar sobre quantidades, até nos objetos tecnológicos e de comunicação, bem como em
debates que envolvem meio ambiente, saúde e desenvolvimento socioeconômico. O mundo atual
demanda cidadãos que participem do debate público sobre esses temas. No entanto, em geral, a
matemática é invisível. Essa invisibilidade torna mais problemática a percepção do interesse em se
desenvolver uma cultura matemática, além da aprendizagem mais básica que envolve números,
medidas e cálculos. O presente trabalho visa auxiliar os estudantes a superar suas di�culdades durante
o processo de aprendizagem na Unidade Curricular (UC) Cálculo Diferencial e Integral I. Trata-se de uma
monitoria vinculada ao Projeto Integrado de Monitoria: Unidades Curriculares Básicas para Formação de
Professores de Ciências e Matemática do curso de Ciências-Licenciatura da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), Campus Diadema. Acreditamos que uma boa formação em ciências e matemática, pode
estimular a re�exão crítica e desenvolver a criatividade, e assim contribuir para que os estudantes
possam compreender o mundo atual e os seus desa�os, buscando o desenvolvimento socioeconômico.
Objetivo: Consiste em estimular a iniciação à docência, promover cooperação entre docentes e
discentes, auxiliar estudantes de graduação do curso de Ciências-Licenciatura que possuem di�culdades
em Cálculo Diferencial e Integral e contribuir na formação de professores de ciências e matemática.
Materiais e Método: A monitoria ocorreu de forma online com o acompanhamento da monitoria por
parte dos estudantes da UC de forma facultativa. Cada monitor integrava o ambiente virtual do Google
Classroom criado pela professora responsável pela UC, onde as listas de exercícios, videoaulas, notas de
aula e materiais de estudos estavam disponibilizados para os participantes. Além disso, disponibilizou-se
de grupos de mensagens instantâneas através do aplicativo Whatsapp e um dia da semana para cada
monitor realizar os plantões de dúvidas online com uma hora de duração, sendo fora do período de aula
da UC. As dúvidas eram apresentadas nos plantões online ou enviadas pelo aplicativo de mensagens e
respondidas de forma privada quando era solicitado. Resultados: Houve um maior uso do grupo de
mensagens, principalmente voltado para mensagens onde se pedia por ajuda no modo privado, já os
plantões de dúvidas apresentaram uma menor participação, porém, o teor das questões era mais
complexo e voltado para a resolução de determinadas questões. As di�culdades variavam em passagens
de fatoração, métodos para iniciar a questão ou resultados diferentes do gabarito, em geral, causadas
por erros de cálculo e problemas em aplicar o método proposto em aula em exercícios que se
diferenciavam aos do exemplo da aula. Conclusão: O modo online se demonstrou relativamente
abrangente e com disponibilidade em diversos horários e momentos, principalmente em relação às
mensagens pelo aplicativo, porém, nem sempre havia um retorno quanto ao aprendizado frente as
questões, já que muitas vezes não ocorria uma troca de mensagens simultânea e a própria escrita não
proporciona um entendimento completo da situação. A monitoria de fato proporcionou um suporte aos
estudantes durante a UC, porém ainda falta argumentos para compreender a sua real e�cácia.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR E INTERCONTINENTAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA
FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE: INTERFACES DA COVID-19.

ANA ROJAS ACOSTA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: COVID-19

Introdução: A situação de famílias em vulnerabilidade, no contexto pandêmico, tem exigido uma atuação
imediata do Estado no sentido de seu atendimento da população mais necessitada. O papel
preponderante exercido pelas políticas públicas de saúde e educação coloca em destaque a necessidade
da interface dessas ações com a economia. A transferência de renda, por meio do auxílio emergencial,
considerado como mecanismo essencial no atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade
social busca contribuir para a gestão de programas e políticas subsídios que possam impactar,
positivamente, na qualidade de vida de famílias vulneráveis. Objetivos: contribuir técnica, conceitual e
metodologicamente com a análise sobre o avanço de políticas sociais inclusivas, distributivas,
ambientalmente responsáveis e socialmente justas a partir da gestão de políticas voltadas às famílias em
situação de vulnerabilidade e suas interfaces com a Covid-19. Complementados por los objetivos
especí�cos: a) pesquisar a agenda pu?blica do Brasil, Argentina, Chile, Colo?mbia e Peru na Ame?rica
Latina, Inglaterra no Reno Unido e a Espanha na Europa no peri?odo pande?mico para identi�car as
principais medidas de poli?ticas pu?blicas direcionadas a? garantia de protec?a?o social das fami?lias em
situac?a?o de vulnerabilidade social; b) mapear informac?o?es sobre os investimentos pu?blicos
destinados a? garantia de protec?a?o social de fami?lias pobres em situac?a?o de vulnerabilidade, no
Brasil e nos demais pai?ses integrantes da pesquisa; c)) destacar as semelhanc?as e diferenc?as entre
Brasil, Argentina, Chile, Colo?mbia e Peru na Ame?rica Latina, Inglaterra no Reino Unido e Espanha na
Europa no trato social das questo?es que cercam o processo da atenc?a?o as fami?lias em situac?a?o de
vulnerabilidade. Materiais e métodos: pesquisa qualitativa de cara?ter comparativo que visa contribuir
de forma te?cnica, conceitual e metodolo?gica com a ana?lise sobre o avanc?o de poli?ticas inclusivas,
distributivas, ambientalmente responsa?veis e socialmente justas a partir da gesta?o de poli?ticas
voltadas a fami?lias em situac?a?o de vulnerabilidade e suas interfaces com a Covid-19. Sera?o realizadas
entrevistas semiestruturadas junto aos gestores e usua?rios das poli?ticas pu?blicas de programas, cujos
impactos e desa�os estejam voltados majoritariamente para a?s fami?lias em situac?a?o de
vulnerabilidade nos pai?ses que envolvem o escopo da pesquisa. Resultados esperados e conclusões:
enfrentar de melhor modo a pandemia e seus efeitos nos respectivos territórios estudados. Re�etir e
tomar como base as análises comparativas das diversas realidades para a elaboração de diagnósticos
socioeconômicos, sobretudo no que diz respeito aos processos de implementação de boas práticas das
políticas de saúde e proteção social nos respectivos territórios, objetos de estudo em interface com a
Covid-19. As políticas públicas de transferência de renda podem ser alavancagem para redução das
desigualdades nas famílias em situação de vulnerabilidade social.
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PROJETO LÁ FORA: ADAPTAÇÕES AO MODO REMOTO E A RETOMADA DE
ATIVIDADES PRESENCIAIS

MARIA GORETI DA SILVA DA - COORDENADOR(A)

ANA LUCIA DE MORAES HORTA - COORDENADOR(A)

SARA IVO DOS SANTOS - DISCENTE

PEDRO HENRIQUE MIRANDA PORTO - DISCENTE

LARISSA CARVALHO SALETTI - DISCENTE

MARINA CRISTINA DOS SANTOS BRITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO: No período de 2021-2022, o projeto atuou com abordagens de temáticas relevantes na
adaptação ao meio virtual de aprendizagem implementado pela Universidade Federal de São Paulo
durante a pandemia de COVID-19, propondo encontros como um espaço de escuta e apoio aos
estudantes. Além disso, com a �exibilização das medidas sanitárias foi observado algumas necessidades
da população de refugiados e imigrantes, fazendo com que o projeto se vinculasse a Missão Paz,
organização voltada ao atendimento dessa população vulnerável, para a realização de campanhas de
doações e a visita dos estudantes para conhecerem os programas oferecidos e as necessidades em
saúde. Nessa conjuntura, foram organizados encontros com temáticas voltadas à população
supracitada. OBJETIVO: Oferecer um espaço de escuta e colaboração na formação acadêmica em meio a
pandemia de COVID-19, além de propor uma estratégia educativa adaptada para instrumentalizar os
alunos a implementar uma ação educativa com foco na população de refugiados e imigrantes.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram realizados 10 encontros quinzenalmente utilizando a plataforma digital
Google Meet e 2 visitas guiadas à Missão Paz. RESULTADOS: Os estudantes relataram como muito
importante a abertura de um espaço de escuta e apoio, principalmente os que estão no �nal da
graduação que evidenciaram uma sobrecarga importante, expondo um conforto com a oportunidade de
trocar experiências nos encontros. Outrossim, as visitas e encontros com foco na população de
refugiados e imigrantes contribuíram com o ensino-aprendizagem, possibilitando uma melhor
compreensão das especi�cidades dessa população, instrumentalizando-os para colocar em prática o
conhecimento acadêmico por meio da futura execução de uma ação de educação em saúde,
favorecendo a troca de conhecimentos e experiências com a comunidade. CONCLUSÃO: O espaço
aberto para os estudantes se mostrou muito importante no período pandêmico, possibilitando contato e
apoio psicológico e emocional entre pro�ssionais e estudantes. Além disso, os graduandos consideraram
que a temática, populações de refugiados e imigrantes, abordada no ciclo, é essencial para a formação
do pro�ssional de saúde, visto que pouco é abordado durante a graduação, possibilitando contato com
os saberes de diferentes culturas e a compreensão do estilo de vida e de suas concepções sobre saúde.
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PROJETO MÚSICA NA ESCOLA

SUELY STEINSCHREIBER ROIZENBLATT - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

A rotina exigente dos cursos voltados à área da saúde do Campus São Paulo da Unifesp provoca padrões
de estresse semelhantes aos observados em universidades nacionais e internacionais. Nesse sentido,
tocar e ouvir música pode atuar como medida de combate ao estresse. No contexto universitário, a
prática musical em grupo também favorece a inclusão de alunos de fator de promoção de autoestima e
de autoimagem, de modo a criar uma noção de pertencimento, integração e respeito entre alunos de
diferentes turmas e de diferentes Cursos dentro da Unifesp Campus São Paulo.
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PROJETO MONITORIA PARA AS UNIDADES CURRICULARES MICROBIOLOGIA GERAL
E GENÉTICA HUMANA

BRUNA BARROS DE SOUZA - MONITOR

RENATA CASTIGLIONI PASCON - DOCENTE

GIORDANNO DI GIOIA SILVA - MONITOR

GABRIEL MARTINS DA SILVA - MONITOR

ILEANA G. SÁNCHEZ DE RUBIÓ - DOCENTE

RODRIGO CAYO DA SILVA - COORDENADOR(A)

RODRIGO ESAKI TAMURA - DOCENTE

MILENA FAJANI FRANCHIKOSKI - MONITOR

SERGIO DONNANTUONI DEGELLO - MONITOR

VIVIAN JUGNI SILVA - MONITOR

MATHEUS NOVAIS DE LIMA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

A monitoria da Unidade Curricular (UC) Microbiologia Geral atendeu 40 estudantes do curso de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, durante o primeiro semestre letivo
do ano de 2021, na modalidade ADE (Atividades Domiciliares Especiais) devido à pandemia da Covid-19.
Seguindo o modelo do ano anterior, as atividades práticas de laboratório foram substituídas por vídeos
demonstrativos gravados pelos docentes da UC, sendo disponibilizados na plataforma do Google
Classroom, juntamente com as aulas gravadas e estudos dirigidos. A monitoria contou com 5 monitores
e as atividades desenvolvidas foram tirar dúvidas dos estudantes, facilitar a comunicação entre docentes
e discentes, corrigir os estudos dirigidos e prestar apoio aos professores durante as aulas síncronas e
plantões de dúvidas. Ao �nal da UC, um questionário foi disponibilizado para que os alunos avaliassem
as atividades da Monitoria, onde 100% das respostas obtidas indicaram que as atividades da monitoria
auxiliaram no aprendizado dos conteúdos ministrados durante o semestre. A Unidade Curricular
Genética Humana é uma UC eletiva que atende estudantes dos cursos de graduação em Ciências
Biológicas, Farmácia Integral e Farmácia Noturno. No ano de 2021 ela foi ofertada durante o primeiro
semestre letivo nos períodos Integral e Noturno em modalidade ADE, tendo atendido um total de 83
estudantes. As atividades da UC consistiram de estudos dirigidos e estudos de caso, sendo
responsabilidade da monitoria, composta por 3 alunos, auxiliar os estudantes com as dúvidas referentes
aos conteúdos ministrados e aos papers utilizados nos estudos de caso. Além disso, os monitores
também foram responsáveis por facilitar a comunicação entre docentes e discentes, prestar apoio aos
professores durante as aulas síncronas, corrigir os estudos dirigidos e realizar a compilação das notas
obtidas nas atividades. De maneira semelhante à UC Microbiologia Geral, ao �nal das atividades da
monitoria da UC Genética Humana um questionário foi disponibilizado para que os estudantes
avaliassem as atividades da monitoria, sendo que 88,2% das respostas indicaram que a monitoria teve
um papel importante no aprendizado dos conteúdos da UC. Apesar das UCs Microbiologia Geral e
Genética Humana pertencerem a áreas de conhecimento diferentes, o modelo proposto para que a
monitoria atendesse as duas UCs foi e�ciente, de forma a ser mantido nos próximos semestres.
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PROJETO MONITORIA: PRODUÇÃO DO TEXTO ORAL E ESCRITO NO CONTEXTO
(NÃO) EDUCACIONAL

SANDRO LUIS DA SILVA - COORDENADOR(A)

LUCIANA LUCA DA SILVA - MONITOR

VANESSA BREVES SERIACOPI - MONITOR

LAZARO OLIVEIRA LACERDA JUNIOR - MONITOR

ALEX DE OLIVEIRA SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A Universidade Federal de São Paulo conta com o Programa de Monitoria, a partir do qual alunos-
monitores e professores das diversas Unidades Curriculares atuam em parceria, na busca de oferecer
subsídios para auxiliar os alunos-participantes no processo de ensino-aprendizagem. O Projeto
Monitoria: Produção do texto oral e do escrito no contexto (não) educacional - realizado no campus
Guarulhos - de caráter teórico e prático, atende às Unidades Curriculares (UC) Análise da Conversação e
Leitura Produção Textual I apresentam uma grande carga de leituras e produção de textos, orais e
escritos. A primeira UC é oferecida a todos os alunos do curso de Letras, em que são abordados as
questões relacionadas à língua falada e à língua escrita, a partir dos estudos do NURC, sobretudo os
estudos desenvolvidos por Dino Preti. A UC está dividida em quatro eixos: 1) leitura de textos teóricos; 2)
coleta de um depoimento; 3) transcrição do depoimento e realização de exercícios práticos - aplicação
das leituras dos textos teóricos e discussões feitas em sala de aula; 4) escrita de um artigo �nal a partir
do corpus (depoimento). A transcrição e os exercícios são feitos em grupo de no máximo 4 alunos; o
artigo é feito individualmente. Em relação à segunda UC - Leitura e Produção de Texto I - aos alunos do
primeiro semestre de todos os curso de Letras da Unifesp/Guarulhos; nela é apresentado o letramento
acadêmico, por meio do qual os alunos trabalham com os diferentes gêneros de discurso utilizados na
vida acadêmica: memorial, resumo, �chamento, seminário, resenha crítica e pôster. A UC oferece uma
alta carga de leitura e de produção textual. Os alunos produzem textos semanais, a �m de desenvolver a
habilidade de leitura e de escrita deles. Além disso, esta UC está atrelada à Curricularização, dando a
eles a oportunidade de desenvolver uma pesquisa extensão, sempre relacionada à comunidade
acadêmica. A atuação dos monitores visa à melhoria da qualidade de ensino e, simultaneamente,
oferece subsídios para a formação e experiência acadêmica dos monitores. Nossa apresentação visa à
apresentação dos resultados do questionário aplicado aos alunos da UC Análise da Conversação
ocorrida no segundo semestre de 2021 e compartilhar as experiências advindas da interlocução
professor-monitores-alunos participantes da UC.
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PROJETO MONITORIA: UNIDADE CURRICULAR DE PATOLOGIA GERAL

FERNANDA CAROLINA JUSINSKAS FURLAN - MONITOR

BRUNO FIORELINI PEREIRA - COORDENADOR(A)

RODRIGO PORTES URESHINO - DOCENTE

CAROLINA MARTINS FINASSI - MONITOR

GISELE GIANNOCCO - DOCENTE

JANETE BORGES MOREIRA - MONITOR

STEPHANY GARCIA BARBOSA - MONITOR

Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

A UC Patologia Geral é uma Unidade Curricular �xa que consta na grade curricular do curso de Farmácia
da UNIFESP, campus Diadema, objetivando transmitir aos alunos os conceitos básicos de saúde e
doença, bem como os mecanismos etiopatogênicos das principais alterações patológicas e suas
características básicas, prognóstico, e habilitá-los a reconhecer as principais alterações histopatológicas,
fornecendo assim conhecimentos para disciplinas futuras. No segundo semestre de 2021, ainda em
formato ADE, os professores contaram com o auxílio da monitoria, realizada por estudantes de
Farmácia, que desenvolveram ações durante o semestre letivo para as turmas dos períodos integral e
noturno, como o auxílio na identi�cação das estruturas histológicas e associação do que era observado
com as características da patogenia em estudo, além de estarem a disposição para sanar dúvidas
pertinentes à disciplina e servir como um canal importante de comunicação entre os alunos e
professores no período de ensino à distância ao longo de todo o semestre. O projeto monitoria
possibilita ampliar os conhecimentos dos graduandos monitores, principalmente na área de patologia
geral, além de desenvolver e aprimorar habilidades de comunicação, didática pedagógica e mediação de
con�itos.
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PROJETO PEIXE NA REDE

JULIANA DE SOUZA AZEVEDO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Uma vez que as atividades de extensão são de fundamental importância para a interlocução com a
sociedade, o Projeto de extensão universitária ?Peixe na Rede?, busca promover e difundir ações de
caráter educativo, social, cultural e cientí�co quanto a pesca exercida em ecossistemas aquáticos
continentais submetidos a diferentes pressões antropogênicos, como o reservatório Billings. Desde sua
criação, o projeto vem atuando em atividades voltadas a divulgação cientí�ca e troca de saberes com a
comunidade pesqueira da Billings, a partir da execução de práticas quali-quantitativas e mecanismos da
ciência cidadã. Como principais produtos, foram realizados eventos, roda de conversas com importantes
atores da pesca na Billings - dentre eles: pescadores, lideranças da pesca local, pesquisadores, membros
da sociedade residentes no entorno da Billings e estudantes universitários - sendo os dados divulgados a
partir de publicações cientí�cas e devolutiva aos pescadores. Neste contexto, e com o retorno das
atividades presenciais, interrompidas pela pandemia de Covid-19, espera-se ampliar neste ano (2022) as
ações do projeto quanto as atividades educativas voltadas a pesca sustentável e estratégias de manejo
desta atividade, assim como iniciar ações junto aos pescadores da represa Guarapiranga, um outro
sistema de abastecimento de fundamental importância para a região metropolitana de São Paulo e
passível de stress antropogênico como evidenciado para o reservatório Billings, a �m de fortalecer a
importância da conservação e manutenção dessas áreas.



Página 1743Página 1743

PROJETO PONTES: LÍNGUA E LITERATURA, UNIVERSIDADE E ESCOLA: PERCURSO E
PERSPECTIVAS

VANDA MARIA DA SILVA ELIAS - COLABORADOR(A)

JULIO DE SOUZA VALE NETO - COORDENADOR(A)

JULIANA SILVA LOYOLA - COLABORADOR(A)

SANDRA MARA MORAES LIMA - COLABORADOR(A)

MILENA LEMOS SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 116 - Educação, Formação e Ensino 3 Data: 30/06/22 11h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:

ENSINO DE LITERATURA E LÍNGUA

O presente projeto de extensão pretende estreitar os laços, como sugere o seu título, entre a
universidade e a escola. Para esse �m, os professores supervisores de estágio em Língua Portuguesa e
suas Literaturas da Universidade Federal de São Paulo, em conjunto com representantes das escolas
conveniadas, conceberam um projeto de extensão estruturado em dois eixos principais. O primeiro
propõe a realização de eventos periódicos e semestrais, nos quais tomem parte professores
supervisores (da universidade) e orientadores (das escolas), alunos estagiários e a comunidade escolar e
universitária em sentido amplo. O segundo eixo, por sua vez, objetiva criar, ao longo do tempo, um
banco de dados com elementos variados, como planos de aula, sequências didáticas e análises de
materiais didáticos diversos. Em 2021, a realização, de forma remota, de dois eventos inaugurou as
atividades do eixo ?a? do projeto. O eixo ?b?, por sua vez, desenvolveu-se por meio do arquivamento do
material, utilizando-se, para esse �m, critérios especí�cos de catalogação. Esta apresentação pretende
historiar, brevemente, o projeto e as atividades já realizadas, além de compartilhar as perspectivas para
as novas etapas a serem realizadas em 2022.



Página 1744Página 1744

PROJETO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA NA ENFERMAGEM CLÍNICA: EDUCAÇÃO,
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO

ALBA LUCIA BOTTURA LEITE DE BARROS - COLABORADOR(A)

CASSIANE DEZOTI DA FONSECA - COORDENADOR(A)

DULCE APARECIDA BARBOSA - COLABORADOR(A)

ANGELICA GONCALVES SILVA BELASCO - COLABORADOR(A)

LETICIA MEAZZINI DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

CASSIANE DEZOTI DA FONSECA - Profª Drª da Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP ?
cassiane.dezoti@unifesp.br DULCE APARECIDA BARBOSA - Profª Drª da Escola Paulista de Enfermagem
da UNIFESP ? dulce.barbosa@unifesp.br ANGÉLICA GONÇALVES DA SILVA BELASCO - Profª Drª da Escola
Paulista de Enfermagem da UNIFESP ? abelasco@unifesp.br ALBA LÚCIA BOTTURA LEITE DE BARROS ?
Profa Dra da Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP ? barros.alba@unifesp.br LETÍCIA MEAZZINI DE
OLIVEIRA ? Enfa. Me Técnica Administrativa em Educação da Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP
? leticia.oliveira@unifesp.br ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA ? Enfa. Me Técnica Administrativa em
Educação da Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP ? ana.paula24@unifesp.br Introdução: O
projeto ?Processo saúde-doença na enfermagem clínica: educação, promoção e prevenção? vislumbra a
aproximação do discente da saúde com a sociedade e suas necessidades de cuidado e educação em
saúde frente às afecções clínicas de expressão epidemiológica. Objetivo: Os objetivos do referido projeto
são: possibilitar ao discente da área de saúde a vivência e re�exões sobre o manejo das afecções
clínicas; instrumentalizar o paciente/familiar/cuidador favorecendo o autocuidado; desenvolver estudos
sobre promoção à saúde, prevenção e tratamento das diversas doenças clínicas prevalentes entre os
pacientes hospitalizados nas unidades de internação. Materiais e método: O projeto em questão envolve
uma pesquisa-ação com suas partes constitutivas: planejamento, ação, monitoramento e avaliação. O
público alvo são os pacientes hospitalizados e seus familiares/cuidadores nas unidades de internação do
hospital universitário da UNIFESP na cidade de São Paulo. As atividades de educação em saúde são
desenvolvidas pelos discentes do segundo ano de graduação em enfermagem sob supervisão dos
professores, realizadas em dois momentos do ano letivo: durante o ciclo prático da UC de Enfermagem
Clínica (2ºsemestre) e também na sua inserção na UC de Educação, Comunicação e Saúde (1º semestre).
As temáticas emergem da identi�cação de necessidades de educação de acordo com o per�l de
pacientes hospitalizados e englobam informações sobre a doença e tratamento proposto, potenciais
complicações, bem como cuidados e ações de autocuidado. Os discentes abordam os pacientes no
processo de educação em saúde por meio de materiais educativos impressos e nas redes sociais.
Resultados: Todos os discentes matriculados na UC (cerca de 80 estudantes) participam da elaboração e
aplicação das atividades de educação em saúde aos pacientes hospitalizados com supervisão dos
docentes. Posteriormente, o material impresso é convertido em formato digital para a divulgação nas
redes sociais pela graduanda bolsista por meio da página do projeto, @wecare.nursing, na rede social
Instagram para divulgação dos conteúdos para a comunidade em geral. Conclusão: O projeto ?Processo
saúde-doença na enfermagem clínica: educação, promoção e prevenção? busca o fortalecimento do
tripé ensino-pesquisa-extensão. Somado a isso, propicia a vivência dos discentes sobre o processo de
educação em saúde de uma forma ativa e re�exiva, aproximando esses jovens com uma sociedade ávida
por atenção, cuidado e orientação.
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PROJETO REMIÇÃO PENAL PELA LEITURA

GIOVANA LEMES CAMPOS - DISCENTE

FERNANDA EMY MATSUDA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 41 - Observatórios I Data: 28/06/22 14h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: OBSERVATÓRIOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E
INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

O projeto remição penal pela leitura do qual �z parte como bolsista PIBEX, compõe as ações realizadas
pelo Observatório dos Direitos Educativos da População Carcerária da UNIFESP. O projeto possui como
principal objetivo diminuir o tempo de prisão dos sujeitos que se encontram encarcerados, sem perder
de vista também seus objetivos educativos. Considerando o contexto da pandemia e suas implicações, a
realização das atividades na Penitenciária Parada Neto, local onde o projeto é desenvolvido, foram
interrompidas. Entretanto tivemos reuniões do Grupo de Estudos, realizamos um Ciclo de Debates sobre
questão carcerária e �zemos alterações no site do Observatório.
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PROJETO RUMOS: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E O CURSINHO POPULAR HELENA
PIGNATARI

CELSO TAKASHI YOKOMISO - COORDENADOR(A)

LUCIANA KANAJI MISU - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 84 - Ensino de Ciências II Data: 29/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

O projeto atendeu alunos de cursinho popular Helena Pignatari, do campus Osasco. Trata-se de um
público com pouco acesso a informações sobre o mercado trabalho especializado e com oportunidades
restritas para re�etir sobre seus projetos. A educação e condição socioeconômica fragilizadas impõe-
lhes representações acerca de seus lugares no meio social, em geral, alienantes e submissos. Assim,
tornam-se fundamentais ações que visem mudanças neste panorama. A orientação pro�ssional pode
servi-los em duas perspectivas fundamentais: a informativa e, sobretudo, a re�exiva. Mais do que
conceder informações sobre as pro�ssões e sugerir adequações entre suas habilidades e o mercado, a
orientação busca a re�exão sobre sua trajetória de vida e a de sua família, a clari�cação de seus desejos
e projetos e, em última instância, a conquista de maior consciência sobre seu papel social e produtivo. O
processo de escolha pro�ssional congrega, assim, outros movimentos no estudante, da descoberta de
potencialidades à identi�cação de desa�os no mundo pro�ssional. Não se restringe ainda a uma ação
focada apenas no indivíduo, pelo contrário, tem como propósito o fomento de práticas que possam
recon�gurar o tecido social, através do encorajamento dos alunos frente a um campo enorme de
possibilidades de ser e fazer. O projeto de orientação pro�ssional tem como alicerce fundamental as
contribuições teóricas de Bohoslavsky. Desta forma, segue-se a escola latinoamericana de orientação
pro�ssional, pautado no modelo clínico. A proposta em curso se apoia também nas discussões atuais
acerca de orientação pro�ssional, que têm se debruçado sobre temáticas sociais relevantes, trazendo
temas como conquista de autonomia e transformações sociais. Cada processo de orientação pro�ssional
teve seis encontros. Abarcaram as etapas: apresentação e contrato (enquadre da atividade);
identi�cação de desejos e potencialidades; in�uência da família e grupos; informações sobre carreiras e
perspectivas; projeção de futuro; e avaliação. Em todas as etapas, foram trazidas questões que
incentivaram o aluno à construção de novas perspectivas individuais, familiares e sociais.
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PROJETO SER: PRÁTICAS INTEGRATIVAS PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE

ANA REGINA NOTO - COORDENADOR(A)

GIOVANA GONCALVES GALLO - DISCENTE

GABRIELA DONÁ RODRIGUES - DISCENTE

BEATRIZ DE CARVALHO NUNES - DISCENTE

MARIA FERNANDA KOBAYASHI ROSSI - DISCENTE

LARISSA CARVALHO SALETTI - DISCENTE

ERIKA MAYUMI TAKAHASHI - DISCENTE

BEATRIZ IANNOTTA DA SILVA - DISCENTE

JADE ONASSIS SILVA - DISCENTE

MARIANA VOLANTE GENGO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

Introdução: O Projeto Ser, como extensão universitária, busca promover o bem estar e autocuidado,
bem como, popularizar as práticas integrativas de saúde. Criado em 2018, é um projeto de extensão
vinculado ao Departamento de Psicobiologia e no ano de 2022 conta em sua diretoria com alunos dos
cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e também pós-graduandos e voluntários externos.
Objetivos: O objetivo primordial do Projeto Ser é incentivar o autocuidado, principalmente o cuidado do
cuidador. Isto porque, os estudantes e/ou trabalhadores envolvidos nas áreas da saúde são pessoas que
estão muito acostumadas a cuidar das outras em seu dia-a-dia e ?às vezes esquecem que também são
seres humanos, esquecem de Ser?. Desde então, buscamos oferecer de forma gratuita práticas de
mindfulness e yoga (esta última em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga - IEPY).
Materiais e Métodos: As práticas oferecidas pelo Projeto Ser foram ambas realizadas no formato virtual
nos últimos 2 anos, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, e atualmente estão em
processo de adaptação para o formato presencial e híbrido. O público ao qual se destina as práticas são
a comunidade Unifesp (englobando alunos, professores, pós-graduandos e funcionários) e extra-unifesp,
que conseguimos atingir devido ao maior alcance do formato online. Resultados: O Projeto Ser já atingiu
mais de 250 pessoas e tem gerado um impacto positivo na rotina dos que participaram e continuam
participando conosco. Conclusão: Promover o autocuidado é algo essencial, não somente para a
promoção de saúde mental, mas saúde como um todo e bem-estar. Uma forma que o Projeto Ser
encontra de estimulá-lo é por meio de práticas integrativas de saúde, com foco principal em mindfulness
e yoga, os quais têm trazido feedbacks emocionantes dos participantes e que nos motivam a continuar
dando vida a este projeto.
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PROJETO TEL - TECNOLOGIA E ENSINO DE LÍNGUAS

ROSANGELA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

LIGIA DA SILVA CIORLIA GOMES DE LIMA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados das ações do projeto Tecnologia e Ensino de
Línguas (PROEC 14013) realizadas no segundo semestre de 2021 e as ações previstas para 2022 . Trata-
se de um projeto em atividade desde o primeiro semestre de 2018 e vinculado ao programa de extensão
Língua Espanhola e Produção Cultural Hispânica: Pesquisa e Ensino (PROEC 11968). No período
compreendido neste trabalho, foram realizados encontros e o�cinas não presenciais a respeito de
aplicativos para auxiliar na aprendizagem de línguas. Foram também elaborados vídeos e outros
produtos para divulgação de recursos tecnológicos voltados para diferentes aspectos do campo de
ensino-aprendizagem de idiomas. Intensi�camos também a divulgação dos trabalhos por meio das
ferramentas possibilitadas pelas redes sociais.
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PROJETO TEXTO E CONTEXTO - ESCOLA DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS
HUMANAS

IARA ROSA FARIAS - COORDENADOR(A)

SIMONE NACAGUMA - COLABORADOR(A)

GUSTAVO SCUDELLER - COLABORADOR(A)

SUZANA DISIDERIO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Objetivo: A promoção da Leitura, em amplo aspecto, constitui princípio, meio e �m deste projeto de
extensão. A partir da relação Texto/Contexto, isto é, partindo da abordagem de variados tipos de textos
e obras, literárias ou não, buscar-se-á a discussão de questões antropológicas estreitamente ligadas à
�cção, à arte e aos fundamentos da comunicação humana que estejam relacionadas ao contexto pós-
colonial bem como a problemas atuais nos países africanos. Propõe-se, dessa forma, a promoção de
leituras como "leituras de mundo" (Freire, 2015), a serem desenvolvidas com diferentes grupos sociais
em diferentes espaços, tais como bibliotecas públicas, museus, instituições culturais, escolas públicas de
educação básica etc. Justi�cativa: O foco principal do projeto é promover um maior envolvimento dos
alunos, professores e comunidade com as literaturas, histórias e culturas africanas, bem como de suas
diásporas e desenvolvimento em várias culturas do mundo, em particular no Brasil. Visa com isso,
ampliar o conhecimento e a participação de todos na implementação de políticas públicas como aquelas
consagradas nas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental
ao ensino médio. Considerando que a maior parte da população brasileira pertence a esses grupos, e
que seu acesso ao ensino superior tem sido expandido consideravelmente nas últimas décadas, o
projeto visa ampliar o conhecimento e o contato de alunos, professores e demais interessados com
esses temas. Incluindo também a curricularização da extensão como parte de seus propósitos, o projeto
espera ampliar uma cultura de troca entre os diferentes saberes que compõem tanto a comunidade
acadêmica como a do entorno dela. Fundamentação Teórica: O projeto parte da noção de leitura de
mundo formulada por Ana Maria Araújo Freire, em seu artigo A leitura do mundo e a leitura da palavra
em Paulo Freire, publicado pela Cad. Cedes, Campinas, v. 35, n. 96, p. 291-298, maio-ago. 2015. Segundo
a autora (p. 293), Paulo Freire defendia que a leitura da palavra escrita deveria sempre visar a uma práxis
transformadora, de modo a tornar a palavra lida em palavra verdadeira, isto é, capaz de trazer
mudanças positivas na realidade do leitor e do mundo que habita. Distingue, assim, essa experiência
efetiva de leitura de um outro tipo de leitura mais habitual, cujo resultado seria o cultivo da palavra oca
ou vazia, desacompanhada da ação. Essa ação transformativa só é possível quando, ao ler o texto e seu
contexto cultural, o leitor e a comunidade são estimulados a ler e compreender a si mesmos por meio
do confronto com o que é diferente. Em sentido amplo, toda atividade de leitura transformadora seria,
assim, também uma leitura de mundo, porque abriria perspectivas de interação com realidades e
experiências que ultrapassam a experiência já adquirida pelo leitor em sua comunidade. Pensando
nisso, o propósito do projeto é incentivar uma variada gama de atividades de leitura, debate, interação e
escuta, com vistas a ampliar o repertório e o contato da comunidade com a literatura, a cultura e a
história de povos africanos e suas diásporas, estimulando a criação de laços sociais e culturais mais
estreitos entre eles. Metodologia: O projeto prevê parcerias com instituições públicas de ensino e cultura
e com Organizações Sociais e escolas de educação básica próximas ao campus Guarulhos com as quais a
Unifesp já têm convênio �rmado. A presente proposta consiste também em um projeto de valorização
da curricularização da extensão. Por isso, também prevê desenvolver atividades dessa natureza junto a
unidades curriculares do curso de Letras, envolvendo a participação dos alunos nela matriculados.
Resultados: Com a pandemia tivemos de re-elaborar algumas ações. Assim, com o advento das Lives,
convidamos alguns professores que �zeram apresentações/discussões em torno da temática da
afrodescendência. O conteúdo está disponível no site da PROEC/UNIFESP. Além disso, três Ucs
curricularizadas já estão vinculadas ao projeto.
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PROJETO VAMOS NUCLEAR

MARLETE PEREIRA MEIRA DE ASSUNCAO - COLABORADOR(A)

ELIANE DE SOUZA CRUZ - COLABORADOR(A)

ROSELI KUNZEL - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA E VETERINÁRIA

Introdução Este projeto faz parte das atividades extensionistas das unidades curriculares eletiva de ?
Introdução à Física Nuclear e Aplicações? e de ?Física das Radiações e de Partícula?. Objetivos Os
objetivos do projeto são: (i) contribuir para a curricularização da extensão nos cursos do campus
Diadema, (ii) proporcionar uma experiência de popularização da ciência em temas de Física Nuclear e (iii)
contribuir com a formação cientí�ca dos futuros universitários alcançados pela REDE internacional de
parcerias interinstitucionais Articul@ções. Metodologia A primeira parte do projeto consiste na produção
de podcast em assuntos relacionados com curiosidades e tópicos de Física Nuclear. Trata-se de um
projeto de divulgação cientí�ca direcionado para a faixa etária de 18 a 30 anos. Alguns podcast já estão
acessíveis no youtube e no spotify. A segunda parte desse projeto é a coletânea de questões abordando
os conteúdos de física nuclear dos principais vestibulares nacionais e do ENEM. Considerações �nais
Todos os materiais produzidos estão sendo utilizados no Cursinho Articula vestibular da UNIFESP-
Diadema e divulgados amplamente nos cursinhos populares parceiros e escolas básicas da REDE. No
�nal de 2022 faremos um balanço das visualizações e do impacto nas aprendizagens dos estudantes
pré-universitários.
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PROJETO VIGIALERTA: FASE PRÉ-IMPLANTAÇÃO

MARIANA CABRAL SCHVEITZER - COLABORADOR(A)

LUCIANA YUKI TOMITA - COLABORADOR(A)

GABRIELA ARANTES WAGNER - COLABORADOR(A)

SUELY MIYUKI YASHIRO - COLABORADOR(A)

CARLA GIANNA LUPPI - COLABORADOR(A)

ROBERTA DE ALMEIDA SOARES - COLABORADOR(A)

THAIS CLAUDIA ROMA DE OLIVEIRA KONSTANTYNER - COORDENADOR(A)

ANNIBAL TAGLIAFERRI SABINO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Vigilância em Saúde é o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de
dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, com o objetivo principal de
recomendar, planejar e implementar medidas de saúde pública, voltadas para a promoção da saúde da
população e prevenção de riscos, agravos e doenças. Em outras palavras, o conceito de Vigilância em
Saúde pode ser resumido no tripé ?Informação-Decisão-Ação?. Objetivo: desenvolver e disponibilizar um
produto visual ? o VIGIALERTA - com informações rápidas e de qualidade sobre ações de promoção de
saúde e prevenção de riscos, agravos e doenças para a comunidade externa (pacientes e público geral) e
para comunidade interna à UNIFESP (estudantes, pro�ssionais de saúde e professores). Materiais e
Métodos: alunos do 3º ano do curso de graduação em medicina da UNIFESP, produzirão o VIGIALERTA
durante a Unidade Curricular (UC) Vigilância em Saúde ao longo do 2º semestre. Serão disponibilizadas
10 horas da carga horária regular da UC para os alunos realizarem esta atividade de extensão. Cada uma
das quatro turmas (A, B, C e D), que cursam anualmente a UC, será dividida em três grupos, totalizando
12 grupos, com aproximadamente 10 alunos. Cada um dos grupos será responsável por elaborar 01
(um) VIGIALERTA para um determinado mês do ano, totalizando 12 (doze) VIGIALERTAs por ano. Os
grupos deverão desenvolver o VIGIALERTA, que deverá ser um material visualmente informativo para a
comunidade sobre ações de promoção de saúde e prevenção de riscos, agravos e doenças, no contexto
das subáreas da Vigilância em Saúde. Para a escolha do tema do VIGIALERTA, os grupos poderão
considerar a situação epidemiológica do mês sob sua responsabilidade ou escolher um tema geral de
interesse para Vigilância em Saúde. Os VIGIALERTAs serão divulgados mensalmente, através de sites
e/ou meios de divulgação institucionais. Resultado esperado: espera-se que, com o VIGIALERTA,
informações de qualidade cheguem até a comunidade e resultem em mudança de comportamento com
vistas à promoção de saúde e prevenção de riscos, agravos e doenças. Além disso, a participação dos
alunos de graduação neste projeto possibilitará o desenvolvimento de suas habilidades práticas de
comunicação com a comunidade, no contexto da Vigilância em Saúde.
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PROMOÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM ADOLESCENTES E PREVENÇÃO DE
SUICÍDIO: PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

MARIANA CABRAL SCHVEITZER - ORIENTADOR(A)

GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

LARISSA CRISTINA MARCOLINO CISTERNA - DISCENTE

BARBARA MARINHO DUARTE - DISCENTE

CRISTINA ANDRADE SAMPAIO - CO-AUTOR(A)

NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA - CO-AUTOR(A)

PATRÍCIA MAIDANA MIGUEL - CO-AUTOR(A)

ISABELLA BEATRIZ DATRINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 146 - Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas e Complementares
e Promoção da Saúde. Data: 01/07/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Palavras-chave: Adolescente, Inteligência Emocional, Suicídio, Revisão. INTRODUÇÃO: Nas últimas
décadas os sistemas de saúde têm enfrentado um grande problema de saúde pública que está
relacionado aos comportamentos com adolescentes, sobretudo relacionado aos ideais suicidas e
sofrimentos psíquicos. Na medida em que um problema de saúde afeta a saúde individual e coletiva,
exige que os sistemas promovam políticas especí�cas para a prevenção de sua ocorrência. Apresentado
o panorama do desenvolvimento da inteligência emocional e �orescimento do adolescente como uma
perspectiva de prevenção ao suicídio, justi�ca-se esta pesquisa de revisão na prerrogativa de que possa
contribuir para o conhecimento atual sobre o papel das práticas de saúde, do protetor da inteligência
emocional e do �orescimento em adolescentes relacionados ao risco de suicídio. OBJETIVOS GERAL:
Mapear e sintetizar as evidências disponíveis sobre iniciativas que visem o desenvolvimento de
inteligência emocional com foco na prevenção do suicídio entre adolescentes OBJETIVO ESPECÍFICO:
Identi�car características de programas de inteligência emocional com foco na prevenção do suicídio
entre adolescentes METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo, delineada a
partir das diretrizes propostas pelo Joanna Briggs Institute (PETTERS et al., 2020), o qual tem o intuito de
responder a seguinte pergunta de pesquisa: ?Quais as características de um programa de inteligência
emocional e�caz para desenvolver habilidades socioemocionais que reduzam o suicídio entre
adolescentes??. Para isso, as bases de dados usadas foram: Web of Science, Scopus, CINAHL, PsycInfo,
Embase, Eric, Pubmed (included Medline), Lilacs, ScienceDirect e Google Scholar. Os estudos publicados
em Inglês, Português e Espanhol, a partir de 2010, compatíveis com os descritores foram avaliados por
pelo menos dois revisores independentes no software Rayyan. A partir de agora os 50 trabalhos
incluídos terão seus dados destrinchados por revisores independentes, considerando: características
dos estudos (ano de publicação, autores, periódico, país de publicação, população), tipo de programa de
inteligência emocional, características e efeitos do programa para redução do suicídio. RESULTADOS: Em
próximas etapas os resultados serão apresentados em texto e estrati�cados por modalidade da
estratégia/intervenção, raça/cor, aspectos socioeconômicos dos participantes, características dos
programas de inteligência emocional, efeitos relacionados à redução do suicídio. CONCLUSÃO: A partir
dos resultados espera-se desenvolver uma lista de características comuns dos programas de inteligência
emocional com maior efeito na redução do suicídio de adolescentes, para desta forma, prevenir ou
contribuir com a redução deste problema de saúde pública. FINANCIAMENTO: Pesquisa �nanciada pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico ?CNPQ. Chamada CNPq/Decit/SCTIE/MS,
Nº 16/2021. REFERÊNCIAS: ABERASTURY A, KNOBEL M. Adolescência normal. Porto Alegre: Artes Médicas,
1992. FREDRICKSON B. Positividade: Descubra a forc?a das emoc?o?es positivas, supere a negatividade e
viva plenamente. 1ed. Rio de Janeiro: Roxo. 2009. 272p. OLIVEIRA, Patricia Vieira de; MUSZKAT, Mauro.
Revisão integrativa sobre métodos e estratégias para promoção de habilidades socioemocionais. Rev.
psicopedag., São Paulo , v. 38, n. 115, p. 91-103, abr. 2021 . Disponível em . acessos em 03 set. 2021.
http://dx.doi.org/10.51207/2179-4057.20210008. OTANI, Márcia Aparecida Padovan;
BARROS, Nelson Filice de. A Medicina Integrativa e a construção de um novo modelo na
saúde. Ciência saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 1801-1811, 2011. Disponível
em: https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000300016. Acesso em: 06 mar. 2021.
PETERS MDJ, GODFREY C, MCINERNEY P, MUNN Z, TRICCO AC, KHALIL, H. Chapter 11:
Scoping Reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis,



JBI, 2020. Disponível em: https://synthesismanual.jbi.global;
https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12 SERVAN-SCHREIBER, David. Curar: o stress, a
ansiedade e a depressão sem medicamento nem psicanálise. 28 ed. São Paulo: Sá
Editora, 2004. 298 p.
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PROMOÇÃO DE INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA JUNTO AOS MEI DA REGIÃO
DOS PIMENTAS

DANIEL ARIAS VAZQUEZ - COORDENADOR(A)

CRISTIANE BIBIANO SILVA - DISCENTE

CAMILA OLIVEIRA DE ARAUJO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

O projeto visa estabelecer um relacionamento com os Microempreendedores Individuais (MEI) que
atuam na região dos Pimentas, no município de Guarulhos, a partir da formação de grupos/ coletivos,
organizado segundo o ramo de atividade econômica que pertencem, com o intuito de promover formas
de cooperação e ações conjuntas que visam fortalecer tais grupos coletivamente, inspiradas nos
princípios da economia solidária. Por exemplo, pretende-se estimular o consumo de produtos e serviços
locais, com a criação de um selo/marca de origem, e estimular campanhas que fortaleçam as atividades
econômicas por meio de ações conjuntas de divulgação dos estabelecimentos participantes, como
campanhas de marketing, feiras de exposição de produtos, etc. Primeiramente, serão analisados estes
dados secundários coletados junto à Receita Federal, a �m de organizar grupos segundo o setor de
atividade e data de criação das empresas. A ordem de prioridade será para as atividades com mais MEIs
cadastrados e os CNPJ criados nos últimos 3 anos (desde 2018, quando houve ampliação das atividades
permitidas e do limite máximo de faturamento). Em segundo lugar, será realizado um survey de opinião
pública para compreender a formação da opinião e o comportamento político deste grupo, a partir dos
posicionamentos, de um lado, em relação a temas/ situações exemplares da ideologia meritocrática e,
por outro lado, frente às propostas de ações inspiradas nos princípios da economia solidária. As
respostas irão compor um banco de dados que será analisado, sendo preservada a identidade dos
respondentes e cumpridos todas as exigências éticas, regulamentadas pela Resolução CNS 510/2016
(Brasil, 2016). Os dados serão analisados por estatística descritiva. Por �m, os MEIs interessados serão
reunidos em grupos de discussão, de acordo com seu campo de atuação, a �m de planejar, organizar e
executar iniciativas conjuntas de promoção do consumo de produtos/ serviços locais e de divulgação/
fortalecimento dos empreendimentos da região, com apoio da Unifesp e, principalmente, das entidades
parceiras que são membros do Conselho Estratégico Universidade e Sociedades (CEUS/ Unifesp). Além
de fortalecer a economia local, o projeto também visa oferecer um contraponto ao discurso hegemônico
do empreendedorismo, no qual predomina uma ideologia meritocrática e o comportamento como ?
empreendedor de si? ou ?sujeito empresarial? (DARDOT e LAVAL, 2016). Em contraposição, serão
apresentadas os princípios de economia solidária (SINGER, 2002) e diferentes formas de cooperação
para o fortalecimento da economia local.
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PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM
MEMBROS INFERIORES

LIU CHIAO YI - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

As alterações que acometem os membros inferiores representam 45% das queixas que levam indivíduos
a procurarem ajuda especializada. Quando acompanhada de dor e limitação funcional, ocorre a redução
da produtividade no trabalho, limitação na realização de práticas de atividades físicas, do convívio social
e da realização de atividades da vida diária. A �sioterapia musculoesquelética tem o intuito de prestar
assistência à população por meio de orientações e condutas especí�cas, na prevenção e tratamento
destes acometimentos, promovendo melhora na qualidade de vida e redução dos gastos públicos. O
presente Programa de Extensão tem como propósito desenvolver um trabalho social, de
acompanhamento e atendimento �sioterapêutico a pacientes. Além de oferecer ao estudante de
�sioterapia a oportunidade de vivenciar o atendimento neste contexto especí�co. O Programa de
Extensão ocorre no laboratório de Cinesiologia da Unifesp - BS, localizado na Rua Quinze de
Novembro,195 ? SANTOS/SP, uma vez por semana. Alunos de graduação bolsistas e voluntários,
supervisionados por alunos pós graduação e pelo docente responsável, realizam os atendimentos à
população. As intervenções envolvem: (i) avaliação musculoesquelética; (ii) desenvolvimento de material,
aulas informativas e rodas de conversa direcionados ao paciente na orientação de sua condição física (iii)
intervenções em grupo. O programa está em vigência desde 2012 tendo atendido mais de 300
participantes residentes da baixada santista com queixas de acometimentos musculoesqueléticos em
membros inferiores.
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PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA IDENTIFICAÇÃO FACIAL:
ESTUDO PILOTO

SILVANA BOMMARITO - ORIENTADOR(A)

SARA DOS SANTOS DE JESUS - DISCENTE

RICARDO GRACELLI - CO-AUTOR(A)

ROBERTO CESAR SILVA GONZALEZ - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: O reconhecimento facial tem o benefício de ser um sistema passivo e não intrusivo a�m de
veri�car a identidade pessoal. Não há concenso na literatura quanto a obtenção de identi�cação facial
ideal, assim como não há um protocolo especí�co para tal análise. Objetivo: Distinguir as características
físicas faciais de indivíduos similares, a �m de fornecer provas para identi�cação. Métodos: Foram
selecionados 12 indivíduos que apresentaram similaridade um para um, independente do sexo, com
faixa etária entre 18 e 30 anos, através de fotos dos discentes do Curso de Fonoaudiologia contidas no
sistema de dados da UNIFESP. Todos os participantes selecionados realizaram os procedimentos:
anamnese, obtenção de fotogra�as da face frontal e per�l e análise prosopométrica. Neste estudo foram
determinados pontos para análise facial e as imagens foram submetidas a uma análise
computadorizada de identi�cação facial - Histogram of Oriented Gradients - HOG. As imagens foram
apresentadas para 4 avaliadores realizarem a distinção entre os indivíduos, assim como posteriormente
foram submetidas a análise HOG. Resultados preliminares: As medidas faciais isoladas foram
insu�cientes para determinar a identi�cação facial, porém quando associada a análise HOG houve
aumento da identi�cação.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA CRIANÇAS
INSTITUCIONALIZADAS

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

RAQUEL GALEGO MALAFAIA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS RAQUEL
GALEGO MALAFAIA (discente): galego.malafaia@unifesp.br MARISA SACALOSKI (orientadora):
msacaloski@unifesp.br Departamento de Fonoaudiologia, UNIFESP-EPM. Introdução: Tendo como base o
Art. 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o afastamento da família deve ser uma medida
excepcional, aplicada apenas em situações de grave risco à integridade física e/ou psíquica. Acolhimento
este que deve estar voltado à preservação e ao fortalecimento das relações familiares e comunitárias.
Todavia, sabe-se que cerca de 8.478 crianças se encontram em situação de abrigamento hoje em dia no
Brasil, sendo que boa parte delas permanecem na instituição mesmo após atingir a maioridade. Em
razão disto, é mister compreender os impactos gerados no desenvolvimento global, em especí�co, da
linguagem e do letramento das crianças em razão da institucionalização, ou seja, do afastamento destas
de suas famílias. Sendo assim, a atuação em Fonoaudiologia Educacional é crucial, para a
implementação de práticas que favoreçam a comunicação em prol do ambiente organizacional e das
relações interpessoais, para a realização de atividades de Saúde, para a potencialização da aquisição, do
desenvolvimento e do aprimoramento de aspectos relacionados à linguagem oral, escrita e sinalizada,
voz, audição e às funções e estruturas orofaciais, podendo, também, atender e orientar familiares e
educadores, assim como cuidadores das instituições, na busca de estratégias de apoio e
acompanhamento a �m do integral desenvolvimento dos alunos, levando-os a aquisição de autonomia.
Objetivo: caracterizar a atuação fonoaudiológica em instituições governamentais de longa permanência
para crianças órfãs ou retiradas de suas famílias no desenvolvimento das habilidades de letramento e de
aquisição de linguagem, por meio de atividades lúdicas e de fácil replicação, aproveitando as situações
do cotidiano. Métodos: Em primeiro momento, foi feita uma pesquisa bibliográ�ca compreendendo o
período entre 2000 e 2022, nas bases de dados: MedLine, Portal Regional da BVS e LILACS, utilizando-se
os unitermos ?Crianças Institucionalizadas?, ?fonoaudiologia? e ?Linguagem? e os correspondentes em
inglês, a �m de ser feito um levantamento das informações relacionadas a estes temas, para, em
seguida, serem desenvolvidas atividades lúdicas, as quais serão realizadas, posteriormente, por
cuidadores das instituições. Resultados prévios: Até o momento, foram encontrados seis textos sobre o
assunto, mostrando que os transtornos de linguagem estão quantitativamente mais aparentes na
população dos abrigados. Somado a isto, também foram levantadas informações quanto ao vocabulário
desta população, o qual mostrou-se inferior se comparado ao desempenho de pré-escolares de escolas
pública e privada que residem com suas famílias. Ainda foi visto que as crianças abrigadas apresentam
atraso em diversas áreas do desenvolvimento, mostrando que a situação sócio-familiar in�uencia
diretamente. Por �m, somente um trabalho foi encontrado descrevendo uma intervenção
fonoaudiológica em instituições governamentais.
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PROPOSTA DE UM MODELO INTEGRADO MÉDICO FARMACÊUTICO DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA NAS DROGARIAS.

MARCIA MELLO COSTA DE LIBERAL - ORIENTADOR(A)

WESLEY NELO DA SILVA - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 169 - Pitch Cientí�co Data: 01/07/22 16h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) - FORMATO PITCH Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: A atenção primária é um dos percalços evidenciado no SUS e desta forma, soluções que
visam melhorar este tipo de acesso, são consideradas modelos para otimizar este alcance e prover um
cuidado satisfatório à saúde das populações. Neste sentido, as farmácias com uma estrutura destinada à
execução de serviços farmacêuticos básicos de saúde podem ser consideradas locais passíveis de servir
de suporte ao sistema de saúde para oferecer mais um canal de opção para acesso aos serviços de
atenção primaria. Objetivos: Demonstrar que as drogarias podem oferecer um serviço de atenção
primária à saúde, sendo a primeira opção de acesso da população, mostrar a variedade de serviços de
saúde que podem ser aplicados dentro de uma drogaria visando um suporte na atenção primária e
apresentar dados que comprovem a efetividade da drogaria na atenção primária como suporte ao
sistema público de saúde. Materiais e Métodos: A pesquisa será realizada através de um estudo
prospectivo, exploratório, do tipo estudo de caso múltiplo de classi�cação quantitativa e qualitativa. Os
dados utilizados serão coletados através de 140 formulários captados com respostas de 140 gestores
(gerentes, farmacêuticos e gerentes farmacêuticos) a respeito dos serviços farmacêuticos considerados
suporte de atenção primária a saúde. A coleta de dados ocorrerá entre janeiro e dezembro de 2022.
Resultados e Conclusão: Entregar uma proposta de modelo médico farmacêutico ?in store? de atenção
primária, que sirva de exemplo aplicável ao comércio varejista de drogarias em geral, tendo como
�nalidade incluir o setor privado do varejo farmacêutico de forma inovadora e criativa, como suporte ao
sistema público de saúde.
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PROPOSTAS DE DECRETOS LEGISLATIVOS DE SUSTAÇÃO DE ATOS DO PODER
EXECUTIVO SOBRE DIREITOS HUMANOS EM 2019

CARLA OSMO - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ BOMBONATO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: DIREITOS HUMANOS

Introdução: A pesquisa se iniciou a partir de dados coletados pelo Observatório da Proteção dos Direitos
Humanos do CAAF/Unifesp e de alguns achados na frente de trabalho correspondente ao
monitoramento da atividade legislativa em âmbito federal, em que se realizou o levantamento das
propostas legislativas que utilizam a expressão ?direitos humanos?, iniciadas entre 2007 e 2019. Nos
resultados de cruzamentos preliminares desses dados, veri�cou-se que, na Câmara dos Deputados, no
ano de 2019 houve uma elevação no número de proposições fundamentadas nos direitos humanos (de
201% em relação a 2018), principalmente em projetos de lei ordinária e de decretos legislativos. Tendo
em vista que os decretos legislativos são instrumentos pelos quais o Poder Legislativo pode sustar atos
do Poder Executivo, formulou-se a hipótese de que os direitos humanos estão sendo utilizados nessas
propostas legislativas para suspender atos do Poder Executivo, como uma forma de combater
retrocessos. Objetivo: A pesquisa tem por objetivo geral realizar uma análise qualitativa do conjunto de
propostas de decreto legislativo apresentadas na Câmara dos Deputados em 2019, voltadas a, com
fundamento nos direitos humanos, sustar atos do Poder Executivo. Parte-se da hipótese de que o direito
internacional dos direitos humanos tem sido utilizado no Poder Legislativo como ferramenta para
combater retrocessos. Especi�camente tem-se por objetivos: analisar os conteúdos das propostas de
decreto legislativo, no que diz respeito tanto ao ato do Executivo que se pretende sustar, quanto à
fundamentação utilizada para justi�car a sustação; identi�car se o ato do poder Executivo, em cada caso,
acarretava desconstrução, intervenção ou mudança de sentido em uma política de direitos humanos; e
veri�car se houve referência ao direito internacional dos direitos humanos e, em caso positivo, a
qualidade da referência; e re�etir sobre a relevância do direito internacional dos direitos humanos, no
âmbito do Poder Legislativo, como ferramenta de resistência em face de retrocessos. Materiais e
Método: Para alcançar esses objetivos, foi realizada análise qualitativa do conjunto de propostas de
decreto legislativo apresentadas em 2019 para sustar atos do Poder Executivo que utilizaram os direitos
humanos como fundamento. Examinou-se quais foram os atos do Poder Executivo atacados pelos
decretos legislativos e qual foi sua relação com os direitos humanos, bem como qual a forma pela qual
os direitos humanos foram invocados como justi�cativa para os suspender. Observou-se,
particularmente, se ocorreu uso do direito internacional dos direitos humanos como fundamento para
barrar retrocessos em políticas de direitos humanos. Resultados e Conclusão: Observa-se a partir das
análises realizadas até o momento que os Projetos de Decreto Legislativo não são aprovados, logo,
nenhum dos projetos que visam sustar atos do Poder Executivo se tornaram norma jurídica. Entretanto,
nota-se que a maioria dos atos atacados têm como seu conteúdo formas de restringir, diretamente ou
indiretamente, os direitos humanos. Assim, é possível observar em mais de um momento, múltiplos
Projetos tentando sustar um mesmo ato, em ocasiões utilizando em sua fundamentação documentos
internacionais, seja mencionado somente de maneira genérica, seja relatando a norma a qual o ato
estaria infringindo, seja desenvolvendo o conteúdo deste documento.
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PROPRIEDADES ELETROQUÍMICAS DE COMPOSTOS INTERMETÁLICOS E SOLUÇÕES
SÓLIDAS EM LIGAS DE ALTA ENTROPIA DO SISTEMA FENICUMNTISN

LEANDRO SANTOS DA SILVA - CO-AUTOR(A)

RICARDO ALEXANDRE GALDINO DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MATHEUS BELLOT DE ALVARENGA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

As ligas de alta entropia são formadas por cinco ou mais elementos em concentrações equimolares e
possuem alta entropia con�guracional. Um aspecto que pode ser explorado nesse tipo de material são
suas propriedades magnéticas e de resistência à corrosão, o aprimoramento dessas características pode
viabilizar a aplicação desses materiais em motores termomagnéticos. A pesquisa realizada abre a
possibilidade do desenvolvimento de compostos de alta entropia, procurando entender melhor os
intermetálicos encontrados nas ligas CuFeMnNiSnTi e CuFeMnNiSn. Os objetivos dessa pesquisa são
sintetizar isoladamente, determinar a morfologia, a composição química, a estrutura cristalina e o
comportamento microestrutural, e avaliar a resistência à corrosão dos compostos intermetálicos e
soluções sólidas presentes nas ligas CuFeMnNiSnTi e CuFeMnNiSn, sendo esses os compostos
CuMnNiSn, CuFe0,4Mn0,8Ni0,8Sn, FeMn0,5Ti0,5, TiNiFeSn e FeMn0,2Ni0,2. Para alcançar os objetivos
propostos foram utilizadas as técnicas de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura,
espectroscopia por dispersão de energia de raios X, difratometria de raios X, polarização
potenciodinâmica e ensaios de microdureza. Na liga CuMnNiSn, percebeu-se a presença de apenas uma
fase o que justi�ca a presença de um composto com esta estequiometria. O composto apresentou
potencial de circuito aberto (OCP) de -130,66 mV, potencial de corrosão (Ecorr) de -218,64 mV e
densidade de corrente de corrosão (Icorr) igual a 2,1984*10-2 uA/cm2 . Na liga CuFe0,4Mn0,8Ni0,8Sn,
percebeu-se a formação de mais de uma fase, reveladas após ataque químico à superfície do material.
Nessa liga obteve-se um OCP de -368,56 mV, um Ecorr de 403 mV e uma Icorr de 8,4587 uA/cm2 . Para a
liga FeMn0,5Ti0,5 observou-se a formação de mais de uma fase após o ataque químico, essa liga
apresentou OCP de -664,11 mV, Ecorr de -730,39 mV e Icorr de 14,54 uA/cm2. Como esperado o
composto TiNiFeSn foi associado à presença de apenas uma fase, que apresentou OCP de -191,42 mV,
Ecorr de -202,73 mV e Icorr de 6,4121 uA/cm2. A liga FeMn0,2Ni0,2 apresentou apenas uma fase, que
apresentou OCP de -566,97 mV, Ecorr de -562,71 mV e uma Icorr de 39,166 uA/cm2. Portanto, pode-se
perceber com esses resultados que o composto com maior estabilidade termodinâmica frente à
corrosão é o TiNiFeSn, pois possui o maior valor de potencial de corrosão, já o composto FeMn0,2Ni0,2
possui maior estabilidade cinética, pois apresentou um maior valor de densidade de corrente de
corrosão. Para os valores encontrados de microdureza, observou-se que os compostos CuMnNiSn,
CuFe0,4Mn0,8Ni0,8Sn, FeMn0,5Ti0,5 e TiNiFeSn apresentaram valores acima de 480 HV, enquanto a liga
FeMn0,2Ni0,2 apresentou um valor igual a 117 HV, o que pode indicar que os primeiros podem ser
compostos intermetálicos e a última liga uma solução sólida.



Página 1760Página 1760

PROPRIEDADES NUTRICIONAIS, FÍSICO-QUÍMICAS, DIGESTIBILIDADE IN VITRO DE
MACARRÃO ENRIQUECIDO COM OKARA.

ANNA CECILIA VENTURINI - ORIENTADOR(A)

CRISTIANA MARIA PEDROSO YOSHIDA - ORIENTADOR(A)

LUIZA CARVALHO GONÇALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

ALIMENTO FUNCIONAL/BIOMATERIAL

INTRODUÇÃO. Okara é o subproduto resultante da soja triturada após a separação da fração aquosa
solúvel utilizada para a produção do extrato de soja e do tofu. A polpa da okara apresenta grande
quantidade de �bras, proteínas, lipídios e antioxidantes, mas possui umidade elevada, o que a torna
altamente perecível, inviabilizando sua aplicação industrial. OBJETIVOS. O objetivo deste estudo é
produzir macarrão enriquecido com �bras e proteínas a partir da polpa desidratada de okara. MATERIAIS
E MÉTODOS. Serão analisadas as propriedades nutricionais (umidade, proteínas, lipídeos, cinzas e
carboidratos), físico-químicas (pH, cor instrumental e qualidade do cozimento: aumento de peso,
aumento de volume e perda de sólidos), digestibilidade in vitro e análise do per�l de textura das massas
alimentícias para avaliar o efeito da proporção da okara na qualidade do macarrão tipo talharim.
RESULTADOS E CONCLUSÃO. Polpa de soja (parte insolúvel de soja não transgênica após �ltragem dos
grãos de soja para produção de leite de soja; umidade: 73,6±1,8 % em base úmida (b.u.)) foi desidratada
em estufa com circulação de ar a 83°C por 4,5 h para produção de farinha integral de okara (umidade:
11,8±0,9 % b.u.). Farinha de trigo foi substituída por farinha integral de okara em um grau entre 0-40%
para a produção de macarrão tipo talharim. A substituição parcial da farinha de trigo por farinha de
okara proposta nesse trabalho pode ser uma alternativa para contribuir com o enriquecimento
nutricional de um item da cesta básica brasileira, de�citária em termos de �bras alimentares e proteínas.
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PROSPECÇÃO E ANÁLISE IN SILICO DE NOVOS PROMOTORES CONSTITUTIVOS DE
CANA-DE-AÇÚCAR

VINÍCIOS HENRIQUE DA SILVA - DISCENTE

ALICE LOUREIRO MARTINS - CO-AUTOR(A)

MARINARA ALVES DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

MICHAEL DOS SANTOS BRITO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Frente à demanda por novas fontes renováveis de geração de energia, estimativas de aumento da
população mundial até o �nal do século e a necessidade da produção global de alimentos na mesma
proporção, soma-se ainda essas questões ambientais e a expansão das fronteiras agrícolas. Dessa
forma, alinhada a outras áreas, a Biotecnologia Vegetal apresenta-se como possível solução para esses
impasses. Através do desenvolvimento de plantas geneticamente modi�cadas (GMs) é possível
incorporar em variedades comerciais características vantajosas e de interesse para o homem. Para isso,
os promotores exercem importante função na regulação da expressão dos genes. Dentre eles, os
promotores constitutivos são responsáveis pela regulação de genes cuja expressão ocorre
ininterruptamente nos diferentes tecidos e estágios de desenvolvimento da planta, sendo estes em
grande parte, envolvidos com o metabolismo basal da célula. Apesar de já existirem alguns promotores
constitutivos caracterizados, como o CaMV35s, eles funcionam apenas para alguns organismos vegetais
e até o momento há de�ciência de fortes promotores constitutivos para a engenharia genética de
gramíneas, sobretudo na Cana-De-Açúcar (Saccharum spp. hybrid), principal matéria-prima utilizada
para produção de etanol de primeira e segunda geração no Brasil. Objetivo: Caracterizar e avaliar in
sílico novos promotores constitutivos da cana, bem como seus homólogos em Sorgo e Milho, para o
desenvolvimento de novos vetores de transformação e�cientes para gramíneas, que posteriormente
também serão avaliados. Materiais e métodos: A partir de banco de dados genômicos e
transcriptômicos, especí�cos para a Cana e suas espécies correlatas, além de ferramentas de
bioinformática, foram identi�cados genes constitutivos e seus homólogos, cuja expressão foi visualizada
utilizando ferramentas online. A partir disso, candidatos também foram selecionados para caracterizar
seus promotores, adotando 2kb precedentes ao códon ATG de início da Tradução. Seguido por análises
in silico dessas regiões através de técnicas de Biologia Molecular, além do sequenciamento para
comparar com os estudos in silico e comprovar a efetividade dos promotores na expressão gênica.
Também foram consultados bancos de patentes através do alinhamento de todos os genes pré-
selecionados, bem como seus promotores da Cana e os outros organismos utilizados pelo estudo.
Resultados e Discussão: Foram identi�cados 10 genes constitutivos da cana-de-açúcar e seus homólogos
em milho e sorgo, cuja expressão foi validada através de ?Northern virtual? no SUCEST e de forma
complementar, em bancos especí�cos para seus homólogos. A partir dessas análises, os genes que
codi�cam: Fator de Elongação 1 Delta 1, Proteína Homóloga ao FT SUI 1 e Arginina tRNA Ligase da cana-
de-açúcar demonstraram os melhores per�s de expressão, quando comparados aos demais genes e ao
controle adotado, a Actina 97. Foram ainda obtidas as suas sequências promotoras a partir dos bancos
de dados utilizados e a validação entre as demais gramíneas ocorreu através de alinhamentos na
ferramenta Clustal Omega. Essas regiões também foram analisadas quanto aos sítios de Fatores de
Transcrição (FT), bem como presença de regiões conservadas e repetitivas entre elas pelo PlantPan 3.0.
Concomitante, foram ainda desenhados primers especí�cos para a ampli�cação de cada sequência
selecionada utilizando-se da ferramenta PrimerQuest - IDT, e avaliados através do NetPrimer para
selecionar o resultado da melhor avaliação de e�ciência, para posteriormente serem sintetizados e
utilizados na Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Através da Eletroforese em Gel de Agarose foi
possível determinar o tamanho das regiões ampli�cadas. Como perspectivas futuras, pretende-se
realizar o sequenciamento das amostras de PCR para compará-las com a sequência promotora
identi�cada para cada gene anteriormente, assim como continuar identi�cando os FTs nessas regiões.
Complementarmente, desenhar novos primers para qPCR e assim, também avaliar a expressão dos
genes selecionados em diferentes tecidos vegetais. Agradecimentos: À Unifesp pelo apoio e suporte para
realização da pesquisa e à FAPESP pelo �nanciamento através do auxílio regular nº 2019/12424-6
concedido.
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PROTÓTIPO DE APLICATIVO MÓVEL PARA AUTOGERENCIAMENTO DE PACIENTES
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ESTUDO PILOTO

MARIA ELISABETE SALVADOR - CO-AUTOR(A)

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

HAGLAIA MOIRA BRITO DE SENA OLIVEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

Introdução: A insu�ciência cardíaca (IC) é uma síndrome de alta complexidade e que afeta mais de 23
milhões de pessoas no mundo, sendo agravada pelos baixos investimentos na saúde, inadequado
acesso ao atendimento e acompanhamento insu�ciente dos serviços de saúde. Com a ascensão das
tecnologias digitais, o uso de aplicativos em saúde para telemonitoramento e educação em saúde têm se
mostrado custo-efetivas, podendo identi�car e acompanhar a adesão ao tratamento, reduzir internações
e melhorar a qualidade de vida. Objetivo: Testar o protótipo de um aplicativo de autogerenciamento
para pacientes com Insu�ciência Cardíaca (VivaCor-IC) e comparar com método tradicional de educação
em saúde. Método: Estudo de validação metodológica, com duas etapas: validação de conteúdo entre os
pro�ssionais já executada em técnica Delphi e nesta segunda etapa validação de aceitabilidade e
satisfação entre os pacientes. Foi utilizado o Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo em Saúde
(IVCES) adaptado para ser utilizado em amostra de pacientes acompanhados em ambulatório de
cardiologia durante o mês de março de 2022. Conforme literatura para testes desta categoria, o número
indicado foi de dez pacientes. Foi realizada randomização aleatória pelo site random.org, para indicação
de grupo para avaliação do protótipo e grupo de avaliação do manual impresso, no intuito comparar o
método educacional em relação à aceitabilidade e satisfação. Os itens para avaliação foram direcionados
com 12 tópicos recortados do instrumento original e referentes a objetivos, estrutura/apresentação e
relevância. Para análise de comparação entre os dois grupos, foi realizado o teste U de Mann-Whitney
classi�cado como não-paramétrico, devido à natureza qualitativa ordinal das respostas para as
perguntas, cujas categorias foram codi�cadas da seguinte maneira: concordo totalmente = 1; concordo
parcialmente = 2; discordo = 3. Este estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIFESP pelo número CAAE: 95310518.7.0000.5505. Resultados parciais: O protótipo VivaCor-IC consta
de 30 telas, constando dos seguintes temas: O que é IC, alimentação, ingesta hídrica e medicação e
indicações para autogerenciamento. Para a randomização foram convidados 25 pacientes no
ambulatório de insu�ciência cardíaca até chegar ao número de dez pacientes, sendo cinco em cada
grupo (manual vs. aplicativo). Não houve diferença estatisticamente signi�cante entre os grupos em
relação às respostas, à idade, gênero e ao tempo de acompanhamento no ambulatório. A concordância
entre os pacientes �cou acima de 50% na maioria dos aspectos avaliados, obtendo aprovação inferior
apenas em dois itens relacionados à linguagem interativa e tamanho do texto Houve diferença
estatisticamente signi�cante em relação à escolaridade, sendo que o grupo avaliador do manual
apresentou maior nível de escolaridade em relação ao grupo avaliador do protótipo do aplicativo, o que
pode nos indicar uma necessidade de comparar letramento funcional em saúde e letramento digital.
Conclusão: O protótipo obteve boa satisfação na maioria dos aspectos pela opinião do grupo de
participantes. Posteriormente, serão demonstrados os resultados da validação da versão �nal do
aplicativo VivaCor-IC.
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PROTÓTIPO DE PLATAFORMA PARA INTERAÇÃO NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE PD

FABIO LUIS FALCHI DE MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

FáBIO OHASHI KAZUO - COORIENTADOR(A)

AMANDA MARTA JARDIM SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: PESQUISA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

A equipe de PD&I é uma fonte essencial de ideias criativas e a contratação de pesquisadores para esta
área, requer práticas de gestão de recursos humanos que são necessárias para a organização e têm
efeitos signi�cativos na realização de contratações e�cazes.O capital humano formado pelas
universidades é capaz de promover benefícios econômicos e sociais, com isso é importante uma relação
entre as áreas de conhecimento em que se formam esses pesquisadores, os problemas nacionais e a
inserção pro�ssional dos titulados no mercado. Para os pesquisadores, a interação com as empresas
fornece-lhes redes sociais industriais signi�cativamente mais fortes e maiores, que provavelmente lhes
proporcionarão melhores oportunidades no mercado de trabalho. Os recursos destinados a área de
PD&I não devem ser encarados como gastos, mas como investimentos que trarão retornos positivos
para as indústrias. Com essa visão, as empresas se sentirão motivadas a contratar pesquisadores para o
seu quadro de pessoal, pois terão clareza sobre as contribuições que esses pro�ssionais podem trazer.
Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo que auxilie no recrutamento e
seleção de pesquisadores para empresas que atuem com PD&I, utilizando sistemas de busca
automatizada na plataforma PROD . Esta pesquisa classi�ca-se como exploratória e descritiva e a
abordagem será qualitativa. O estudo contará com uma pesquisa survey abordando pessoas envolvidas
nas áreas de PD&I e startups, para que haja melhor entendimento de como o recrutamento e seleção de
candidatos funciona atualmente. Como proposta de metodologia, também será efetuada uma análise
em plataformas nacionais e internacionais focadas em recrutamento para a área de inovação existentes
no mercado. O protótipo proposto por esta pesquisa sanará a di�culdade de contratação de pessoas
com per�l acadêmico para trabalharem com atividades relacionadas a PD&I em empresas e/ou startups,
contribuindo para uma melhor conexão entre pesquisadores e mercado de trabalho.
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PROTÓTIPO DE PRÓTESE DE MÃO PRODUZIDA POR MANUFATURA ADITIVA COM
ADAPTAÇÃO PARA CASO DE MALFORMAÇÃO PARCIAL

MARIA ELIZETE KUNKEL - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: A estrutura dos membros superiores desempenha um papel de extrema relevância no
cotidiano de um indivíduo, uma vez que inúmeras tarefas comuns exigem o seu recrutamento.
De�ciências limitantes nestes membros podem causar limitações físicas, funcionais e psicológicas. No
Brasil, entre 2010 e 2019 foram registrados 71.212 casos de recém-nascidos com algum tipo de
de�ciência nos membros. Assim, se faz necessário o desenvolvimento, produção e distribuição de
equipamentos para a mitigação destes problemas. O Projeto Mao3D da Unifesp de São José dos Campos
faz a produção, por impressão 3D, e doação de próteses para crianças e adultos que possuam
amputações ou malformações nos membros superiores. Porém, as próteses produzidas pelo projeto e
outros similares �cam restritas a casos ?padrão? de malformação ou amputação de carpo ou de rádio.
Pacientes com malformação ou amputação parcial do carpo requerem uma prótese personalizada que
considere a existência de dedos remanescentes ou malformados. Nessa pesquisa foi realizada uma
adaptação em modelo padrão de prótese de mão, open source, visando atender um caso �ctício e
especí�co de mão com amputação parcial e presença de apenas alguns dedos. OBJETIVO: Realizar
estudos de desenvolvimento de uma prótese mecânica de baixo custo com uso da manufatura aditiva
que contemple casos de malformação das mãos, considerando a presença de partes das estruturas das
falanges dos dedos. METODOLOGIA: O projeto consistiu em três etapas: modelagem, testes mecânicos e
simulação computacional e impressão 3D do protótipo de prótese. O desenvolvimento incluiu a
modelagem 3D do protótipo e a realização de testes mecânicos de bancada de resistência e mobilidade.
Os softwares de modelagem 3D da Autodesk Blender, Fusion 360, Meshmixer e Inventor foram
utilizados em diferentes etapas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O redimensionamento do modelo de uma
prótese open source foi realizado a partir de medidas da mão, considerando a existência de dedos
remanescentes. Assim, foi feita a adaptação na forma de um preenchimento interno nas regiões da peça
da palma da prótese, garantindo um encaixe mais confortável. Também foi realizada a impressão 3D e
prototipagem da palma adaptada, em material ABS, permitindo a visualização das modi�cações
realizadas. Por �m, as simulações computacionais pelo método FEM foram realizadas com o intuito de
veri�car a integridade e resistência mecânica da peça devido a adaptação realizada. Considerando o
avanço das tecnologias assistivas, é perceptível que, apesar das diversas inovações desse ramo
presentes no mercado, ainda existe a necessidade de uma prótese que contemple o caso especí�co
analisado. CONCLUSÃO: O protótipo de prótese de mão desenvolvido apresentou bons resultados
considerando resistência, funcionalidade e custo. Na próxima etapa da pesquisa, um novo protótipo
será desenvolvido para um voluntário com um caso semelhante ao descrito.
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PROTÓTIPO DE PRÓTESE MAMÁRIAS EXTERNAS PARA MASTECTOMIZADAS
PRODUZIDAS POR IMPRESSÃO 3D

MARIA ELIZETE KUNKEL - ORIENTADOR(A)
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TAINARA DOS SANTOS BINA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo que mais atinge mulheres no mundo todo, tendo como
fatores de risco a idade, hábitos, genética, etc. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA),
cerca de 67.000 novos casos foram registrados em 2020. Em muitos desses casos é realizada a remoção
do tumor ou a mastectomia, remoção total ou parcial da mama. A reconstrução mamária pode ser feita
com o uso de próteses implantadas, mas além do alto custo, muitas mulheres não querem passar por
mais uma cirurgia para realizar o implante ou têm outros problemas de saúde que impedem a sua
realização. Como alternativa, uma prótese externa de mama em gel de silicone pode ser utilizada no
lugar do seio que foi retirado. Esse tipo de prótese custa entre R$ 100 e R$ 300 e é utilizada dentro do
sutiã, no entanto, em caso de seios maiores, a prótese pode ter o peso muito elevado, por exemplo: uma
prótese comercial tamanho 52 pesa cerca de 855g. OBJETIVO: Criar um protótipo de próteses externas
de mama leve por meio da manufatura aditiva. METODOLOGIA: Para a obtenção de modelos 3D de
mamas foram utilizadas as plataformas Cults3D.com e Thingiverse.com. Dois modelos 3D de mama
foram baixados e realizou-se o tratamento da malha com uso dos softwares Autodesk Fusion 360 e
Meshmixer. Após os protótipos de prótese �carem no formato desejado foi realizado um ciclo de
prototipagem com o uso do processo de extrusão de manufatura aditiva para avaliação dos tipos de
preenchimentos mais adequados para a prótese e de�nição dos parâmetros de impressão 3D para que
a prótese �que maleável e leve. O software de fatiamento utilizado foi o Ultimaker Cura e o material para
impressão foi o TPU 95A que é �exível, impresso na impressora 3D Ender 3 Pro. Três tipos de
preenchimento para material �exível foram testados, concêntrico, cruzado e cruzado 3D. O
preenchimento teve sua porcentagem variada entre 7% e 15%, com o número de paredes de 1 a 5. Para
cada protótipo foram realizados testes mecânicos de bancada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O padrão de
preenchimento do tipo cruzado 3D foi o que apresentou melhor resultado, pois suas linhas se inclinam
conforme o modelo cresce em altura. Esse comportamento permitiu que o protótipo de prótese
continuasse �exível quando forças em diferentes direções foram aplicadas nos testes. Quanto à variação
de preenchimento, em próteses de mamas menores preenchimentos mais próximos de 8% foram mais
adequados e em próteses maiores foi necessário usar cerca de 15%. O número de paredes mais
adequado para o protótipo foi 2, número mínimo para uma impressão 3D sem falhas. O peso da prótese
no tamanho 40 foi de 40g e no tamanho 52 foi 140g. CONCLUSÃO: O estudo permitiu a produção de um
protótipo de prótese de mama em material TPU com cerca de 1/6 do peso de uma prótese comercial do
mesmo tamanho. Testes com voluntários ainda precisam ser realizados para a veri�cação do conforto e
utilização da prótese no dia a dia.
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: A VISÃO DOS SUJEITOS ATENDIDOS

MAYRA ORNELAS MIGUEL - AUTOR(A)

ROSIRAN CARVALHO DE FREITAS MONTENEGRO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS:

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Introdução: esta pesquisa tem como foco a visão dos sujeitos atendidos sobre a proteção social básica,
uma das modalidades de atenção da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Aborda-se sobre o
processo histórico dessa política pública, bem como seus princípios e diretrizes. Considerando a
inserção pro�ssional do/a assistente social nessa política pública, realiza-se a abordagem do Serviço
Social em seus aspectos históricos e ético-políticos. Utiliza-se de fundamentos teórico-críticos e
re�exivos para compreensão dessa realidade. Objetivos: este trabalho como objetivo geral,
compreender quais são os benefícios que a proteção social básica pode garantir à população que busca
por sua assistência. E como objetivos especí�cos: compreender a política pública de assistência social no
contexto histórico, político e social no Brasil; compreender a percepção da população atendida sobre os
serviços da proteção social básica e seus benefícios; compreender as atribuições e competências do
trabalho pro�ssional do/a assistente social na proteção social básica. Metodologia: Trata-se de pesquisa
descritiva, analítica com abordagem qualitativa, segundo os fundamentos do método do materialismo
histórico e dialético para compreensão dos fenômenos e suas contradições. Realizou-se pesquisa
documental, bibliográ�ca e pesquisa de campo. Na pesquisa documental se deteve a legislações e
documentos da PNAS. A pesquisa bibliográ�ca auxiliou na compreensão conceitual e histórico da PNAS,
mas também na sistematização dos conteúdos referentes ao Serviço Social, a exemplo de Iamamoto e
Carvalho (2006); Yazbek (2009); e Boscheti (2009). A pesquisa de campo, marcada pelos limites da
pandemia da COVID-19, foi realizada através de questionário digital, pela plataforma Google Forms,
seguindo os aspectos éticos para acesso, convite e realização, obtendo a autorização do Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da Unifesp. Realizado convite a 10 pessoas (indicadas por liderança comunitária) do
bairro Radio Clube de Santos/SP que tem ou tiveram vínculo com a proteção social básica. Destas, 5
responderam ao questionário. Utilizou-se análise dos conteúdos ofertados na pesquisa, dialogando com
autores que discutiram o assunto e com re�exões acerca de uma experiência de estágio em um Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) a partir do Diário de Campo da pesquisadora. O uso da técnica
da análise de conteúdo permitiu a análise e interpretação dos dados coletados, além das considerações
a respeito do objeto de estudo. Resultados: As participantes da pesquisa eram mulheres na faixa etária
de 40 a 59 anos, sendo três autode�nidas como pardas uma preta e uma indígena. Três desempregadas
e duas com trabalho informal. Predominou a falta de renda ou a renda de até um salário-mínimo.
Indicaram sobre os vínculos ao CRAS do bairro, tipos de atendimento e as di�culdades encontradas.
Considerações Finais: a pesquisa demonstrou os diversos desa�os da sociedade atual, com altos índices
de desemprego, trabalho informal, renda mínima, moradias precárias, violências. Explicita a importância
da proteção social básica na garantia de direitos da população, tendo como algo primordial, o controle e
participação social na tomada de decisões das políticas de assistência social, e para além delas.
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTES COM SÍNDROME DO
OMBRO APÓS ESVAZIAMENTO CERVICAL

BIANCA KEMMILLY RODRIGUES PAIVA - AUTOR(A)

SAMANTHA KARLLA LOPES DE ALMEIDA RIZZI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 87 - Oncologia Data: 29/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: ONCOLOGIA

Introdução: O câncer de cabeça e pescoço, em sua maioria, é composto por carcinomas espinocelulares.
As opções terapêuticas para estes pacientes são: quimioterapia, radioterapia e esvaziamento cervical,
cirurgia compreendida por radical, modi�cada, seletiva e estendida. Sabe-se que quanto maior a
extensão acometida e tratada cirurgicamente, maior a frequência de queixas correlacionadas a
qualidade de vida e funcionalidade, como a Síndrome do Ombro relatada por dor, abdução do ombro
diminuída e dé�cit anatômico. Objetivo: Realizar revisão sistemática em torno do tema de avaliação e
tratamento da Síndrome do Ombro, e posteriormente elaborar protocolo de avaliação e tratamento.
Materiais e Método: A busca sistemática foi conduzida nas bases de dados: Cochrane, EMBASE, Lilacs,
Medline, PEDro, Pubmed e Scielo em 2021 entre setembro e dezembro, sem de�nição de idioma ou ano
de publicação. Dois revisores cegos e independentes avaliaram os títulos e em seguida os resumos, para
�ltro dos artigos coerentes. Foram rastreados 52 artigos, onde 15 artigos atendiam critérios de inclusão.
Resultados: Os recursos utilizados para avaliação foram apresentados de maneira homogênea com uso
de questionário para dor e funcionalidade; avaliação de força muscular do ombro; teste para amplitude
de movimento e eletromiogra�a, constatando-se maior dé�cit motor e dor em cirurgias mais invasivas.
Nos protocolos de tratamento houve divergência entre tipos de exercícios, cargas iniciais, progressão de
peso e tempo instaurado para início do protocolo. Em geral, os protocolos propostos seguiram raciocínio
linear entre alongamento, fortalecimento e relaxamento. Conclusão: A �sioterapia é capaz de integrar e
planejar protocolo com resultados positivos. O tratamento para síndrome do ombro deve partir de uma
anamnese com avaliação de dor, amplitude de movimento e força muscular, seguida de tratamento
composto por manutenção ou aumento de amplitude de movimento, relaxamento muscular, controle
motor e treino de força com carga progressiva nas �bras de trapézio, romboides e serrátil anterior,
principalmente.
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PRSPECTIVA ECONÔMICA SOBRE O MERCADO MUNDIAL DE TECNOLOGIA
ASSISTIVA.
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Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 1 bilhão de
pessoas, isto é, cerca de 12,5% da população mundial, necessite de Tecnologia Assistiva (TA). Estimativas
futuras apontam que este número pode chegar até mesmo a dobrar em 2050, como consequência do
envelhecimento da população e das doenças não-transmissíveis. Embora um grande contingente de
pessoas necessite de TA, em 2021, a OMS estimou que apenas 1 em cada 10 pessoas tinha acesso, e que
essa lacuna é ainda maior em países de renda média-baixa. Objetivo: Dimensionar o mercado mundial
de Tecnologia Assistiva. Métodos: O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Inovação e Tecnologia em
Saúde - LITS, do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo .
Foi realizada uma consulta documental nos sites: BBC Research, Globe Newswire e Research and
Markets, no período de Março a Abril de 2022. Foram selecionados dados econômicos sobre o mercado
mundial de TA, incluindo perspectivas de crescimento. Resultados: Os dados coletados apontaram que o
mercado mundial de TA atingiu aproximadamente US$15,9 bilhões em 2018, e deve atingir US $20,1
bilhões até 2023, a uma taxa de crescimento anual composta de 4,9% para o período de 2018-2023. As
inovações tecnológicas contínuas aumentam o potencial de uso dos produtos assistivos. O aumento no
�nanciamento da assistência às pessoas idosas, assim como em toda a infraestrutura de saúde; e a
elevação no poder de compra em países emergentes, estão impulsionando o crescimento do mercado
da fabricação de produtos assistivos. Conclusão: Foi possível identi�car a estimativa de crescimento
mundial do mercado de Tecnologias Assistivas e as oportunidades no econômicas que podem ser
aproveitadas.
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PURIFICAÇÃO, EXPRESSÃO E AVALIÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DE
DIFERENTES CONSTRUÇÕES DA ENZIMA MPRO DO SARS COV 2.
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Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

No começo de janeiro de 2020, especialistas constataram através de sequenciamentos de genomas de
amostra de �uído bronco alveolar de um paciente, a existência de um vírus da Familia Coronaviridae
pertencente à ordem Nidovirales, denominado SARS Cov2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus). Este foi descrito como um vírus envelopado e de longa cadeia de RNA. A doença Covid-19
decorrente do alojamento do vírus nos humanos se tornou uma pandemia declarada a partir do dia 11
de março de 2020. Assim como outros vírus já conhecidos, o genoma do SARS CoV 2, codi�ca proteínas
não estruturais como a MPro (Main Protease) e PLPro (Papain Like protease). A Mpro é uma protease
que desempenha um papel fundamental no processamento de poliproteínas, sendo responsável pela ?
produção? de outras proteínas não estruturais, como Helicase e RNA polimerase, essenciais para o
desenvolvimento do virus. A Mpro possui uma estrutura tridimensional semelhante à quimotripsina
(serino protease), sendo também conhecida como 3CL (?Chymotrypsin Like?). Esta enzima é ativa
somente na forma dimérica, onde a participação do N terminal da sequência é extremamente
importante. Com isso, foram analisados os parâmetros cinéticos de construções recombinantes de Mpro
com N-terminais de diferentes tamanhos, pela quanti�cação de �uorescência da hidrólise de peptídeos
FRET. Os valores médios de kcat da enzima com maior N terminal foi 20 vezes menor que a wild-type,
enquanto que para KM, os valores foram oito vezes menores. Isso evidencia que embora a enzima com
maior N-terminal apresente uma maior a�nidade pelo substrato como sugerem os valores de KM, a sua
constante catalítica (kcat) é menor.
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QUAIS OS EFEITOS DA TERAPIA COM ONDAS DE CHOQUE NO OSSO SUBCONDRAL E
CARTILAGEM ARTICULAR EM RATAS OOFORECTOMIZADAS?
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ISABELA CAPUCHO RODRIGUES - DISCENTE

HELENA BONCIANI NADER - CO-AUTOR(A)

ALINE GOMES HIDALGO MIERZWA - COORIENTADOR(A)

PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

FLAVIO FALOPPA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 70 - Embriologia/Morfologia/Histologia Data: 29/06/22 09h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: EMBRIOLOGIA/MORFOLOGIA/HISTOLOGIA

Introdução: A osteoartrite (OA) é uma doença multifatorial, que tem entre seus fatores de risco o
envelhecimento e a de�ciência estrogênica na pós-menopausa. É caracterizada pela degradação da
cartilagem articular (CA), remodelação do osso subcondral (OS) e processo in�amatório, contudo ainda
não existem tratamentos disponíveis que retardem a progressão da OA. A terapia com ondas de choque
(SW) estimula o reparo de diversos tecidos, podendo oferecer uma perspectiva no tratamento da OA,
porém pouco se sabe sobre os efeitos dessa terapia no reestabelecimento do OS e da CA durante a OA
em ratas sob extenso período de privação estrogênica. Objetivos: Estudar os efeitos da terapia com
ondas de choque na osteoartrite desencadeada pela privação estrogênica, correlacionando as
modi�cações no osso subcondral com a cartilagem articular. Materiais e métodos: Trinta ratas Wistar
foram ooforectomizadas (OVX) ou Sham operadas aos 6 meses de idade e divididas em: Sham:
submetidas à OVX simulada; Sham SW: OVX simulada e terapia com SW; OVX: submetidas à OVX; OVX
SW: OVX e terapia com SW. A SW (500 pulsos a 0,13 mJ/mm²/pulso) foi aplicada em única sessão nos
joelhos dos animais, aos 12 meses de idade. A densidade mineral óssea (DMO) foi avaliada por
densitometria óssea no dia da OVX (T0), após três meses da cirurgia (T1) e ao �nal do experimento (T2).
Os animais foram submetidos à eutanásia aos 13 meses de idade e os fêmures coletados e destinados
às análises. Alguns cortes foram utilizados para análises histomorfométricas da área óssea subcondral e
da espessura da CA. A avaliação do colágeno foi realizada no OS e na CA, pela histoquímica de Picro
Sirius red. Os osteoclastos do OS foram quanti�cados, utilizando-se a técnica do TRAP (Tartrate Resistant
Acid Phosphatase). As análises estatísticas realizadas foram ANOVA, ANOVA medidas repetidas e Teste T,
com nível de signi�cância de 5%. Resultados: As análises de DMO não demonstraram diferenças entre os
grupos em T0 e T1, porém em T2, Sham SW apresentou maior DMO que OVX. Os grupos Sham e Sham
SW apresentaram maior área óssea subcondral que os grupos ooforectomizados. Não foram observadas
diferenças entre os grupos quanto a quanti�cação de osteoclatos TRAP-positivos e a espessura da CA. A
análise do colágeno na CA demonstrou uma maior birrefringência avermelhada de Sham SW em relação
a OVX e OVX SW na área de carga, indicando a presença de �bras mais espessas e compactas, não sendo
observadas diferenças na birrefringência esverdeada. A birrefringência do colágeno no OS foi
semelhante em todos os grupos. Em uma próxima etapa desde projeto, os osteoclastos serão
classi�cados quanto a sua atividade, tamanho e superfície de reabsorção e serão estudados fatores
relacionados à in�amação, como o TNF-? e a anexina A1 e seus receptores. Conclusão: Os resultados
preliminares demonstraram que a terapia com ondas de choque, quando aplicada na presença do
hormônio estrogênio (grupo Sham SW), levou ao aumento da área óssea subcondral, da DMO e da
concentração de �bras colágenas espessas na cartilagem articular.
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QUAL A FORMA QUE O UNIVERSO TEM? UM ESTUDO COM O ESPAÇO E O TEMPO.

MARINA CHACON RODRIGUES - DISCENTE

NADJA SIMAO MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:
FÍSICA

Essa pesquisa sobre a cinemática da Teoria da Relatividade Especial e efeitos visuais relativísticos tem
como objetivo principal levantar re�exões na aplicação sobre: o formato do universo, e produções
cientí�cas dentro da área de cosmologia. E também, essa pesquisa, pode ser aplicada em aceleradores
de partículas, jatos de buracos negros, tempo de vida dos neutrinos e aproximações/distanciamentos de
galáxias. A importância deste estudo se vale por um senso mais crítico tanto para pesquisadores da
área, quanto para aqueles que irão realizar a divulgação cientí�ca dessa temática. Neste sentido, busca-
se introduzir a temática, à luz do Diagrama de Minkowski, no qual tal abordagem geométrica pode
tornar mais fácil (ou auxiliar) a compreensão da teoria, dos fenômenos relativísticos, e possibilitar as
re�exões propostas. Assim, espera-se favorecer o entendimento do assunto por futuros interessados,
discentes e docentes, podendo a vir agregar no ensino e pesquisa.
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QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO ESTADO DO AMAZONAS:
ANÁLISE DE DADOS DO SISAGUA, 2016-2020

MARIA ANGELICA TAVARES DE MEDEIROS - ORIENTADOR(A)

ANDRÉ BENTO CHAVES SANTANA - PARTICIPANTE EXTERNO

MAYLINE MENEZES DA MATA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 

Sub-Área: RECURSOS HÍDRICOS

Introdução: O Amazonas é um dos estados brasileiros mais abundantes em recursos hídricos. Entretano,
estes recursos não estão disponibilizados adequadamente à população, apresentando parâmetros de
qualidade (microbiológicos, químicos e físico-químicos) inadequados, segundo os critérios preconizados
pelos órgãos regulamentadores. Neste sentido, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano (Sisagua) é um instrumento que possibilita aos gestores locais o
acompanhamento dos dados sobre a qualidade da água para consumo humano e gerenciamento de
riscos à saúde. Objetivo: Veri�car diferenças na qualidade da água para consumo humano no estado do
Amazonas, de acordo com a forma de abastecimento e a área de distribuição, com base no Sisagua.
Materiais e Métodos: Estudo transversal, exploratório-descritivo e analítico, com dados secundários de
amostras de água distribuída para o consumo humano no Amazonas, de 2016 a 2020, segundo a área e
o tipo de abastecimento. Foram analisados parâmetros físicos, químicos e microbiológicos e realizadas
análises descritivas e testes estatísticos não paramétricos para comparar diferenças, adotando-se o nível
de signi�cância de 5% (p ? 0,05). Resultados: Foram analisadas 185.528 amostras de água para consumo
humano, 93,2% eram provenientes da área urbana e 4% da área rural e de comunidades tradicionais.
Quanto à forma de abastecimento, 66,6% eram do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), 31% da
Solução Alternativa Coletiva (SAC) e 2,33% da Solução de Alternativa Individual (SAI). Veri�cou-se
tendência de aumento do número de registros do SAA, enquanto para a SAC, em igual período,
observou-se uma tendência de queda. Veri�caram-se ainda oscilações no número de registros para as
SAI, áreas urbana e rural e queda do número de registros de coleta de amostra em comunidades
tradicionais. As quanti�cações dos parâmetros químicos e físicos das amostras de água coletadas no
Amazonas e as amostras da área urbana apresentaram maior concentração de �uoreto, intensidade de
cor aparente e turbidez, comparativamente às amostras provenientes das áreas rurais e de
comunidades tradicionais. Não foram identi�cados registros de �uoreto nas áreas rurais e em
comunidades tradicionais. A maior parte das amostras analisadas apresentou valores de pH abaixo do
recomendado. Na quanti�cação dos parâmetros microbiológicos, observou-se maior presença de
coliformes totais em amostras oriundas da SAC e da SAI, em comparação às do SAA. Quando analisada
por área, a presença de coliformes totais foi maior na área rural e em comunidades tradicionais. Para a
E.coli, a presença foi maior em amostras provenientes da SAI e em amostras de comunidades
tradicionais. Conclusão: Veri�caram-se diferenças no percentual de inadequações dos parâmetros das
amostras analisadas, de acordo com a forma de abastecimento e a área de distribuição. Sugere-se a
necessidade de melhoria na qualidade da água disponível para consumo humano no estado do
Amazonas, mediante a efetivação das ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano,
gerenciamento da qualidade da água dos riscos e da prevenção de doenças por veiculação hídrica.
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QUALIDADE DA DIETA A PARTIR DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DO CELULAR:
AVANÇOS NA AVALIAÇÃO DAS REFEIÇÕES NAS 5 MACRORREGIÕES DO BRASIL

SEMIRAMIS MARTINS ALVARES DOMENE - CO-AUTOR(A)

DAVI CASTOR DA SILVA - DISCENTE

JOSIANE STELUTI - ORIENTADOR(A)

JUN OKAMOTO JUNIOR - CO-AUTOR(A)

DIRCE MARIA MARCHIONI - CO-AUTOR(A)

LUCCA MARTINS COLLIN - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 2 - Alimentos Funcionais/Biomateriais e Nutrição Data: 27/06/22
14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

NUTRIÇÃO

Introdução: A avaliação da qualidade da alimentação pode ser realizada por métodos consagrados.
Contudo, com o avanço tecnológico e crescente uso de aparelhos celulares, observam-se inovações na
avaliação do consumo alimentar. Objetivo: Avaliar a qualidade das refeições das cinco macrorregiões do
Brasil considerando o índice de qualidade da refeição a partir do registro fotográ�co (IQR-foto). Métodos:
A avaliação da qualidade da refeição foi realizada a partir do banco de imagens do almoço e/ou jantar do
projeto ?ClicPrato?, que ainda está em andamento. As fotos foram enviadas por brasileiros(as) maiores
de 18 anos das cinco macrorregiões do país por meio do website (https://bit.ly/clicprato). As imagens
consideradas neste estudo foram obtidas no período de abril de 2020 a setembro de 2021, totalizando
2423 fotos válidas. Concomitantemente à coleta de fotos e construção do banco de imagens, foram
realizadas as avaliações das fotos segundo IQR-foto em um formulário especí�co. O índice é composto
por nove componentes e parâmetros utilizados para classi�cação da refeição (pontuação �nal que varia
de 0 a 9 pontos). Os componentes contemplados no índice são: carnes e fontes proteicas; modo de
preparo; leguminosas; variedade de alimentos; frutas, legumes e verduras; alimentos ultraprocessados,
alimentos à base de cereais e grãos integrais; preparações com base de carboidratos e alimentos com
alto teor de gordura. As análises dos dados foram conduzidas no software STATA®, versão 14.2.
Resultados: Em comparação com os resultados preliminares, 78,9% das imagens coletadas foram
enviadas por mulheres. Entre as macrorregiões, a região Sudeste manteve-se predominante com 75,7%,
já a região Sul aumentou sua contribuição para 2,9%. Os adultos continuam entre aqueles que mais
enviaram fotos (80,2%, assim como os participantes com escolaridade com no mínimo o superior
completo (72,4%). Já a média da pontuação em todo o Brasil aumentou para 4,31 pontos. Observa-se, ao
analisar a distribuição da pontuação por região, que no Norte a pontuação 4 teve maior frequência
(21,4%), no Nordeste as pontuações 3 e 4 com (19,9%), no Centro-Oeste a pontuação 5 com (28,9%) e a
pontuação 4 foi a mais frequente no Sudeste e Sul respectivamente com 22% e 19,8%. Ao avaliar as
pontuações em tercil do IQR-foto nas cinco macrorregiões, nota-se as menores pontuações no primeiro
tercil e as maiores pontuações no terceiro tercil, com diferença estatisticamente signi�cante (p=0,000),
além disso, a região Norte se manteve com a pior classi�cação, com 44,3 % e 17,1% respectivamente no
primeiro e terceiro tercil. Da mesma forma, a região Centro-Oeste continuou com a melhor classi�cação,
apresentando 22,5%, 48,2% e 29,4% das fotos no primeiro, segundo e terceiro tercil, respectivamente.
Conclusão: A progressão da pesquisa possibilitou o aumento do banco de imagens do projeto,
ressaltando novamente a diversidade do consumo alimentar da população brasileira e a necessidade de
políticas públicas de alimentação e nutrição que considerem as características de cada região.
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QUALIDADE DE VIDA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO AO
PACIENTE COM QUEIMADURA

ALFREDO GRAGNANI FILHO - ORIENTADOR(A)

GIOVANNA PELLEGRINO ZORZETTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO TRABALHADOR

Introdução: Analisando a literatura, �ca evidente que a rotina de trabalho nas Unidades de Tratamento
de Queimaduras (UTQ) é bastante estressante. Dentre os principais fatores está a constante percepção
da dor do outro, tanto física quanto psicológica, durante um tratamento longo que requer esforço
excessivo do paciente, da equipe e dos familiares. O estresse envolvido no trabalho pode ter diversos
efeitos negativos na vida dos pro�ssionais, tais como depressão e ansiedade, re�etindo na qualidade do
cuidado prestado. No entanto, esses efeitos e seus impactos na qualidade de vida e na satisfação no
trabalho foram pouco explorados em equipes multidisciplinares. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida da
equipe multidisciplinar que atua na UTQ do HU/HSP. Método: Trata-se de um estudo individual,
observacional, transversal e analítico. Foram aplicados três questionários: o Medical Outcomes Study-
Item Short Form Health Survey (SF-36), para uma visão geral da qualidade de vida (QV), o Total Quality of
Work Life (TQWL-42), para analisar a QV e satisfação no trabalho, e o Brief Symptom Inventory 18 (BSI-
18), para avaliar os sintomas psicossomáticos apresentados pelos participantes. Resultados: Analisando
os dados fornecidos pelo SF-36, foi possível perceber que não há correlação signi�cativa entre a
categoria do pro�ssional (?médicos atendentes?, ?médicos residentes?, ?enfermagem? e ?outras?) e as
notas obtidas para a maioria dos domínios da qualidade de vida geral, havendo correlação signi�cativa
apenas em relação ao domínio ?Limitação por aspectos emocionais?, que se mostrou mais limitante para
o grupo da enfermagem e dos médicos residentes [X²(2)=10,557; p<0,05]. No entanto, comparando as
diferentes categorias pro�ssionais quanto aos dados obtidos sobre aspectos da qualidade de vida no
trabalho, através do questionário TQWL-42, foi possível identi�car uma correlação signi�cativa entre ?
enfermagem? e pior valor no aspecto feedback [X²(2)=9,159; p<0,05]; ?médicos atendentes? e pior valor
no aspecto da autonomia [X²(2)=12,001; p<0,05], e ?médicos residentes? com pior valor para os recursos
�nanceiros [X²(2)=8,922; p<0,05]. Quando comparados com o índice geral de gravidade de estresse (IG)
dado pelo BSI-18, esses mesmos dados fornecidos pelo TQWL-42 demonstraram que os aspectos
disposição física e mental (?= -0,472; p<0,05), autoestima (?= -0,448; p<0,01), benefícios extras (?= -0,343;
p<0,05), jornada de trabalho (?= -0,329; p<0,05) e auto avaliação da QV (?= -0,464; p<0,01) apresentam
correlação negativa e moderada com o estresse (IG). Já a análise correlacionada dos resultados obtidos
no TQWL-42 e BSI-18 com o sexo dos pro�ssionais, mostra que o sexo feminino teve efeito negativo
sobre os aspectos de serviços de saúde e assistência (U= 132,500; p<0,05) e de desenvolvimento pessoal
e pro�ssional (U= 151,500; p<0,05) porém não teve efeito sobre o índice geral de estresse (U= 219,000;
p>0,05). Conclusões: Os trabalhadores da equipe multidisciplinar da UTQ do HU/HSP atuam em
diferentes categorias pro�ssionais (médicos atendentes, médicos residentes, enfermagem e outras), nas
quais observa-se maior limitação por aspectos emocionais entre os pro�ssionais da equipe de
enfermagem e dos médicos residentes, impactando signi�cativamente na qualidade de vida geral dada
pelo SF-36. Tais categorias, in�uenciam signi�cativamente também nos aspectos do trabalho: feedback,
autonomia e recursos �nanceiros, dados pelo TQWL-42. Além disso, é possível perceber que os aspectos
disposição física e mental, autoestima, benefícios extras, jornada de trabalho e auto avaliação da QV no
trabalho se relacionam signi�cativamente aos índices de gravidade de estresse da equipe
multidisciplinar, obtidos pelo BSI-18. Ou seja, o maior nível de estresse impacta negativamente na
qualidade de vida no trabalho desses pro�ssionais. Já o sexo do pro�ssional interfere nos aspectos de
serviços de saúde e assistência e de desenvolvimento pessoal e pro�ssional, nos quais o sexo feminino
teve piores valores.
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QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO APÓS UM ANO DE PANDEMIA DA COVID-19

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - ORIENTADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - ORIENTADOR(A)

DÉBORA SALLES MARCOS - CO-AUTOR(A)

RAQUEL SPINDOLA SAMARTINI - DISCENTE

CINTIA YURIE YAMACHI - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: COVID-19

No atual contexto de pandemia, a qualidade de vida do idoso sofreu inúmeros impactos, devido às
recomendações de distanciamento social, sobretudo a grupos de risco. Nesse sentido, esse cenário
contribuiu com diversas repercussões nas atividades de vida diária, no acesso às redes sociais e na
capacidade funcional do idoso. Objetivo: Avaliar após um ano de pandemia da COVID-19 a qualidade de
vida, a capacidade funcional e a associação entre a qualidade de vida e as variáveis sociodemográ�cas
dos idosos que utilizam redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram. Método: Trata-se de pesquisa
online e transversal. Foi utilizada a ferramenta Google Forms para criar os instrumentos on-line, que
foram: um formulário estruturado com informações sobre sexo, ocupação, escolaridade, estado civil,
renda comorbidades, acesso e frequência às mídias sociais; e atividades de lazer, Escala de Katz e os
instrumentos World Health Organization Quality of Life for Older Persons (WHOQOL-OLD) e World
Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) da Organização Mundial da Saúde. O período de
coleta de dados foi de setembro a dezembro de 2021. No estudo, foram incluídos 112 idosos com 60
anos ou mais e que utilizavam mídias sociais WhatsApp, Facebook e Instagram Resultados: A maioria
estava na faixa etária de 60 a 79 anos, sexo feminino, superior completo, renda acima de R$ 5.225,00 por
mês, morando com algum parente, tem �cado em casa após um ano de pandemia da covid-19, em uso
de três redes sociais diferentes. Os mais comprometidos foram o domínio psicológico 64,60 (DP=12,81) e
a faceta morte e morrer 59,38 (DP=24,87) e as variáveis renda e escolaridade se associaram a melhor
qualidade de vida. Conclusão: A maioria apresentava-se independente para as Atividades de Vida
Diárias. Não houve associação estatisticamente signi�cante entre os domínios do WHOQOL-BREF e as
facetas do WHOQOL-OLD para os diferentes tipos de dependência. Fomento: Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº2021/01592-5
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QUALIDADE DE VIDA NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES - ORIENTADOR(A)

CAROLINE DE JESUS SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Introdução: A Qualidade de Vida (QV) é de�nida pela Organização Mundial da Saúde como ?a percepção
do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações? (OMS, 1998). Sabe-se que a rotina
universitária tem impacto signi�cativo na qualidade de vida dos estudantes. O ambiente proporcionado
pela graduação em enfermagem favorece experiências que potencializam os estressores aos quais os
estudantes estão expostos no dia a dia, dessa forma investigar em que aspectos a Qualidade de Vida
desses estudantes tem sido afetada é fundamental para identi�car as mudanças necessárias e propor
intervenções a �m de preservar a saúde mental dos futuros enfermeiros. Objetivo: Compreender a
percepção dos estudantes em relação à Qualidade de Vida e identi�car situações e vivências do
cotidiano universitário às quais relacionam à Qualidade de Vida e compreender como o contexto da
pandemia da Covid-19 tem in�uenciado na QV do estudante. Método: Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, conduzida por meio de entrevistas com estudantes matriculados do primeiro ao quarto ano
no curso de graduação de universidade pública federal, escolhidos aleatoriamente, por sorteio. Diante
do contexto da pandemia da Covid-19, as entrevistas tem sido realizada de forma remota, com auxílio do
google meet, ou presencialmente, dependendo da condição sanitária e disponibilidade dos
participantes, os áudios são gravados, transcritos e após a formação de um texto bruto da entrevista
esse é encaminhado aos estudantes para con�rmar o conteúdo do material. Na sequência, as
entrevistas serão analisadas por meio de análise de conteúdo temática. Resultados parciais: Até o
presente momento, foram entrevistados 12 estudantes, sendo que sete estavam cursando os dois
últimos anos da graduação em enfermagem e cinco os dois primeiros. Os resultados parciais apontam
que o declínio da qualidade de vida dos estudantes é proporcional ao tempo em que estão cursando a
graduação. Evidenciou-se que os estudantes matriculados nos dois últimos anos são mais afetados por
problemas físicos e emocionais, enxergam a rotina universitária de forma mais desgastante, e fazem uso
de medicamentos e tratamentos de saúde com maior frequência que os estudantes dos anos iniciais.
Ainda, em relação ao contexto pandêmico, há leituras positivas, tanto por parte de estudantes que
vivenciaram a graduação exclusivamente em atividades remotas, como pelos que tiveram unidades
curriculares presenciais. Observa-se que as atividades remotas contribuíram signi�cativamente na
manutenção da qualidade de vida dos estudantes, visto que possibilitou que vivenciassem a experiência
universitária de maneira menos desgastante e com mais tempo disponível para promoção do bem-estar
pessoal. Por outro lado, alguns estudantes relataram piora na qualidade de vida, nos padrões de sono,
repouso, alimentação tanto vinculados à pandemia, como também às atividades remotas. Conclusões:
os resultados parciais apontam que quanto mais próximos os estudantes se encontram da vida
pro�ssional, mais percebem a rotina afetar sua qualidade de vida, pois conforme a graduação avança a
disponibilidade de tempo diminui, e o autocuidado deixa de ser visto como prioridade em detrimento
das responsabilidades e demandas da vida acadêmica.
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QUALIDADE METODOLÓGICA E DE RELATO DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA DE
REVISÕES SISTEMÁTICAS AVALIANDO O USO TERAPÊUTICO DE DERIVADOS DA
CANNABIS E SEUS ANÁLOGOS SINTÉTICOS. ESTUDO META-EPIDEMIOLÓGICO

RAFAEL LEITE PACHECO - CO-AUTOR(A)

CAROLINA DE OLIVEIRA CRUZ LATORRACA - CO-AUTOR(A)

RACHEL RIERA - ORIENTADOR(A)

GUILHERME FERNANDO ARAÚJO DA ROCHA - DISCENTE

ANA LUIZA CABRERA MARTIMBIANCO - CO-AUTOR(A)

KAMILLA MAYR MARTINS Sá - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

RESUMO Contexto: Um número crescente de revisões sistemáticas tem sido conduzido para mapear,
sintetizar e avaliar criticamente ensaios clínicos sobre os efeitos dos derivados da cannabis e seus
análogos sintéticos para diferentes condições de saúde. Objetivo: Avaliar a qualidade metodológica e de
relato das estratégias de busca utilizadas em revisões sistemáticas sobre o uso terapêutico dos
derivados da cannabis e seus análogos sintéticos para qualquer condição de saúde. Métodos: Trata-se
de um estudo meta-epidemiológico que tem como objetivo veri�car qualidade metodológica e do relato
das buscas (PRESS e PRISMA-S, respectivamente) em revisões sistemáticas sobre o uso terapêutico dos
derivados da cannabis e seus análogos sintéticos. Além disso, foi aplicado o item 4 do checklist AMSTAR-
2 para avaliar a qualidade da busca dessas revisões sistemáticas. Resultados Parciais: As buscas
recuperaram 391 referências, e após a leitura do resumo e do título, 100 foram pré-selecionadas para a
segunda fase do processo e seleção. Após a leitura do texto completo, 86 revisões sistemáticas foram
incluídas e 14 foram excluídas com razões. Com base no processo inicial de extração de dados,
nenhuma das revisões sistemáticas selecionadas sequer citaram o PRESS, apesar de 76 usarem o
PRISMA-S. A extração e a análise de dados estão em andamento. Conclusões parciais: É possível concluir
parcialmente que as revisões sistemáticas sobre o tema não seguem a rigor os protocolos
metodológicos de busca nas bases de dados e também não relatam corretamente como esse processo
longo foi realizado. A implicação disso é que a esse processo de busca torna-se irreprodutível. Fonte de
Fomento: CNPQ, bolsa de iniciação cientí�ca PIBIC número: 134763/2021-1 ABSTRACT Context: An
increasing number of systematic reviews have been conducted to map, synthesize and critically evaluate
clinical trials on the e�ects of cannabis derivatives and their synthetic analogues for di�erent health
conditions. Objective: To assess the methodological and reporting quality of search strategies used in
systematic reviews on the therapeutic use of cannabis derivatives and their synthetic analogues for any
health condition. Methods: A meta-epidemiological study that aims to verify the application and quality
of the application of strategy protocols (PRESS and PRISMA-S) seeks systematic reviews on the
therapeutic use of cannabis derivatives and their synthetic analogues. In addition, item 4 of the AMSTAR-
2 checklist was applied to assess the quality of the search for these systematic reviews. Partial Results:
The searches retrieved 391 references, and after reading the abstract and title, 100 were pre-selected for
the second phase of the selection process. After reading the full text, 86 systematic reviews were
included and 14 were excluded with reasons. Based on the initial data collection process, none of the
selected organizations cited the PRESS, despite 76 using the PRISMA-S Data extraction and analysis is
ongoing. Partial conclusions: It is possible to partially conclude that the systematic reviews on the subject
do not strictly follow the methodological protocols of search in the databases and also do not correctly
report how this long process was carried out. The implication of this is that this search process becomes
irreproducible. Acknowledgements: CNPQ, PIBIC scienti�c initiation grant number: 134763/2021-1
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QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, APENAS A ESCOLHA DE UM INDICADOR DE
RESULTADO ?

MARCELLO DE ALMEIDA - DISCENTE CO-AUTOR

SERGIO STOCO - ORIENTADOR(A)

FERNANDO ELIAS BORGES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 168 - Educação, Formação e Ensino 6 Data: 01/07/22 14h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

A educação brasileira é formada, social e historicamente, por um conjunto signi�cativo de diferenças e
desigualdades. A modernização brasileira nos anos 1990, veio acompanhada de uma perspectiva
tecnicista e homogeneizante de qualidade da educação, o que parece de�nir uma concepção de
qualidade. Vejamos como o nosso atual PNE, Lei 13.005 de 2014, de�ne a qualidade educacional
esperada: Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do �uxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o
Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos �nais do ensino fundamental; 5,2 no
ensino médio. A dualidade, revestida de projetos de educação e sociedade distintos se faz presente,
novamente, pois a meta 7 apresentada como a busca da qualidade por meio do aferimento do �uxo
escolar e de uma escala pedagógica de medição de habilidades e competências (matriz para elaboração
dos itens do exame), se desdobra em estratégias e outras metas que apresentam a qualidade como um
conjunto de insumos mínimos para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem (Custo Aluno
Qualidade - CAQ), mas também de formação inicial e continuada dos pro�ssionais da educação; da
redução das diversas desigualdades, do �nanciamento, da organização, da gestão democrática etc.
Transformar a qualidade em indicador, como ocorre com qualquer indicador, simpli�ca o fenômeno
social (educação) ao acompanhamento de um índice que busca sintetizar resultados de aprendizagem
esperados. O que, no caso, só pode encontrar solução (aritmética), ou do aprofundamento das
desigualdades, para que na média atinja o objetivo, ou da equalização de resultados mínimos esperados,
o que se busca por um modelo de gestão de responsabilização coercitiva. A partir de 2007 o SARESP foi
transformado em um sistema de avaliação em larga escala para contribuir com a política pública de
educação básica estadual. As principais mudanças foram: ? Itens da prova pré-testado, ou seja, mais
qualidade métrica; ? Adequação das habilidades avaliadas no SARESP às da Prova Brasil (SAEB); e ? Base
curricular comum a todos alunos da educação básica como apoio às referências para avaliação. Dessa
forma, o SARESP é uma avaliação em larga escala que através da pro�ciência do aluno oportuniza a
veri�cação do quanto as unidades de ensino estão cumprindo sua função social de�nidas pelo plano São
Paulo, em sintonia com as legislações educacionais pertinentes, sendo a principal delas a LDB/96.
Contudo, nem sempre é su�ciente para indicar a qualidade de educação dos diversos municípios e
subsidiar tomada de decisões em relação a políticas públicas efetivas. Essa experiência proporcionou
re�exão sobre as formas como as políticas educacionais têm utilizado os instrumentos de avaliação de
sistema para referendar visões de projetos de Educação e Sociedade e, certamente, devem mobilizar-
nos para a construção de um modelo de qualidade de educação que não siga o caminho tecnicista da
responsabilização e, do direito à educação reduzido ao aferimento de índices de aprendizagens de
habilidades e competências.
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QUEIXAS RELACIONADAS AO SONO EM ADULTOS E IDOSOS COM DISTÚRBIO
VESTIBULAR: ESTUDO RETROSPECTIVO.

FATIMA CRISTINA ALVES BRANCO BARREIRO - ORIENTADOR(A)

LINA LOBATO DO NASCIMENTO - AUTOR(A)

KAREN DE CARVALHO LOPES - CO-AUTOR(A)

FERNANDO FREITAS GANANCA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO,

DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: A privação do sono e a síndrome da apnéia do sono alteram a função vestibular relacionada
aos controles oculomotor e postural e, por sua vez, as doenças vestibulares induzem a distúrbios do
sono. Estudo recente mostrou que a qualidade do sono é um fator preditivo para pior percepção da
qualidade de vida e maior risco de quedas em indivíduos com vestibulopatias periféricas. Objetivo:
Investigar queixas de alteração do sono em adultos e idosos com distúrbio vestibular encaminhados
para reabilitação vestibular, bem como comparar o risco de queda e a severidade da tontura entre
indivíduos com e sem queixas de alterações do sono. Método: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIFESP sob protocolo de número 5.283.560. Trata-se de um estudo retrospectivo
de corte transversal descritivo. Foi utilizado um banco de dados constituído por 77 pacientes que foram
submetidos à Reabilitação Vestibular no Setor de Equilibriometria e Reabilitação Vestibular da Disciplina
de Otoneurologia do Departamento de Otorrinolaringologia da Universidade Federal de São Paulo de
2020 até a presente data. Neste banco, cada paciente é identi�cado por um número para garantir a
con�dencialidade e não identi�cação de seus dados. Os critérios de inclusão foram: idade igual ou
superior a 18 anos, ambos os gêneros e diagnóstico clínico de tontura crônica decorrente de distúrbio
vestibular. Foram excluídos os indivíduos com dé�cit cognitivo e sem deambulação independente, ou
que não apresentassem dados completos. Foram levantadas informações para caracterização
sociodemográ�ca e clínica da amostra, bem como os resultados da avaliação pré-reabilitação vestibular
nos instrumentos de avaliação do risco de queda (Teste Timed Up and Go ? TUG e Índice de Marcha
dinâmica - Dynamic Gait Index - DGI) e da severidade da tontura (Questionário de Handicap da Tontura -
Dizziness Handicap Inventory ? DHI). Foi utilizado análise descritiva das principais características clínicas
e demográ�cas dos pacientes. Resultados: Foram incluídos os dados de 51 indivíduos, sendo 35 do sexo
feminino (68,6%) e 16 do masculino (31,4%), entre 29 e 92 anos. Dos 51 indivíduos, 36 (70,6%)
apresentaram queixas relacionadas ao sono, sendo 6 (11,76%) usuários de medicamentos indutores de
sono. As queixas de sono mais frequentes foram: sono interrompido/entrecortado, insônia, qualidade
ruim (sono não reparador) e instabilidade da qualidade e quantidade do sono. Quanto ao risco de
quedas, a média do desempenho no TUG tarefa simples foi de 15,1 segundos no grupo com queixas de
sono, e de 17,19 segundos no grupo sem queixas de sono. No DGI, a média foi de 16,5 pontos no grupo
com queixas de sono, e 15 pontos no grupo sem queixas de sono. O escore total médio no DHI foi de 55
pontos (grau moderado) no grupo com queixas de sono e de 61,2 no sem queixas de sono (grau severo).
Conclusão: As queixas relacionadas ao sono foram altamente prevalentes nos adultos e idosos com
distúrbios vestibulares. No entanto, o risco de quedas e a severidade da tontura foram semelhantes nos
indivíduos com e sem queixas relacionadas ao sono.
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QUESTÕES DE LINGUAGEM E DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA UM TRABALHO
INCLUSIVO

SUELI SALLES FIDALGO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 60 - Linguística, Letras e Artes 2 Data: 28/06/22 19h30 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Este trabalho compõe o conjunto de trabalhos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa ILCAE ? Inclusão
Linguística em Cenários de Atividades Educacionais ? e ISEF ? Inclusão Social-Educacional e Formação ?
dos quais sou uma das líderes. Também está ligado ao conjunto de trabalhos desenvolvidos pelo
Programa de Extensão cadastrado na Proec intitulado Formação Linguístico-Didática Contínua de
Professores que coordeno desde 2011, em Guarulhos, com foco na formação de professores das redes
públicas e privada; o primeiro grupo tem claramente o foco na linguagem que pode incluir ou excluir
alunos, trabalhadores, migrantes, etc. Trata-se de um grupo que aborda relações (de)coloniais nas
esferas em que estas são encontradas ? incluindo aqui, a esfera educacional. O segundo tem foco na
formação docente mais especi�camente. Ambos têm em comum a questão da inclusão de pessoas com
necessidades educacionais especí�cas. Portanto, seja na formação do professor ou na linguagem que
exclui-inclui, os trabalhos desenvolvidos estão voltados para a educação inclusiva ? foco de minhas
pesquisas desde 2002. O interesse por questões dessa natureza partiu de inquietações vivenciadas
como professora e formadora de professores dentro e fora do âmbito universitário (pré-serviço e em-
serviço). Agravadas com a aprovação da nova LDB (9394/96) que, ao instituir a obrigatoriedade de
inclusão de alunos com necessidades especiais (de incontestável valor), não conseguiu garantir a devida
formação pro�ssional para os professores envolvidos (apesar de mencioná-la), tais inquietações se
pautam na lingu(agem), ou seja, i.e., linguagem e outras ações utilizadas em cenários educacionais,
muitas vezes com o intuito de incluir, mas com o efeito contrário à sua proposta. É visão do grupo de
pesquisa ILCAE que é pela linguagem que mantemos excluídos, ou questionamos a exclusão. É pela
palavra, essa ?arena de con�itos? (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929), que construímos signi�cados que
certamente levarão em conta uma ideologia mais ou menos inclusiva e emancipatória (leia-se: que
permita que todos possam pensar a sua própria emancipação, pois esta não é dada). Com esse
problema em mente, este trabalho visa ? em um âmbito mais geral - a formação crítica e contínua de
professores e pesquisadores, pelo questionamento da linguagem e pelo conhecimento sobre sua cultura
(muitas vezes, micro, i.e., comunitária, familiar) e processos constitutivos.
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QUESTÕES INICIAIS SOBRE JUSTIÇA E INTERPRETAÇÃO DAS LEIS NA ESPANHA DO
SÉCULO XVIII PELA OBRA DO DR. CASTRO.

JULIO CESAR AQUINO TELES FERREIRA - DISCENTE

RAFAEL RUIZ GONZALEZ - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 157 - História Religiosidade e Poder Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

A história da justiça entende o desenvolvimento da cultura jurídica hispânica a partir de uma ideia de
�exibilidade das leis por meio da interpretação (séculos XVI-XVIII) ? essa interpretação era feita por
juízes, incluindo as diversas fontes do direito como: as leis, os costumes, as doutrinas, as opiniões dos
doutores e os manuais de teologia ? para um processo de sistematização das mesmas, caracterizado por
um maior rigor e de�nição (século XIX). Procuraremos por meio da obra ?Discursos críticos sobre las
leyes y sus intérpretes? de Juan Francisco de Castro, veri�car as formas e modos em que esse processo
foi sendo realizado e tentar caracterizar se se deve falar em continuidade ou ruptura. Nesta
apresentação, trataremos da problemática que norteia a pesquisa, bem como o debate historiográ�co
inicial sobre a obra e seu contexto histórico.
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS PARA O PREPARO DOS
ALIMENTOS E PERCEPÇÃO DE RISCO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL ? DO DESENVOLVIMENTO À VALIDAÇÃO

ELKE STEDEFELDT - ORIENTADOR(A)

WALQUIRIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: No Brasil são mais de 6,5 milhões de pessoas com de�ciência visual. Esta de�ciência pode
interferir no acesso às compras, escolhas, preparo dos alimentos e ao ato de comer. Fato que pode
causar dependência de um interlocutor para o auxiliar na sua alimentação. Objetivo: Desenvolver e
validar um questionário que caracterize o acesso às compras, escolhas e ao preparo dos alimentos e que
avalie a percepção de risco de doenças transmitidas por alimentos de pessoas com de�ciência visual
(PDV). Método: O estudo foi composto por quatro fases. A primeira fase deu-se por revisão de literatura
cientí�ca sobre o tema, na segunda fase, foi elaborado o instrumento de pesquisa no formato de
questionário, com participação ativa de uma PDV, a terceira deu-se por aplicação do mesmo via google
forms® para três grupos: Grupo 1: participantes (n=6) do Grupo de estudos: ?Diálogos sobre risco e
resiliência em segurança dos alimentos?, a �m de avaliar as primeiras opiniões sobre o seu conteúdo;
Após as alterações sugeridas pelo Grupo 1, o questionário foi enviado ao Grupo 2: pro�ssionais experts
na área de segurança dos alimentos (n=6) e ao Grupo 3: público-alvo (n=6) com habilidade no uso de
ferramentas de acessibilidade como:VoiceOver, VirtualVision. Os grupos 2 e 3 avaliaram o campo
semântico (do signi�cado, do sentido) e o campo lexical (da palavra, do vocabulário) das questões e das
escalas do questionário. Estes campos foram traduzidos na clareza de cada item e da escala, na
pertinência e na relevância do ponto de vista teórico ao estudo. Ambos foram motivados a sugerir e
comentar cada item avaliado. Para a validação do questionário, fez-se uso do Coe�ciente de Validade de
Conteúdo (CVC), para cada questão do questionário. O ponto de corte escolhido para indicar níveis
adequados dos indicadores foi de CVC ? 80. Na quarta fase, foram realizadas as alterações consideradas
pertinentes à melhoria do questionário e discutidos com os experts e público-alvo. Resultados: As
alterações realizadas segundo os grupos foram: Grupo 2. Escrita da questão com reformulação de
frases, para melhora do campo semântico; troca de termos cientí�cos por populares para melhora do
campo lexical, alteração na ordem das questões para melhor entendimento e continuidade do
questionário; Acréscimo de uma questão sobre segurança no consumo de alimentos devido a condição
de de�ciência visual, considerada relevante a pesquisa; Grupo 3: Retirada as seções do questionário, o
que permite a completa leitura pelas ferramentas de acessibilidade e �uidez; Grupos 2 e 3: Retirada uma
questão sobre a participação de outras pessoas no preparo dos alimentos. Conclusão: Um questionário,
composto por 22 questões fechadas e uma questão aberta, foi desenvolvido e validado para caracterizar
o acesso às compras, escolhas, preparo dos alimentos e avaliar a percepção de risco de doenças
transmitidas por alimentos de PDV. Os próximos passos serão a aplicação desse questionário com o
público-alvo e a análise desses dados para que o resultado torne-se relevante para o avanço de
publicações voltadas a esse público.
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RASTREAMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE ALFA-1-ANTITRIPSINA NO
PREVFUMO - NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CESSAÇÃO DO TABAGISMO

COLINNE AKIKO CERRI - DISCENTE

DÉBORA ALÍCIA ROSA REZENDE - DISCENTE

JOSE ROBERTO DE BRITO JARDIM - ORIENTADOR(A)

MÔNICA VALÉRIA REIS RUIZ DIAZ - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A de�ciência de alfa-1-antitripsina (AAT) é um defeito genético raro, cuja causa é a mutação
do gene SERPINA1, localizado no braço longo do cromossomo 14. Esse gene codi�ca a alfa-1-antitripsina,
inibidor de protease, de produção primariamente hepática, mas também localizada em pulmões, rins e
intestino. A função da AAT é inibir enzimas proteolíticas, especialmente protegendo os pulmões da
elastase neutrofílica, que destrói elastina e tecido conjuntivo. Objetivo: O objetivo é detectar os
de�cientes de AAT fumantes, que têm maior risco de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) com en�sema precocemente. Além disso, avaliar consanguíneos, primeiramente a(o) esposa(o) e
os �lhos, e, neles, detectar eventual DAAT. No indivíduo em que foi detectada alteração da AAT,
convidamos irmãos e pais, para construir a árvore genética relacionada à AAT na família. A partir disso,
será realizada a educação genética e familiar, por meio virtual com a família dos de�cientes para explicar
a importância da DAAT, orientando-os que se trata de uma de�ciência em que, em caso de casamento
com quem tenha a mesma mutação, o �lho tenha possibilidade de apresentar DAAT, cujas
consequências podem ser DPOC com en�sema precoce (35-40 anos naqueles que fumam) e doença
hepática, podendo evoluir para cirrose e carcinoma. Método: Este é um estudo transversal observacional
e quantitativo. Os critérios de inclusão incluem ser fumante, maior de 18 anos, de ambos os sexos e que
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Foi coletado raspado da bocheca bucal por
swab bucal. O material foi armazenado de forma adequada e enviado para o laboratório da GRIFOLS,
empresa com sede na Espanha, onde as amostras foram avaliadas. A detecção da DAAT foi feita por
sondagem de marcador �uorescente do DNA, através de PCR, com Luminex, em que foram avaliadas
simultaneamente as 14 mutações mais frequentes no gene SERPINA1 (Pi*I, Pi*Mprocida,
Pi*Mmalton/palermo/nichinan, Pi*Silyama, Pi*Q0 granite falls, Pi*Q0 west, Pi*Q0bellingham, Pi*F,
Pi*Plowell/duarte/cardi�/Pi*Ybarcelona, Pi*S, Pi*Z, Pi*Q0mattawa/ourem, Pi*Q0clayton/saarbruecken e
Pi*Mheerlen). O resultado foi enviado via web e armazenadas em uma planilha. Os individuos que
tiveram alguma mutação detectada fortam contactados e convidados os conjuge e �lhos para coltea de
material. Com os resultados consaguineos foi montada uma árvore genética. Conclusões: O programa
não para na detecção, mas avalia todos os consanguíneos possíveis para realizar avaliação e educação
genética. Como o estudo ainda está em execução, ainda não temos resultados, porém contamos com
cerca de 600 pacientes com DAAT e que estão sendo contatados e avaliados.
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RAZÃO E EXPERIÊNCIA NA FILOSOFIA MADURA DE MONTAIGNE

PLINIO JUNQUEIRA SMITH - ORIENTADOR(A)

ISABELA VITORIA PIMENTEL CATARINA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 45 - Política, Sociedade, Filoso�a 2 Data: 28/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA E FILOSOFIA

A pesquisa consiste em analisar o terceiro ensaio de Montaigne a �m de entender qual seria o papel da
razão, e para isso vai ser dado ênfase no primeiro capítulo ??Do Útil e do Honesto?? e o segundo ??Do
Arrependimento?? , demonstrando que embora no segundo livro Montaigne tenha adotado uma postura
cética no desenvolvimento dos capítulos, no terceiro as questões epistemológicas que aparecem na sua
�loso�a madura são solucionadas com a razão e consecutivamente o afastamento do ceticismo.
OBJETIVO:   Essa pesquisa tem o intuito de evidenciar como a razão passa a assumir o terceiro Ensaio
como como instrumento de conhecimento, provando assim que há uma revalorização da razão, apesar
de Montaigne manter a tese da diversidade da razão. se no Segundo Ensaio a Razão é tida como um
problema, sendo incapaz de estabelecer o conhecimento do ser, no terceiro Ensaio a razão parece ser
uma forma de se chegar a um conhecimento e de guiar as atitudes (III Ensaios, Martins Fontes. 38 p.2)
MATERIAL: Montaigne, M. (E) Essais, 2 tomes, ed. Villey, PUF, Paris, 1978. Montaigne, M. (E) Ensaios, 3
volumes, São Paulo: Martins Fontes, 2000. Schaefer, David L. (1991) The Political Philosophy of
Montaigne, Ithaca and London : Cornell University Press. Starobinski, J. (1993). Montaigne em
movimento. São Paulo: Companhia das Letras Conche, M. (1996) Montaigne et la philosophie, Paris : PUF
Birchal, T. de S. (2007) O eu nos Ensaios de Montaigne. Beo Horizonte: Editora da UFMG.Hamlin, William.
(2020) Montaigne: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.Hartle, Ann. (2007) Michel
de Montaigne: Accidental Philosopher. Cambridge: Cambridge University Press. MÉTODO: Para a leitura
de texto, serão adotados dois métodos. Primeiro, o método estrutural, desenvolvido por Martial
Guéroult e Victor Goldschmidt. Trata-se de ensinar ao monitor a ler e interpretar um texto �losó�co
segundo sua ?lógica interna? ou segundo seu ?tempo lógico?, vale dizer, segundo o modo pelo qual as
teses �losó�cas são engendradas por meio de uma argumentação ou método aceito pelos �lósofos.
Segundo, o método contextual, desenvolvido por Quentin Skinner. Skinner, na esteira de Wittgenstein,
Austin e Quine, entende que o signi�cado da linguagem está ligado ao seu uso, de modo que uma obra
�losó�ca é uma ação no mundo. Assim, para entendermos o signi�cado �losó�co de uma obra é preciso
entender o papel que ela desempenhou num determinado contexto intelectual. Os dois métodos, longe
de se oporem, são claramente complementares.
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REAÇÃO DE TRANSANELAÇÃO ENTRE N-SULFONIL-1,2,3-TRIAZÓIS E TMS-ARIL
TRIFLATOS PROMOVIDA POR ÍONS FLUORETO E CATALISADA POR METAL DE

TRANSIÇÃO NA PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS INDÓLICOS FUNCIONALIZADOS

CRISTIANO RAMINELLI - ORIENTADOR(A)

VINICIUS VIEIRA DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E
AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

Benzino e seus derivados, denominados de arinos, são intermediários altamente reativos, com
reconhecida importância em química orgânica, empregados com sucesso em sínteses de produtos
naturais e preparações de materiais funcionais. Neste sentido, TMS-aril tri�uorometanossulfonatos
surgem como uma alternativa importante para a formação de benzino e arinos sob condições reacionais
brandas, ampliando o escopo de aplicações da química de benzino em química orgânica preparativa.
Dentro deste contexto, pretendemos desenvolver uma reação sem precedentes na literatura entre N-
sulfonil-1,2,3-triazóis e TMS-aril tri�uorometanossulfonatos na presença de uma fonte de íons �uoreto,
usando um metal de transição como catalisador, para a obtenção de compostos indólicos
funcionalizados. A transformação a ser desenvolvida poderá encontrar aplicações em sínteses de
produtos naturais com estruturas complexas e preparações de compostos de interesse em química
medicinal. Até o momento realizamos reações entre N-sulfonil-1,2,3-triazol e 2-(trimetilsilil)fenil
tri�uorometanossulfonato, na presença de KF/éter 18-coroa-6 ou TBAF, usando quantidades catalíticas
de Ni(cod)2/P(n-Bu)Ad2 ou Rh2(oct)4, em tolueno ou hexano, as quais não resultaram na formação do
composto indólico de interesse (CG/EM). As reações realizadas levaram à formação de 1,4-difenil-1,2,3-
triazol e 2,4-difenil-1,2,3-triazol em rendimentos isolados de até 36% e 38%, respectivamente. Os
compostos obtidos foram identi�cados e caracterizados pelos seus estados físicos, colorações, fatores
de retenção (Rf) e faixas de fusão (p.f.), bem como pelos seus espectros de massas, de IV e de RMN de
1H e de 13C. Nos próximos meses pretendemos continuar explorando a reação de transanelação entre
N-sulfonil-1,2,3-triazóis e TMS-aril tri�atos, empregando como catalisadores Ni(cod)2/P(n-Bu)Ad2 e
Rh2(oct)4, variando a fonte de íons �uoreto, o solvente, a temperatura e o tempo, visando à formação
regiosseletiva de compostos indólicos substituídos.
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REALIDADE LATINO-AMERICANA: PROJETO AMÉRICA CENTRAL

FABIANA RITA DESSOTTI - COORDENADOR(A)

GISLAINE AMARAL SILVA - DISCENTE

CAROLINA SILVA PEDROSO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

INTERDISCIPLINAR

O Programa de Extensão Realidade Latino-Americana atua desde 2014 na articulação entre ensino,
extensão e pesquisa. Com uma abordagem multidisciplinar, reúne estudantes de diversos graus de
formação acadêmica e instituições de ensino superior, que têm em comum o interesse em adquirir
conhecimento crítico e político sobre a América Latina. O eixo principal do Programa consiste no estudo
aprofundado de um ou mais países a cada ano e a execução se divide em quatro fases: a 1ª é a fase de
formação, na qual são propostas aulas expositivas com especialistas convidados; a 2ª fase é a de
formação coletiva da agenda, levando-se em conta as discussões e conclusões da fase anterior, bem
como os interesses do grupo; na 3ª fase é realizada uma viagem de pesquisa ao/s país/es, onde
desenvolvem-se entrevistas e conversas com pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, �guras políticas,
organizações civis e não-governamentais e comunidades locais, em diálogo com as discussões das fases
anteriores; por �m, a 4ª fase é a de difusão dos resultados do projeto através de seminários, exposições,
publicações, publicações, etc. Desde 2020, o Programa centrou-se em estudar a América Central através
de ambiente virtual no contexto da Pandemia de Covid-19. Embora desa�ador, o ambiente virtual
imposto pelo distanciamento social possibilitou que pessoas de todo o Brasil e de fora dele integrassem
o Projeto durante a fase de formação, trazendo heterogeneidade ao grupo e enriquecendo as
discussões. Além disso, possibilitou que pesquisadores convidados residentes nos países estudados e
em outros lugares da América Latina contribuíssem com a fase de formação. Em 2020, a agenda de
formação foi construída a partir dos aspectos gerais de cada país estudado, a saber, Nicarágua,
Guatemala, El Salvador e Honduras, observados individualmente. Ao �nal deste processo, concluiu-se
que as similaridades e questões estruturais precisariam ser observadas com melhor atenção, a partir de
questões temáticas que perpassam as realidades dos países. Deste modo, em 2021 o grupo organizou-
se em oito subgrupos temáticos: ditaduras; relações com os EUA; economia e maquilas; conjuntura
política; con�itos sociais e extrativismo; integração regional; relações de trabalho e questão agrária; e
segurança. Cada subgrupo observaria tais temáticas com mais a�nco e seria responsável pela
organização das atividades posteriores, delineando a linha condutora dos debates e escolhendo os
convidados especialistas nos temas estudados e bibliogra�as possíveis. Esta nova metodologia resultou
proveitosa pela riqueza dos debates e das contribuições que inseriu à fase de formação. A partir de
diálogos com convidados nicaraguenses, o grupo optou por construir a agenda de viagem sem o país,
focalizando em Guatemala, El Salvador e Honduras. Em 2022 foi iniciada a 2ª fase do Projeto, com o
objetivo de promover a integração e coesão do grupo e pensar a agenda de viagem. Para isto, os
subgrupos foram reorganizados a partir dos diálogos possíveis entre os temas e organizaram os debates
a partir das conclusões da fase de formação, levantando possíveis perguntas e agendas para a viagem
de pesquisa, cuja previsão é que ocorra entre 27/06/22 e 13/07/22.
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RECIPROCRIAR - CULTURA E POLÍTICA: APROXIMANDO UNIVERSIDADE E
OCUPAÇÃO DE ARTISTAS NO CENTRO DE SÃO PAULO

PEDRO FIORI ARANTES - COORDENADOR(A)

VINICIUS PONTES SPRICIGO - COORDENADOR(A)

MARIANA CASTRO PIACENTE - DISCENTE

BÁRBARA BARBOSA DE ARAÚJO GÓES - DISCENTE

MARCELO LAUTON DE OLIVEIRA - DISCENTE

THAISSA MACHADO GONÇALVES - DISCENTE

THATIANE MOREIRA DA SILVA - DISCENTE

ISABELLA MENDES MARQUES DOS SANTOS - DISCENTE

AMANDA DE SOUSA FERREIRA - DISCENTE

CAMILA MARTINS PALHARES - DISCENTE

PATRICIA PINHEIRO ANTUNES DE PAULA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O presente projeto de extensão tem como ponto de partida as re�exões e atividades extensionistas
realizadas na unidade curricular obrigatória do curso de História da Arte da Unifesp, o ?Laboratório de
Pesquisa e Práticas em História da Arte 3: curadoria de mediação? (Lab 3), ministrado no segundo
semestre de 2021. (noticiado em: https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/5700-laboratorio-da-
unifesp-mobiliza-ocupacao-de-artistas-no-centro-de-sao-paulo). O Lab3 teve com eixo estruturante a
interação com os artistas e coletivos que constituem a ocupação e centro cultural ?Ouvidor 63?, em um
processo de expansão de possibilidades de atuação na história da arte, curadoria e mediação, com a
criação coletiva e compartilhada, que envolveu o acolhimento recíproco, escuta, trocas e construção de
con�ança, com a elaboração conjunta de possibilidades e materiais diversos ao longo do processo (site,
redes sociais, estratégias de comunicação e dois números de uma revista criada no Lab 3) ? resultando
na proposta denominada ?Reciprocriar?. A articulação com a sociedade envolve não apenas os quase
cem artistas da referida ocupação (15 deles já atuando conosco) como a comunidade do entorno do
Campus Guarulhos, que circula e utiliza o Terminal Pimentas e o CEU Pimentas. Parceria com a
Prefeitura de Guarulhos foi iniciada, com conversações com a coordenadoria de Cultura da Secretaria de
Educação e com a direção do CEU Pimentas, que acolheram a proposta de ação conjunta por meio de
o�cinas, exposições e eventos. A proposta se fundamenta teoricamente na ideia de uma mediação
transformadora, que atua com artistas e público de forma aberta em contextos relacionais diversos, não
apenas em museus e instituições convencionais. Essa nova forma de entender o lugar da media-ação
como prática transformadora recíproca (daí o nome ?reciprocriar?), faz parte da chamada ?virada
educacional? das exposições de arte contemporânea desde o início dos anos 2000. O debate pode ser
informado através de textos publicados na revista Periódico Permanente, sobretudo o número dedicado
à 12a Documenta de Kassel (2007), disponível na plataforma www.forumpermanente.org. Nesse sentido,
as ações de extensão a serem realizadas no âmbito do projeto possibilitarão aos alunos da
EFLCH/Unifesp aprendizado e formação especí�cos na área de curadoria e mediação, novas hipóteses
no campo ampliado da história da arte e da arte contemporânea, bem como o desenvolvimento de seu
potencial pro�ssional e cidadão por meio da interação com os públicos e artistas envolvidos no projeto.
É preciso ressaltar que desde o início a vocação extensionista do Lab 3 buscou uma interação
colaborativa com os coletivos de artistas da ocupação Ouvidor 63; método que este projeto de extensão
dará continuidade e aprofundará. Tanto as visitas presenciais quanto os encontros virtuais buscaram o
diálogo com os integrantes da ocupação e centro cultural, e suas atuações promovendo ações em
espaços públicos. Cerca de 15 artistas da Ouvidor 63 receberam os alunos primeiramente no formato de
um ateliê aberto, promovendo uma relação de trocas e conversas entre artistas e estudantes,
envolvendo ambos na proposição de ações extensionistas que buscaram estabelecer vínculos e formas
de colaboração. No Lab 3 já foram produzidos e terão continuidade: site do projeto; duas revistas
apresentando artistas e obras/bienal do Ouvidor 63; canais e per�s em redes sociais; identidade visual;
identi�cação dos espaços com potencial de ativação/atuação no campus e entorno (eme special CEU e
Terminal). O projeto de extensão Reciprocriar foi planejado como um percurso de encontros, com



diferentes eventos, exposições, o�cinas, debates com artistas da ocupação Ouvidor 63 em nosso
Campus de Guarulhos, no momento do retorno às atividades presenciais e de reencontro da
comunidade acadêmica, tanto internamente quanto com seus parceiros externos (envolvidos em outros
projetos de extensão, por exemplo) e entorno imediato (CEU e Terminal Pimentas). Momento em que o
retorno ao Campus, para além da retomada das atividades acadêmicas convencionais, irá demandar a
ativação de espaços, presenças, momentos e práticas de acolhimento, sensibilização, trocas e afetos,
depois de dois anos de afastamento acompanhado das tragédias que assolaram (e ainda afetam) nosso
país. Por isso, o projeto de extensão propõe a continuidade do Lab 3 com uma ferramenta de
sensibilização coletiva, reconstituição de vínculos e compromissos, e a criação e experimentação de
formas de mediação cultural criativa que articulem as atividades didático-pedagógicas e re�exivas
realizadas no Laboratório com a comunidade acadêmica da EFLCH/Unifesp em reconexão com seu
entorno no bairro dos Pimentas em Guarulhos.
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RECONFIGURAÇÕES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA COM O LETRAMENTO DIGITAL PARA O SÉCULO XXI

SANDRO LUIS DA SILVA - ORIENTADOR(A)

FELIPE ROBERTO MARTINS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Este trabalho é parte de uma pesquisa da área de concentração dos Estudos Linguísticos, na linha de
pesquisa Linguagem em Novos Contextos, do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Guarulhos. Neste trabalho de pesquisa, é
proposta uma discussão crítica sobre o letramento digital na formação inicial do professor de língua
portuguesa ? a existente e a necessária. São os objetivos principais do trabalho: veri�car a presença (ou
não) do letramento digital na formação inicial do professor de língua portuguesa, especialmente, no
desenvolvimento das competências leitora e digital e investigar o discurso da presença (ou não) do
letramento digital no curso de Letras da universidade pública e da particular, em seus Projetos
Pedagógicos de Curso, bem como, as suas interligações com a BNCC e BNC-Formação. As a�ições
concernentes às ideias da pesquisa emergiram, no contexto pandêmico mundial, especialmente, nos
anos de 2020 e 2021 com o advento do ensino remoto improvisado, na escola de educação básica
brasileira com alunos e professores pouco equipados e formados ? além de gestão pública ine�ciente. A
metodologia da pesquisa é qualitativa via revisão bibliográ�ca, análise documental e discussão acerca
dos conceitos de Letramento digital (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016; COSCARELLI; RIBEIRO, 2017), da
Leitura (LAJOLO, 1996; WOLF, 2018; ANTUNES, 2019) e da Formação do Professor (VEIGA, 2009; SILVA,
2011; KENSKI, 2014). Até a etapa atual desta pesquisa, duas hipóteses são predominantes. A primeira é
que não estão conectados o letramento digital e a competência leitora na formação inicial do professor
de língua portuguesa com o foco ? nas ações de leitura em sala de aula ? através da utilização das
tecnologias digitais e a segunda é que a formação inicial do professor de língua portuguesa não atende
aos pressupostos sobre o letramento e a competência digital presentes na BNCC (2018) e na BNC-
Formação (2019).
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RECONFIGURAR A HISTÓRIA COM IMAGENS DIALÉTICAS: CORRELAÇÕES ENTRE
WALTER BENJAMIN E PIER PAOLO PASOLINI

MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS - DISCENTE

ANA MARIA PIMENTA HOFFMANN - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Trata-se de uma análise do livro As Passagens, de Walter Benjamin, com o objetivo de mostrar a
ressonância dos conceitos benjaminianos às ideias de Pier Paolo Pasolini. A análise tem como foco
pensar sobre a noção de imagem dialética como operadora para a crítica de arte, no que concerne a
uma relação entre a imagem cinematográ�ca e a tentativa de salvar o passado. Embora em abordagens
distintas, para os dois autores o passado reveste-se de uma força revolucionária. A explicitação dessa
relação é balizada pelas re�exões de Benjamin acerca da História, tendo como elemento orientador a
noção de imagem dialética. Este conceito de imagem dialética foi reelaborado por George Didi-
Huberman em sua noção de imagem crítica. Posto isto, este projeto opera esses conceitos de forma
abordar criticamente a obra de Pasolini, mostrando a construção de imagens dialéticas em seus �lmes e
procurando enfatizar o contraponto entre a produção cinematográ�ca de Pasolini e o projeto das
Passagens de Benjamin, sendo o conceito de imagem dialética o centro gravitacional da construção
deste trabalho.
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RECONHECIMENTO, CAPITALISMO E JUSTIÇA NO DEBATE ENTRE NANCY FRASER E
AXEL HONNETH

TOMY TASATO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 30 - Politica Data: 28/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS Sub-Área: DIREITO E JUSTIÇA

Em um nível mais profundo, o debate redistribuição e reconhecimento entre Fraser e Honneth, toma a
conjuntura especí�ca denominada como a condição pós socialistas em muito textos de Fraser do
período, de cisão das lutas sociais e políticas, do aumento da desigualdade econômica e do predomínio
das reivindicações por justiça baseada em questões culturais da política da diferença, do
reconhecimento cultural e do deslocamento das questões redistributivas como objeto de questões
teóricas e �losó�cas mais amplas. É principalmente nesse sentido que essa pesquisa toma o debate
redistribuição ou reconhecimento entre Fraser e Honneth como objeto de estudo. Tendo em vista
reconstruir esse debate a partir das divergências nas respectivas concepções de reconhecimento,
capitalismo e justiça que são defendidas por ambos, retomaremos esse debate oferecendo uma análise
em três eixos centrais: em um primeiro eixo, analisaremos as respostas divergentes que Fraser e
Honneth procuram oferecer à questão da abrangência e do signi�cado do conceito de reconhecimento,
em um segundo eixo, apontaremos para as diferentes maneiras em que Fraser e Honneth procuram não
só fazer uma análise mas também uma crítica do capitalismo, em que a disputa gira em torno de uma
teoria social perspectivo dualista defendida pela Fraser e o monismo normativo teórico moral defendido
por Honneth, por �m, o último eixo central remete ainda que indiretamente a maneira em que Fraser e
Honneth procuram formular uma concepção de justiça tomando uma posição frente a disputa que �cou
conhecida como liberal-comuniitarista.
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RECONSTITUIÇÃO DAS VARIAÇÕES NA PRECIPITAÇÃO SOBRE A BACIA
HIDROGRÁFICA DO PARANÁ AO LONGO DOS ÚLTIMOS 20 MIL ANOS: USO DA

LUMINESCÊNCIA COMO INDICADOR DE PRECIPITAÇÃO EM TESTEMUNHOS
MARINHOS.

VINICIUS RIBAU MENDES - ORIENTADOR(A)

DAYANE BATISTA MELO - DISCENTE

PRISCILA EMERICH SOUZA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Testemunhos marinhos são importantes arquivos naturais, contínuos e bem preservados, que
armazenam não só informações do ambiente marinho como também do material continental
transportado pelos rios aos oceanos ao longo do tempo. Variações ocorridas nos sistemas de drenagem
continental devido, por exemplo, a variações nos regimes de precipitação são potencialmente
registradas em testemunhos marinhos coletados próximos à foz de importantes rios. Recentemente foi
desenvolvido um novo indicador de precipitação continental que faz uso da sensibilidade luminescente
de grãos de quartzo. Isso é possível porque os grãos de quartzo possuem características luminescentes
que re�etem diferenças relacionadas à fonte (rocha-mãe) bem como à história sedimentar do grão, que
é diretamente afetada por variações climáticas, sobretudo mudanças no regime de precipitação. Neste
trabalho, dois testemunhos marinhos da foz do Rio Paraná são investigados com o uso dos indicadores
de luminescência. Os dados dos indicadores de luminescência são comparados à dados de indicadores
de paleoprecipitação clássicos (?18O e ?13C) já obtidos para a mesma bacia hidrográ�ca. Resultados
preliminares a�rmam a viabilidade do método a partir dos dados de luminescência para �ns de estudo
de paleoprecipitação e fornecem novas informações sobre a variação da precipitação para a Bacia
Hidrográ�ca do Paraná nos últimos 20 mil anos.
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RECUPERAÇÃO DE FERRO (FE) DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO ATRAVÉS DE
BIOMINERAÇÃO POR RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS ATCC 4277

IGOR YANNICK DAS NEVES VASCONCELLOS BRANDÃO - CO-AUTOR(A)

DANIELLE MAASS - ORIENTADOR(A)

GIULIA BANZATTI MARIANO - CO-AUTOR(A)

YASMIM TAVARES DE SOUZA - DISCENTE

TAYNA VALE CASTORI - CO-AUTOR(A)

PEDRO HENRIQUE BARBOZA DE SOUZA SILVA - CO-AUTOR(A)

LIVIA MAIARA DE ABREU - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 35 - Engenharia Quimica I Data: 28/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: ENGENHARIA QUÍMICA

Introdução: É notório o grande aumento no número de equipamentos eletroeletrônicos comercializados
mundialmente nas últimas décadas. Como consequência desse rápido avanço tecnológico, somado à
rápida obsolescência dos equipamentos, nota-se também uma geração de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrônicos (REEE) em volumes astronômicos. Em 2021, foram produzidas cerca de 50 milhões
de toneladas de REEE no mundo. No Brasil, a geração de 3,8 kg de REEE per capita, em 2008, passou
para 7,0 kg, em 2014. Além disso, o nosso país ainda não possui uma cadeia de reciclagem completa
para os REEE, fazendo com que a maioria dos materiais seja descartada de forma inadequada, podendo
causar muitos dados à saúde e ao meio ambiente. Neste ponto entra a biomineração com o objetivo de
fechar o ciclo produtivo se baseando na reutilização, recuperação e reciclagem. O diferencial da
biomineração está na utilização de microrganismos para a extração de metais presentes nos REEE,
sendo considerada uma alternativa ecologicamente correta. Objetivo: Estudar a capacidade de
biomineração de ferro presente em placas de circuito impresso (PCIs) ? que são componentes
recorrentes nos REEE - pela bactéria Rhodococcus erythropolis ATCC 4277. Materiais e métodos: Os
experimentos foram realizados em um biorreator de tanque agitado contendo um volume total de 2,0 L
composto por 5% (m/m) de resíduos moídos de PCIs, 5% (v/v) de pré-cultura da bactéria e 90% (v/v) de
meio de cultura (composto por 5,0 g/L de extrato de malte, 6,15 g/L de extrato de levedura, 1,16 g/L de
carbonato de cálcio e 2,0 g/L de glicose), mantendo-se a temperatura a 24 °C, pH 7,0, por 24 h. Um
planejamento fatorial completo 2³ foi utilizado para avaliar a in�uência de diferentes combinações de
taxa de oxigenação (variando entre 1,50 e 3,0 L/min), taxa de agitação (variando entre 100 e 400 rpm) e
tamanho dos resíduos de PCIs (variando entre 0,105 e 50 mm) no percentual de extração do Fe. Ensaios
abióticos foram realizados como controle. Após cada ensaio, as amostras coletadas foram submetidas à
digestão ácida e analisadas por espectrometria de absorção atômica para determinar as concentrações
totais de ferro. Resultados e Conclusão: A maior taxa de reuperação de metal por meio de biomineração
foi alcançada na corrida 7, onde foi recuperado 49,5% (m/m) de Ferro em condições de tamanho de PCIs
de 0,105 mm, taxa de oxigenação de 3,0 L/min e taxa de agitação de 400 rpm. Notou-se que os melhores
resultados foram obtidos com os maiores níveis de taxa de oxigenação, taxa de agitação e catabolismo
aeróbico da bactéria R. erythropolis. Também foi observado que ao diminuir o tamanho das partículas
de resíduos de PCIs, tanto a superfície de contato quanto a taxa de transferência de massa aumentam,
tendo assim um importante papel no processo de biomineração. A bactéria R. erythropolis ATCC 4277 se
mostrou e�caz na extração de Fe presente em PCIs, tornado possível a recuperação e tratamento das
PCIs, contribuindo para economia circular desse tipo de resíduo.
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REDE ARTICUL@ÇÕES - A EVOLUÇÃO DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO A PARTIR DE
PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

ELIANE DE SOUZA CRUZ - COORDENADOR(A)

GIOVANO CANDIANI - COORDENADOR(A)

NORMELIA JESUS DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

CLAUDIO SABURO SHIDA - COLABORADOR(A)

ANTôNIO MARIO CARDOSO DA SILVA - COLABORADOR(A)

ROSANGELA GOMES DE SOUZA - COLABORADOR(A)

MARCIA ELEANE BRAGHINI DEUS DEU - COLABORADOR(A)

RITCHIE SOARES BARBOSA MARTINS - COLABORADOR(A)

ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA - COLABORADOR(A)

MARIA INêS MARTINS - COLABORADOR(A)

LEONARDO JOSé STEIL - COLABORADOR(A)

EVELYN CRISTINA DANIEL - COLABORADOR(A)

EVONIR ALBRECHT - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

INTERDISCIPLINAR

Nesta comunicação apresentaremos uma breve historicidade do PROGRAMA DE EXTENSÃO
ARTICUL@ÇÕES DA UNIFESP, as di�culdades de gestão de uma rede de parcerias em vertiginosa
expansão e a sua evolução natural até a recente TRANSFORMAÇÃO NUMA REDE INTERNACIONAL DE
PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS. Nasceu em 2017 com 4 vertentes/projetos: (i) Vertente/Projeto
ARTICULA CURSINHOS; (ii) Vertente/Projeto ARTICULA ESCOLAS; (iii) Vertente ARTICULA FORMAÇÃO e (iv)
Vertente ARTICULA EVENTOS . Com a vertiginosa expansão, dois dos seus projetos ARTICULA
CURSINHOS e ARTICULA ESCOLAS foram submetidos de forma autônoma no SIEX em março/2020
porque gozavam de coordenação própria. Em nov/2021 conseguimos lançar o edital do CONSELHO
ARTICULADOR DELIBERATIVO composto de 30 representantes de diferentes instituições, entidades e
segmentos. No ano de 2022 não conseguimos coordenadores para os dois projetos ARTICULA EVENTOS
E ARTICULA FORMAÇÃO face ao tamanho programa e multiplicidade de ações. E �nalmente na última
reunião do Conselho Articulador em 12/02/22 - https://youtu.be/fJ6TKzm_yDs - aprovamos por
unanimidade a TRANSFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO ARTICUL@ÇÕES DA UNIFESP NUMA
REDE INTERNACIONAL DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS. Assim, durante o ano de 2022, todos os
projetos registrados no SIEX do programa Articul@ções serão desvinculados e àqueles com gestão
autônoma e independente poderão permanecer na REDE ARTICUL@ÇÕES, se assim desejarem. Ou seja,
as ações da curricularização da extensão que desejem permanecer na REDE ARTICUL@ÇÕES precisam
transformar as ações (eventos ou cursos) em projetos de extensão com coordenação própria e
devidamente registrado no SIEX para �ns de curricularização na UNIFESP visto que na resolução da
UNIFESP prevê que a curricularização aconteça apenas no âmbito de projetos e programas.
Consideramos que o Programa de extensão da UNIFESP evoluiu e cumpriu sua missão e serviu aos
propósitos de aproximar os atores, instituições, entidades de diferentes municípios, estados e países.
Pareceu-nos natural a sua evolução para rede pelo fato de ter feito muitas parcerias a partir da UNIFESP
e necessitar de maior liberdade para seguir a expansão. Além disso, a rede cumpre o papel de
divulgador das ações de quem é nosso parceiro. As justi�cativas da decisão da TRANSFORMAÇÃO DO
PROGRAMA NUMA REDE são: -Facilitar a gestão horizontalizada ; -Concretizar a gestão democrática; -
Implementar a gestão descentralizada; -Efetivar o aporte de recursos; -Superar as di�culdades para o
estabelecimento dos convênios com a UNIFESP; -Fomentar a apropriação da REDE pelos parceiros e
visibilidade de outros membros. A rede segue a mesma missão do programa que é gerar aproximação e
interação entre 4 segmentos: (i) universidades, (ii) escolas (básicas, técnicas e pro�ssionais), serviços de
saúde e do meio ambiente, (iii) sociedade - representada pela comunidade local, entidades e
movimentos sociais e (iv) Poder Público Educacional, da Saúde, da Segurança e do Meio Ambiente,
através das Secretarias Municipais, Diretorias de Ensino, Conselhos, Fóruns, entre outros. Os objetivos
gerais da REDE também permanecem o mesmo do programa e são: (i) articular a pesquisa e as práticas



na Educação Básica e no Ensino Superior através da construção de conhecimentos articulados
(pluriversitário e pluriversal) que são construídos de forma colaborativa sem a hierarquização dos
membros e conhecimentos produzido pelos cientistas-pesquisadores em relação ao conhecimento
produzido pelos práticos-experientes (inclusive dos aposentados); (ii) realizar e apoiar ações
extensionistas de intervenção colaborativa em diferentes contextos através dos vários projetos dos
parceiros, A rede Articul@ções já atendeu mais de 7.000 pessoas (crianças, adultos e idosos, sendo
destas 900 em alguma situação de vulnerabilidade social) ao longo dos 6 anos de existência e este
número não para de crescer. Resultados Destacamos alguns resultados da rede. -Formação Acadêmica
(inicial e continuada) dos alunos das universidades envolvidas -Desenvolvimento pessoal e pro�ssional
individual e coletivo dos membros Inovação e impacto social: -Difusão da perspectiva articuladora da
pesquisa com as práticas; -Construção de conhecimentos articulados e colaborativos (pluriversitário e
pluriversal) COM e não SOBRE os envolvidos nos projetos de extensão que sejam divulgados, validados
em congressos, publicados, disseminados e materializados em novas ações inovadoras e
empreendedoras -Produção de aplicações tecnológicas na Saúde e Meio Ambiente e inovações
tecnológicas aplicadas no contexto educacional com metodologias ativas, fomentando ações de caráter
interdisciplinar Em relação às parcerias e a rede, estamos a desenvolver estudos via rede de grupos de
pesquisa luso-brasileiros e pretendemos reformular a estrutura organizativa da REDE Articul@ções em
breve.



Página 1794Página 1794

REDE DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO
MUNICÍPIO DE CUBATÃO - SP

PATRICIA LEME DE OLIVEIRA BORBA - ORIENTADOR(A)

EDNA DINIZ DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 77 - Educação, Formação e Ensino 2 Data: 29/06/22 11h01 
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Através desta pesquisa pretendeu-se compreender e analisar o funcionamento da Rede de Atenção às
Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no município de Cubatão, estado de São Paulo.
Objetivou-se, portanto, identi�car como tem sido desenvolvido o trabalho pela perspectiva de diferentes
atores que compõem a rede, tanto os que ofertam serviços como os que recebem, no caso, os pais e/ou
familiares. O método da pesquisa teve abordagem qualitativa e utilizou as técnicas de entrevistas
compreensivas junto aos pais e de entrevistas semiestruturadas com os pro�ssionais que prestam
atendimento às crianças com TEA. Em relação aos familiares, participaram seis mães de alunos com TEA
de uma escola pública de Ensino Fundamental I; já em relação ao setor educação, foram entrevistados
quatro professores do atendimento educacional especializado de quatro escolas de diferentes regiões; e
por sua vez, do setor saúde, um pro�ssional do Serviço de Especialidades Pediátricas e dois da Casa da
Esperança de Cubatão. O material reunido foi analisado e organizado em quatro categorias temáticas, a
saber: (1) Rede de atenção institucional: entre a intenção da intersetorialidade e a prática da
setorialidade; (2) Centralidade da escola e a política da Educação Inclusiva em Cubatão; (3) Pandemia de
Covid-19 e as fragilidades expostas na atenção às crianças com TEA; (4) Redes de apoio
extrainstitucionais: internet, fé e solidão. Observamos a fragilidade de uma rede contínua de atenção e
como foi desarticulada pelo atravessamento da pandemia; a responsabilização da �gura materna na
oferta do suporte para a criança e o seu envolvimento em redes tecidas pelas próprias famílias com
�lhos com TEA para ampliar os cuidados dos �lhos. A expectativa é de que, com os resultados, possamos
re�etir sobre propostas de intervenções mais colaborativas por meio da rede de apoio intersetorial e,
portanto, sugerimos um produto técnico que possa articular melhor a rede de serviços em Cubatão,
realocando o Atendimento Educacional Especializado nesta rede, visando a responder de forma mais
efetiva às necessidades que demandam essas crianças.
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REDES DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19:

ACHADOS INICIAIS

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - COORIENTADOR(A)

EUNICE NAKAMURA - ORIENTADOR(A)

MARCELA GARRIDO REGHIN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 88 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Este trabalho compõe os resultados preliminares obtidos a partir do percurso da etapa quantitativa de
uma pesquisa quanti-qualitativa de Doutorado em andamento. A pesquisa em curso busca investigar
como se constroem e se organizam as redes de cuidado, voltadas a crianças, adolescentes e jovens no
âmbito da saúde mental, assim como as experiências infantojuvenis em contextos de vulnerabilidades,
considerando os desa�os e complexidades apresentados pelo contexto atual de crise decorrentes da
pandemia COVID-19. Para a produção de dados de caráter quantitativo, está sendo realizado um estudo
epidemiológico de per�l socioeconômico e de morbidade referida por meio de um questionário cuja
�nalidade é identi�car os determinantes sociais da saúde e a situação de saúde mental (incluindo
morbidade referida) antes e durante o isolamento para prevenção da COVID-19. Os participantes que
responderam ao questionário até o momento da pesquisa são usuários de 10 a 19 anos assistidos em
um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil ? CAPSi de Santos. Após o levantamento dos
prontuários considerados ativos dos usuários no serviço com a faixa etária proposta foram realizados os
contatos telefônicos nas modalidades de ligação e mensagens de texto por WhatsApp. Realizou-se o
convite direto para os usuários maiores de 18 anos e o pedido de autorização dos responsáveis no caso
de pessoas menores de 18 anos. Os Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos (TCLEs) e os Termos
de Assentimento Livres e Esclarecidos (TALEs) foram enviados através de formulários Google forms. Aos
participantes que assinaram as autorizações foi enviado o questionário online para responderem. Dos
98 usuários e/ou responsáveis que responderem ao contato e autorizaram/concordaram com a
participação da pesquisa, 65 assinaram os termos de autorização e 33 usuários responderam ao
questionário. Por meio deste levantamento inicial com os participantes respondentes, ainda que
incipientes, foram obtidas informações que fornecem pistas sobre a relação entre o per�l
sociodemográ�co/questões socioeconômicas e as situações de vulnerabilidades que podem interferir
nas experiências no contexto de saúde mental da população infantojuvenil, especialmente no período
de pandemia. Observou-se um impacto signi�cativo no modo como a pandemia afetou a renda familiar
dos participantes. A grande maioria dos participantes sofreu importantes mudanças relativas à vida
social, alterações negativa nos processos de vida que fazem parte da promoção de saúde, como sono e
alimentação e alterações prejudiciais no processo de aprendizagem. As expressões ?ansiedade?, ?
depressão?, ?estresse?, ?angústia?, ?tristeza? e ?tédio? foram apresentadas pelos participantes ao se
referirem às experiências de sofrimentos. Identi�cou-se alguns atores que estiveram envolvidos no
cuidado diante do sofrimento neste período, como familiares, amigos, pro�ssionais de saúde. Os dados
da etapa quantitativa levam a pensar sobre as mudanças socioculturais decorrentes da pandemia,
incluindo as formas de sociabilidades. Essas pistas iniciais serão aprofundadas na etapa qualitativa da
pesquisa (observação participante e entrevistas abertas), além da identi�cação das redes que foram
compostas durante a pandemia. Antes de iniciar a etapa qualitativa é prevista a �nalização da etapa
quantitativa neste serviço e a aplicação do questionário em um segundo CAPSi do município.
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REDES, AFETOS E ÁFRICAS: ENCONTROS BRINCANTES COM CRIANÇAS

DEBORA GALVANI - COORDENADOR(A)

KAROLINA CONCEIÇÃO DA SILVA - DISCENTE

LUIZA RODRIGUES DE LIMA - DISCENTE

JOYCE NUNES SOUZA - DISCENTE

NANA IPANTUA - COLABORADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

Introdução: Os �uxos migratórios, como um fenômeno de grande complexidade, têm se desdobrado a
partir da relação entre a mobilidade humana e os desa�os contemporâneos das transformações
políticas, sociais e culturais. Reconhecendo a importância dessas relações, foram desenvolvidas ações
voltadas para a construção de cidadanias, através da interlocução com mulheres imigrantes e
refugiadas, sobretudo, as oriundas do continente africano, para favorecer espaços de acolhimento e
pertencimento social e criar na interlocução entre comunidade e extensão universitária, espaços de
interação intercultural, multiétnicos e multilíngues. Como desdobramento de iniciativas de extensão
universitária anteriores, em diálogo com o coletivo IADA África, um conjunto de ações de enfrentamento
à pandemia de COVID-19 e os efeitos do distanciamento social foram produzidas, de forma remota,
entre julho e dezembro de 2021. Objetivos: Desenvolver, em diálogo com o coletivo IADA África,
estratégias de enfrentamento à pandemia de COVID-19 e aos impactos do distanciamento social, junto
às mulheres - imigrantes oriundas do continente africano, e suas crianças. Construir uma rede de apoio
junto deste público, a �m de ampliar repertórios que rompam com cotidianos empobrecidos pela
imposição do distanciamento social e, em algumas situações, agravados pela condição de recém
chegadas ao Brasil. Proporcionar momentos de interação e expressividade através de atividades lúdicas,
contação de histórias e conversas. Registrar a partir da perspectiva da infância as vivências individuais
nesse período pandêmico. Materiais e Métodos: As ações foram elaboradas de forma compartilhada
entre docentes, estudantes e lideranças do coletivo IADA África; A metodologia foi estruturada após uma
formação inicial em Direitos Humanos, Imigração e Gênero, e teve como base os conceitos da Terapia
Ocupacional Social e educação popular. Foram desenvolvidas dinâmicas virtuais de interação, em que o
brincar foi utilizado como meio de aproximação com as crianças e também como agente importante
para o alcance dos objetivos traçados. Os encontros aconteceram via Google Meet. Resultados e
Conclusão: A ruptura dos cotidianos e o distanciamento social, in�uenciou negativamente a vida de
diversas crianças e seu desenvolvimento, e o brincar, além de atividades de escuta, foram muito
importantes para o apoio e enfrentamento das vivências da infância no contexto da COVID-19. A
iniciativa proporcionou a construção de relações afetivas, de con�ança e espaços de acolhimento em
que as crianças compartilharam suas vivências diante do cenário conturbado, além de trabalhar
aspectos de interação social e construção de processos de escuta. Inicialmente tínhamos como proposta
de registro a metodologia inspirada no photovoice, porém, no decorrer das atividades desenvolvidas, os
registros do cotidiano e percepções das vivências pandêmicas se deram de outras formas, nas quais as
crianças propuseram outros modos de expressão, os quais se enquadraram de forma signi�cativa para
elas. Nos deparamos com algumas di�culdades no processo, como o contato com as mães e
disponibilidade de horários, o que muitas vezes foram empecilhos para a continuidade de atividades. Em
diálogo com as mulheres lideranças, avaliamos que a iniciativa foi muito importante no contexto do
distanciamento social, e outras questões emergiram como propostas de continuidade, como a
valorização de brincadeiras e histórias em perspectivas de culturas africanas, bem como diferentes
formas de expressão e ampliação de repertórios nas infâncias.
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REDESCRIÇÃO DO CRÂNIO E REAVALIAÇÃO TAXONÔMICA DOS PEIROSAURIDAE
(CROCODYLIFORMES) DO MAASTRICHTIANO DA BACIA BAURU EM PEIRÓPOLIS, MG

ISADORA PIZZI - AUTOR(A)

FERNANDA QUAGLIO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

Os Notosuchia são um dos grupos com maior diversidade e amplitude geográ�ca dentro de
Crocodyliformes, nesse grupo estão inclusos os Peirosauridae Peirosaurus torminni Price, 1955 e
Uberabasuchus terri�cus Carvalho, Ribeiro & Avilla, 2004. Embora esses gêneros venham sendo
considerados sinonímias em trabalhos nas últimas décadas sobre o grupo, tal resolução não foi
detalhada ou sequer apresentada em nenhum trabalho taxonômico formal. Isto resulta na ausência de
resolução sistemática entre os grupos, além de possíveis incorreções quanto à nomenclatura e validade
dos táxons. Este trabalho fez a redescrição do exemplar atribuído a Uberabasuchus terri�cus (CPPLIP
630) e o compara com o material craniano do espécime Peirosaurus torminni (DGM-433-R) com o
objetivo de reavaliar seu posicionamento taxonômico. Os materiais foram coletados no mesmo nível
estratigrá�co no sítio paleontológico ?Ponto 1 do Price?, Formação Serra da Galga, Bacia Bauru (Cretáceo
Superior), unidade ricamente fossilífera que preserva grande variedade taxonômica de fósseis corporais
e icnofósseis. A diversidade atualmente conhecida da Formação Serra da Galga consiste em vertebrados,
que incluem peixes, anuros, tartarugas, dinossauros e crocodiliformes. Tomando como base o holótipo
de Peirosaurus torminni e o crânio de CPPLIP 630, é possível se observar as semelhanças entre as pré-
maxilas de ambos os espécimes; tamanho semelhante, os dentes que estão preservados e sua posição,
além de outros fatores apresentados na discussão. Isso sugere que se trata de um táxon único,
Peirosaurus torminni Price, 1955. Com isso, o exemplar conhecido previamente como Uberabasuchus
terri�cus deverá ser denominado como um espécime referido de Peirosaurus torminni. Esta
interpretação leva à reavaliação do posicionamento taxonômico do exemplar, tendo implicações
importantes sobre o conhecimento dos crocodiliformes e, portanto, em estudos sobre �logenia,
paleobiogeogra�a e paleoecologia dos crocodiliformes do Cretáceo Superior na região e no mundo.
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REDESCRIÇÃO DO CRÂNIO E REAVALIAÇÃO TAXONÔMICA DOS PEIROSAURIDAE
(CROCODYLIFORMES) DO MAASTRICHTIANO DA BACIA BAURU EM PEIRÓPOLIS, MG

ISADORA PIZZI - AUTOR(A)

FERNANDA QUAGLIO - ORIENTADOR(A)

THIAGO DA SILVA MARINHO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 130 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 16h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Os Notosuchia são um dos grupos com maior diversidade e amplitude geográ�ca dentro de
Crocodyliformes, nesse grupo estão inclusos os Peirosauridae Peirosaurus torminni Price, 1955 e
Uberabasuchus terri�cus Carvalho, Ribeiro & Avilla, 2004. Embora esses gêneros venham sendo
considerados sinonímias em trabalhos nas últimas décadas sobre o grupo, tal resolução não foi
detalhada ou sequer apresentada em nenhum trabalho taxonômico formal. Isto resulta na ausência de
resolução sistemática entre os grupos, além de possíveis incorreções quanto à nomenclatura e validade
dos táxons. Este trabalho fez a redescrição do exemplar atribuído a Uberabasuchus terri�cus (CPPLIP
630) e o compara com o material craniano do espécime Peirosaurus torminni (DGM-433-R) com o
objetivo de reavaliar seu posicionamento taxonômico. Os materiais foram coletados no mesmo nível
estratigrá�co no sítio paleontológico ?Ponto 1 do Price?, Formação Serra da Galga, Bacia Bauru (Cretáceo
Superior), unidade ricamente fossilífera que preserva grande variedade taxonômica de fósseis corporais
e icnofósseis. A diversidade atualmente conhecida da Formação Serra da Galga consiste em vertebrados,
que incluem peixes, anuros, tartarugas, dinossauros e crocodiliformes. Tomando como base o holótipo
de Peirosaurus torminni e o crânio de CPPLIP 630, é possível se observar as semelhanças entre as pré-
maxilas de ambos os espécimes; tamanho semelhante, os dentes que estão preservados e sua posição,
além de outros fatores apresentados na discussão. Isso sugere que se trata de um táxon único,
Peirosaurus torminni Price, 1955. Com isso, o exemplar conhecido previamente como Uberabasuchus
terri�cus deverá ser denominado como um espécime referido de Peirosaurus torminni. Esta
interpretação leva à reavaliação do posicionamento taxonômico do exemplar, tendo implicações
importantes sobre o conhecimento dos crocodiliformes e, portanto, em estudos sobre �logenia,
paleobiogeogra�a e paleoecologia dos crocodiliformes do Cretáceo Superior na região e no mundo.
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REDUÇÃO ELETROQUÍMICA DE FILMES DE ÓXIDO DE GRAFENO

NIRTON CRISTI SILVA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

ISADORA BERNARDES SEQUALINI - DISCENTE

THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

REDUÇÃO ELETROQUÍMICA DE FILMES DE ÓXIDO DE GRAFENO ISADORA BERNARDES SEQUALINI,
THIAGO TEIXEIRA DA SILVA e NIRTON C. S. VIEIRA (sequalini@unifesp.br, teixeira.thiago@unifesp.br,
ncsvieira@unifesp.br) Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT, Universidade Federal de São Paulo, 12231-
280, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. O óxido de grafeno (GO, graphene oxide) é um derivado do
grafeno obtido a partir da esfoliação química do gra�te. É um isolante elétrico que, quando submetido a
um tratamento de redução (geralmente química ou térmica) se torna um bom condutor. Suas
propriedades físicas e químicas únicas são responsáveis pela sua ótima aplicabilidade em sensores e
biossensores, principalmente aqueles baseados em transistores de efeito de campo. Este trabalho
apresenta um estudo das diferentes técnicas de redução eletroquímica de �lmes de GO depositados
sobre eletrodos interdigitados de ouro. O objetivo �nal é o desenvolvimento dos dispositivos sensores a
partir da redução eletroquímica do GO alternativamente à rotas de redução térmica e química, as quais
utilizam reagentes perigosos ou uma grande quantidade de energia. Para tanto, a redução do GO foi
realizada utilizando três métodos eletroquímicos, voltametria cíclica (-1.5 V a 0 V e de 0 a -1,5 V),
voltametria de varredura linear de (-1.5 V a 0 V) e potencial constante de -1,3 V. No primeiro teste
realizado constatou-se que apenas um ciclo é necessário para reduzir completamente o �lme de GO, a
resistência média de�nida após o processo foi de 31±3 ? obtendo uma melhor reprodutibilidade. Foi
possível observar dois picos de redução que indicam que os grupos funcionais foram reduzidos, ou seja,
ocorreu a formação de óxido de grafeno reduzido na superfície dos eletrodos. Os outros dois testes
subsequentes, potencial constante e voltametria de varredura linear também se mostraram e�cientes
para a redução do óxido de grafeno contido nos eletrodos, com resistência média de 40±4 ? e 45±4 ?,
respectivamente. Em resumo, os 3 métodos utilizados atingiram o objetivo de redução do GO.
Futuramente os eletrodos de rGO serão aplicados no desenvolvimento de sensores e/ou biossensores.
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REDUCÃO DO NÍVEL DE PROTEÍNA NO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO APÓS
TRATAMENTO COM BEVACIZUMAB EM PACIENTES COM GLIOMAS DE VIAS ÓPTICAS

MARCOS DEVANIR SILVA DA COSTA - ORIENTADOR(A)

SERGIO CAVALHEIRO - ORIENTADOR(A)

CAROLINA TORRES SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 167 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
01/07/22 14h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: A Derivação Ventriculo-Peritoneal (DVP) é um tratamento comum para hidrocefalia após
cirurgia de tumor cerebral. A reoperação devido ao mau funcionamento da mesma ocorre em 51,8% a
78,6% dos pacientes no primeiro ano pós implantação, sendo que a oclusão do sistema é responsável
por uma grande proporção (até 66%) das falhas do tratamento. A alta concentração de leucócitos e
proteínas no líquido cefalorraquidiano (LCR) são fatores de risco para a oclusão da válvula. Os Gliomas
de Vias Ópticas (GVO) podem causar concentrações elevadas de proteínas no LCR e por isso são
necessárias estratégias de redução da proteinorraquia nesses pacientes. Baseado no mecanismo
farmacológico do bevacizumabe, que atua como imunomodulador e inibidor do fator de crescimento
endotelial (VEGF), bem como sua capacidade de diminuir a permeabilidade vascular de proteínas dos
através vasos sanguíneos para os ventrículos em adultos, o fármaco tornou-se uma opção para essa
estratégia. Além disso, este quimioterápico foi usado para melhorar a visão em crianças com GVO.
Métodos: Relatamos dois pacientes com gliomas de baixo grau supra selar e altos níveis de proteína no
LCR (590mg/dl e 551 mg/dl) que impediram a implantação de válvula. Após duas e três doses de
bevacizumabe, respectivamente, os níveis caíram drasticamente (para 191mg/dl e 178 mg/dl).
Resultados: O tratamento com bevacizumabe promoveu diminuição do nível de proteínas no liquor
nessas crianças com GVO. A capacidade do fármaco para reduzir os níveis de proteína e facilitar a
colocação de DVP foi descrita pela primeira vez em um caso adulto com hidrocefalia causada por
radionecrose para o tratamento de astrocitoma anaplásico. Nosso estudo agora descreveu o tratamento
com bevacizumabe em crianças com gliomas de baixo grau com hidrocefalia e altos níveis de proteínas
no LCR com o objetivo de reduzir os níveis destas proteínas. Conclusão: Este é o primeiro relato que
descreve mudanças signi�cativas no nível de proteinorraquia após a terapia por bevacizumabe em
crianças com GVO. Outros estudos são necessários para con�rmar o efeito e determinar a dosagem
ideal do quimioterápico para diminuir os níveis de proteína do LCR e avaliar a duração desse efeito.



Página 1801Página 1801

REEQUILÍBRIO DA MICROBIOTA DA PELE EM PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA

PATRICIA SANTOS LOPES - ORIENTADOR(A)

VANIA RODRIGUES LEITE E - COORIENTADOR(A)

MARCIO ADRIANO ANDREO - COORIENTADOR(A)

NEWTON ANDREO FILHO - COORIENTADOR(A)

WILSON DIAS SEGURA - CO-AUTOR(A)

JULIA PEREIRA DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

DEBORAH CORREA FUZETI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

REEQUILÍBRIO DA MICROBIOTA DA PELE EM PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA Deborah Correa
Fuzeti, Júlia Pereira da Silva, Wilson Dias Segura, Márcio Adriano Andreo, Newton Andreo-Filho, Vânia
Rodrigues Leite e Silva, Patricia Santos Lopes Instituto de Pesquisa Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas ? Universidade Federal de São Paulo ? Campus Diadema ? Departamento de Ciências
Farmacêuticas A Dermatite Atópica (DA) é uma doença de pele crônica, in�amatória, imunológica, que
tem como principais sintomas coceira e vermelhidão, afetando pacientes de todas as idades, localizadas
nas dobras do corpo, como pescoço, dobras do cotovelo e atrás do joelho. Pesquisas recentes
mostraram que pacientes com DA, possuem microbiota da pele com colonização excessiva de
Staphylococcus aureus, isso faz com que ocorra uma disbiose (um desequilíbrio entre os
microrganismos comensais da pele e hospedeiro), fazendo com que aumente a resposta in�amatória, e
por consequência intensi�cando os sintomas. Estimular o quorum sensing (moléculas sinalizadoras)
entre as bactérias da microbiota da pele, e utilizar pré e pós-bióticos podem ser formas de tratamento.
Nesse sentido, o foco deste trabalho é determinar moléculas sinalizadoras secretadas por bactérias da
pele que possam controlar o crescimento do S.aureus. Os testes realizados em laboratório utilizaram
Espectrômetro de massa MALDI-TOF e Cromatogra�a Líquida de Alta E�ciência. Staphylococcus aureus
possui uma curva de crescimento em 24h e o mesmo foi desa�ado por extratos de Staphylococcus
capitis e Staphylococcus epidermidis. O resultado indicou que a bactéria conseguiu crescer frente às
demais, principalmente contra a Staphylococcus epidermidis. No Espectrômetro de massa MALDI-TOF,
houveram resultados signi�cativos, onde picos de massas proteicas foram identi�cados. Staphylococcus
capitis possui uma curva de crescimento em 72h, sendo desa�ado frente ao Staphylococcus epidermidis
e Staphylococcus aureus, mostrou-se que esta bactéria conseguiu crescer frente ao Staphylococcus
epidermidis, porém, não frente ao Staphylococcus aureus. Até o momento os resultados da pesquisa
estão sendo promissores, pois através da metodologia de Espectrômetro de massa MALDI-TOF,
conseguimos identi�car que as bactérias utilizadas possuem uma proteína e/ou peptídeo em potencial
que possa ser utilizado como possível molécula do quorum sensing. O Staphylococcus capitis, vem se
mostrado uma bactéria mais promissora que o Staphylococcus epidermidis, podendo resultar em um
nova forma de controle do S.aureus, impedindo sua proliferação na DA. Palavras-Chaves: Microbiota,
Dermatite Atópica, Microrganismos, Disbiose, Proteômica
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REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE OS EFEITOS PSICOLÓGICOS DA PANDEMIA DA COVID-19:
UM OLHAR COGNITIVO.

RICARDO DA COSTA PADOVANI - ORIENTADOR(A)

DANIELLE ARISA CARANTI - COORIENTADOR(A)

SARA NEVES LIMA ZAHN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: COVID-19

Introdução: Desde 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou situação de
pandemia resultante da infecção pela COVID-19, doença respiratória de intensidade leve a moderada,
podendo ser letal em alguns indivíduos com ou sem comorbidades. Dentre os principais planos de
contenção do vírus adotados mundialmente estão: o distanciamento social, quarentena, uso obrigatório
de máscaras, restrição de horários de circulação, imposição do trabalho remoto, fechamento do
comércio e escolas. Apesar de necessárias para a saúde pública, essas medidas associadas ao colapso
no sistema de saúde e econômico, e a uma onda de informações falsas (fakenews) produziram efeitos
extremamente nocivos para a saúde psicológica dos indivíduos. Objetivo: Analisar criticamente os efeitos
psicológicos da pandemia da COVID-19 sob a perspectiva da Terapia Cognitiva. Método: Trata-se de uma
análise teórica de artigos publicados entre 2020 e 2021 que abordaram os efeitos da pandemia sobre a
saúde psicológica da população. Resultados: A pandemia desencadeou uma série de sintomas
psicológicos. Os achados de diversos estudos indicaram o crescimento da sensação de abandono e
solidão no período pandêmico, índices elevados de sintomas depressivos e transtornos de ansiedade,
medo de contrair a doença e medo da morte, di�culdade em vivenciar um luto na perda de um ente
querido, dentre outras queixas. Ao re�etir sobre esses efeitos, ressalta-se que o indivíduo com
sofrimento psíquico pode ter pensamentos automáticos distorcidos sobre si mesmo, sobre os outros e
sobre as situações que vivenciar. Esses pensamentos in�uenciam as emoções e comportamentos que
por vezes são sustentados por uma percepção negativa e desesperançosa de si mesmo ou ainda pela
catastro�zação dos riscos e circunstâncias. Considerando esse modelo cognitivo, entende-se que parte
dos sintomas apresentados pela população foi intensi�cado pelas inúmeras informações e orientações
distantes do que seria ideal para a proteção da saúde. Contudo, como ferramenta de intervenção, a
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) propõe técnicas que possibilitaram (e ainda possibilitam) ao
indivíduo durante a pandemia, em atendimentos majoritariamente online, aprender a lidar com a
doença, luto, estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, dentre tais: a psicoeducação,
dessensibilização sistemática e técnicas de relaxamento e respiração. Além disso, a �m de minimizar os
danos psicoemocionais causados pela pandemia, outras estratégias também são sugeridas: buscar
informações com base cientí�ca a �m de desmisti�car pensamentos que não coadunem com o real
problema e solução; procurar serviços psicossociais especí�cos na prestação de cuidados gerais de
saúde; buscar suporte social e desenvolver a autocon�ança, aceitação e adaptação, o que é essencial
para a mudança no estilo de vida durante este período e fazer dele um momento menos adoecedor.
Conclusão: Para uma melhor compreensão dos sintomas e problemas de saúde psicológicos causados
ou relacionados a COVID-19 é essencial re�etir sobre como o indivíduo interpreta os fatos em si e os
desdobramentos emocionais e comportamentais desta interpretação. Ressalta-se que através da
aplicação de técnicas especí�cas é possível promover uma mudança cognitiva, emocional e
comportamental duradoura que colabore para a saúde psicológica e física.
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REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA "MESTIÇO" A PARTIR DA
ADPF/2012

NATHALLIA FERREIRA DA SILVA - DISCENTE

MARINA PEREIRA DE ALMEIDA MELLO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

INTRODUÇÃO ? Com o projeto intitulado ?Dilemas sobre a construção da identidade ?mestiça? no Brasil?
objetivamos investigar e entender de que modo a con�guração de identidades mestiças, ou no caso, a
autoidenti�cação como ?pardo/a? torna ambíguas e mesmo problemáticas as relações étnico-raciais no
Brasil. Considerando o fenômeno do racismo fundado no preconceito de marca (NOGUEIRA, 1985) e a
crença numa pretensa ?democracia racial? como compreender a existência de um Movimento Pardo
Mestiço Brasileiro, que, dentre outras demandas, critica e questiona ações a�rmativas que pleiteam
cotas especí�cas para as populações negras? OBJETIVO - O principal objetivo deste trabalho é
buscar/resgatar no texto da ADPF 186/DF os motivos que justi�cam a formação desse movimento pardo-
mestiço brasileiro, interrogando seus argumentos, categorias e reivindicações. Se, de acordo com o
IBGE, esse grupo somado à categoria dos ?pretos? forma o grupo dos negros no Brasil, de que modo a
pauta e bandeira que defendem, pode contribuir para compreender aspectos da brasilidade e das
identidades étnico-raciais que fogem à dicotomia preto x branco? MATERIAIS E MÉTODO - Essa pesquisa
tem como principal material o texto da ADPF 186/DF. RESULTADOS E CONCLUSÃO ? Trata-se de trabalho
em curso, em que as hipóteses giram em torno de fornecer respostas às seguintes questões: o quê, na
realidade étnico-racial brasileira suscitou uma mobilização em torno das questões apresentadas pelo ?
Movimento Pardo-mestiço brasileiro?? Quais as conotações que as categorias ?pardo? e ?mestiço?
assumem nas reivindicações constantes no texto da ADPF 186/DF/2012? Por outro lado, por que
repudiam a classi�cação étnico-racial o�cial, prevista pelo IBGE? De que modo o mito de que no Brasil
prevalece uma democracia racial explica esse fenômeno? Como ultrapassar as barreiras que o discurso
da democracia racial no Brasil impõe a uma realidade efetivamente injusta e violenta às populações não
brancas?
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REFLEXÕES SOBRE A RESTAURAÇÃO MEIJI ENQUANTO LUDONARRATIVA DE FICÇÃO
HISTÓRICA

ANA LUIZA RAMAZZINA GHIRARDI - ORIENTADOR(A)

PEDRO KLEIN GARCIA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 149 - Linguística, Letras e Artes 9 Data: 01/07/22 09h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

Introdução: Os jogos eletrônicos estão rapidamente se tornando uma importante forma de
entretenimento e consumo cultural. Assim, torna-se importante re�etir em torno de questões
relacionadas ao aumento na probabilidade de que a interação no ato do jogar instigue o sujeito humano
a desenvolver uma consciência crítica (MAGNANI, 2008, p. 9). Mídias que tratam de um passado histórico
costumam dizer mais sobre o presente em que são produzidas do que sobre o passado que retratam.
Os processos de lembrança e esquecimento é próprio dos processos sociais que se desenrolam entre as
comunidades políticas, e se expressam, entre outras formas, nas construções de personagem e enredo
de seus produtos culturais (ATWOOD, 1998, p. 1504-1506). Materiais e métodos: Hakuouki é um
videogame que apresenta um momento histórico, situado na década de 1860, com personagens
baseados em personalidades históricas do momento de transição da Revolução Meiji. O enredo segue
Chizuru Yukimura, que viaja a procura de seu pai e é atacada por um grupo de assassinos, antes de ser
salva por um grupo de guerreiros da companhia Shinsengumi, responsáveis pela segurança pública na
cidade. Ao descobrirem que se trata de uma garota, os soldados decidem dar-lhe abrigo em troca de
assistência. Com o passar dos meses, a moça desenvolve um vínculo emocional com eles, enquanto se
envolvem nos turbilhões políticos da época. Desse modo, para o estudo de Hakuoki, o objetivo centra no
modo como a narrativa hegemônica sobre a história política japonesa foi apropriada e transmidiada.
Não se entende que há um descompasso entre os fatos, a narrativa histórica e o videogame. Ao
contrário, a narrativa multimodal se apropria das convenções históricas e lhes dá uma interpretação
política, localizada no tempo, no espaço e na sociedade. Deve-se, então, re�etir como tais jogos podem
estimular questionamentos no sujeito sobre a relação entre o conjunto de crenças e valores no qual ele
está imerso e outros arranjos possíveis e de que forma se leva o jogador a assumir um olhar distanciado
frente à sua própria cultura e rever valores e posições ideológicas que foram ?naturalizados? dentro de
seu referencial cultural (MAGNANI, 2008, p. 10). Conclusão: O cerne do discurso promovido por
Hakuouki, de sua representação da história e seus valores, está justamente nessa caracterização,
construída com recursos midiáticos.
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REFLEXÕES SOBRE O PERÍODO DA PANDEMIA E AÇÕES EXTENSIONISTAS VOLTADAS
A VALORIZAÇÃO DA NATUREZA

MAURICIO TALEBI GOMES - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

O período de isolamentos, social e presencial, imposto pela pandemia COVID 19 representou um
aumentado desa�o a realização de ações extensionistas. Em especial neste programa que orienta-se
fundamentalmente em ações e vivências presenciais em natureza a �m de promover a valorização da
natureza como instrumento fundamental do bem estar humano. São apresentadas algumas alternativas
buscadas a �m de que ações pudessem ser conduzidas integralmente, entretanto de forma remota não
presencial. São discutidos, em termos gerais, a validade, a profundidade, a abrangência, a efetividade e a
profusão das ações efetuadas, em especial em momentos de saturação dos diversos públicos pelo
ambiente remoto. Conclui-se que embora limitadas ao ambiente remoto, as ações desempenhadas
propiciaram a absorção de novos conhecimentos: semearam o interesse pela presença e, por novas
vivências em natureza. Notoriamente, o tema despertou o profundo valor deste contato com a natureza
para o bem estar humano, em especial em um momento de privação e impossibilidade de sua
realização.
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REFLEXÕES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS SOBRE O NORMAL E O PATOLÓGICO

HELTON SARAGOR DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ AYKO VIEIRA NAKAMURA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 122 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

INTRODUÇÃO O Positivismo de Auguste Comte, seria, resumidamente, uma �loso�a determinista que
prega o empirismo sistemático e a anti cienti�cidade da investigação das causas �nais (JÚNIOR, 1994). O
método do autor, denominado histórico genético indutivo, tem como o seu principal componente o
empirismo (JÚNIOR, 1994), que proporciona a experimentação das teorias na realidade, dando-lhes a
suposta veracidade incontestável que o Positivismo propõe. Através desse raciocínio, pretende-se, a
partir de situações especí�cas, criar regras gerais, gerando uma análise parcial, uma vez que se dá quase
nenhuma relevância às condições nas quais os fenômenos ocorrem. Aplicado à Saúde, o método reduz a
distinção entre saúde e doença a algo meramente quantitativo, limitando o sujeito a seus processos
físico-químicos. Contradizendo essa lógica, Canguilhem (2009) defende uma análise qualitativa sobre
essa diferenciação, questionando se a doença seria uma realidade objetiva (SILVA, et al, 2010) e
criticando o conceito de normalização, essencial para o Positivismo (PORTOCARRERO, 2009). Ademais,
endossa que o estado patológico não tem sua existência em si mesmo, seria construído dentro de uma
relação, conforme a vida do indivíduo e suas condições sociais. A saúde seria, portanto, a capacidade de
adaptação às demandas do ambiente e a criação de novas formas de vida (SILVA, et al, 2010). OBJETIVOS
Geral: Abordar a obra o Normal e o Patológico de Georges Canguilhem enquanto obra clássica do
pensamento em saúde do século XX. Especí�co: Investigar as contribuições dos autores-comentadores
do campo da saúde coletiva que se dedicaram à discussão do Normal e Patológico. MATERIAIS E
MÉTODO Através leitura imanente de autores como Canguilhem (2009), Portocarrero (2009), Amarante
(1998; 2006), Lancetti (2006), Silva (2010), Coelho e Monteiro (2010), Donnangelo (1979) e Bezerra Jr.
(2006) e de obras como ?O que é Positivismo" da Coleção Primeiros Passos (1994), bem como ?O Normal
e o Patológico?, foi possível re�etir e produzir conhecimento acerca da discussão entre as perspectivas
do Positivismo e do Normal e Patológico na Saúde, dando ênfase à Saúde Mental, além de como isso se
re�ete na própria concepção de saúde. RESULTADOS E CONCLUSÃO É importante destacar a
contribuição dos autores comentadores, como Donnangelo (1979), que reforça a ideia de Canguilhem
que as Ciências da Saúde existem porque há pessoas que se sentem doentes e adiciona a noção de
corpo anátomo-�siológico investido socialmente, aplicado ao trabalho, que obtém seus signi�cados
inserido na estrutura histórica da produção. Portocarrero (2009), por outro lado, destaca o pensamento
de Canguilhem que na vida, há seus aspectos que a afastam de conhecimentos da física e da química e
que é ela quem dá o sentido de saúde ou patologia a algo. Por �m, Bezerra Jr. (2006), além de também
reforçar conceitos de Canguilhem, aponta o valor social do doente, que se encaixaria numa categoria de
socialmente recusado. Estas, assim como outras adições à discussão iniciada por Canguilhem são
essenciais para a atualização de sua obra, de modo a re�etir sobre o Normal e Patológico nas relações
contemporâneas. Ademais, amplia e complementa a re�exão, extremamente importante para o
conjunto de formações em saúde.
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REFLEXOS DE UM OÁSIS: AS HISTÓRIAS DE ENSINAMENTO EM SALA DE AULA

CECILIA CINTRA CAVALEIRO DE MACEDO - COORDENADOR(A)

ANITA SAYURI AGUENA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 163 - Educação Para Minorias Data: 01/07/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

Qual o poder que uma história contada por séculos pode ter sobre a alma contemporânea? Qual sua
relevância para a humanidade? A produção e disseminação de seus conhecimentos por meio de
histórias sapienciais é algo que todas as culturas mais tradicionais compartilham, não importa o local ou
tempo. Narrativas que sobreviveram às areias do tempo, entre as gerações, muitas vezes de autores
desconhecidos, e que tinham funções diversas. Se, em um primeiro momento, parecem buscar entreter,
também visam educar, promovendo a manutenção da herança de um povo, e, até mesmo incentivar
uma re�exão mais profunda sobre a natureza do indivíduo, do mundo, das relações sociais e de cada
ser. Para além da transmissão dessas narrativas, que perduram até os dias de hoje via contação de
histórias para crianças, um exercício que se mostrou possível e enriquecedor foi a utilização delas em
sala de aula como sensibilizadores, para que os educandos pudessem re�etir sobre si e sobre sua
relação com a realidade. Derivado do Projeto de Histórias de Sabedoria e Ensinamento desenvolvido no
interior do Núcleo de Pesquisas em Filoso�a Islâmica, Judaica e Oriental (NUR/UNIFESP), o presente
trabalho visa apresentar os resultados da aplicação do conhecimento adquirido nas conferências e
cursos ministrados pelo NUR relativos ao projeto na Educação Básica. Nos cursos houve a exposição de
algumas histórias de diferentes culturas, sendo trabalhadas as várias formas de apreciação dessas
histórias. O desdobramento imediato dos cursos foi a coleta de materiais com conteúdo sapiencial e a
utilização nas atividades do Ensino Médio de uma das novas disciplinas obrigatórias, a saber, a de
Projeto de Vida. A história escolhida para tal atividade foi Oásis, um conto que retrata o diálogo de um
ancião com dois jovens que, ao chegarem ao povoado no meio do deserto, solicitaram a ele informações
sobre a qualidade das pessoas locais. Diante das respostas contraditórias que ancião concede a cada
jovem e da explicação dos motivos de tais respostas, abre-se ao leitor a possibilidade de sondar, muito
mais do que sua conduta e a relação com as demais pessoas, o seu próprio olhar sobre o mundo e o
questionamento sobre o que se tem controle. Isso conduz a um mergulho re�exivo pertinente à
proposta da disciplina de Projeto de Vida, uma vez que ela tem como um de seus objetivos o incentivo
de seu educando a ?descobrir a si mesmo, aos outros e o meio em que vive? (BNCC). Utilizando como
método a leitura e questões para conduzir o exercício interpretativo do conto, obtivemos respostas
interessantes dos estudantes, mostrando como o conteúdo do conto foi assimilado e a tentativa da
conexão com as próprias experiências e ações.
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REFORMAS EDUCACIONAIS EM SÃO PAULO: DA GESTÃO DEMOCRÁTICA AO LÍDER
GERENCIAL

MARCIA APARECIDA JACOMINI - ORIENTADOR(A)

LUIS RENATO SILVA MALDONADO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 172 - Educação, Formação e Ensino 7 Data: 01/07/22 16h01 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO

Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE

REFORMAS EDUCACIONAIS EM SÃO PAULO: DA GESTÃO DEMOCRÁTICA AO LÍDER GERENCIAL Introdução
O presente trabalho faz parte da pesquisa de doutorado em andamento, vinculado à linha de pesquisa
Educação e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São
Paulo. Trata-se de pesquisa acerca do processo de reelaboração da concepção de gestão educacional e
liderança escolar por meio das reformas realizadas entre os anos de 2007 e 2020 pela Secretaria de
Estado da Educação de São Paulo (Seduc). Objetivos Temos como objetivo compreender se as recentes
reformas foram capazes de restabelecer a governabilidade da gestão das escolas públicas estaduais
paulistas. Nossa hipótese é a de que as mudanças implementadas por estes programas recon�guraram
o papel gestão escolar, de modo a passar a exercer uma liderança responsável pelo estreitamento da
função docente. Nesse processo, a gestão escolar articula medidas gerencialistas da Seduc,
intensi�cando mecanismos de controle, sobretudo no que se refere à efetivação do currículo paulista.
Apesar do avanço que as pesquisas em gestão escolar alçaram nas últimas três décadas, sobretudo após
a redemocratização do país e promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) de 1996, na
qual se rede�niu o interesse nas relações de poder na escola brasileira, a bibliogra�a analisada indica
que há uma lacuna a ser preenchida sobre a compreensão do cotidiano da gestão e dos sujeitos que
compõem a comunidade escolar, pois o uso de revisão de literatura é mais relevante do que a utilização
de instrumentos de coleta para análise empírica, prevalecendo assim um estudo mais conceitual e
teórico do tema. Nesse sentido, a pesquisa em gestão escolar que interrogue os sujeitos que atuam no
chão de escola se con�gura como estratégia para adentrarmos um espaço privilegiado de encontro
entre o Estado, suas políticas e a sociedade civil na escola. A pesquisa, ainda se justi�ca pela necessidade
de melhor delinear os caminhos da mudança educacional em São Paulo, mas com fortes re�exos no
país, em um contexto de avanço das práticas da Nova Gestão Pública (NGP) e de crise do mundo do
trabalho. Materiais e métodos Com base em um arcabouço teórico-metodológico da sociologia da
educação, em diálogo com a sociologia do trabalho e os estudos acerca do gerencialismo e
performatividade docente, planejamos analisar se as recentes reformas foram capazes de estabelecer
uma nova governabilidade no âmbito da gestão das escolas públicas paulistas e se engendraram uma
nova concepção de liderança. No que se refere à coleta de material, os procedimentos foram
organizados sob dois aspectos distintos e complementares. Primeiramente, a pesquisa bibliográ�ca
constituída de resoluções, leis, orientações e outros materiais da Seduc e de seus parceiros, a qual nos
forneceu pistas acerca do processo de elaboração das políticas públicas, a recon�guração da gestão e
liderança escolar, bem como da conjuntura política, econômica, social e cultural de sua produção. O
segundo procedimento, com início previsto para o segundo semestre de 2022, será pautado em
entrevistas semiestruturadas, cujo objetivo é o ingresso à subjetividade dos gestores pesquisados, de
modo a encaminhar o diálogo e favorecer o surgimento das representações sociais do cotidiano
vivenciado. Resultados e conclusão Apesar do caminho apenas iniciado, chegamos a algumas conclusões
preliminares: a bibliogra�a indica que as reformas gerencialistas têm promovido a intensi�cação do
trabalho, um aumento nas reponsabilidades do diretor no que se refere às demandas institucionais,
bem como mudanças no processo de provimento do cargo, o qual transita de meios mais democráticos
(eleição, concurso público) para menos democráticos (designação, indicação), não apenas em São Paulo,
mas em outros estados brasileiros e em várias partes do mundo, o que insere a reforma paulista em
uma agenda internacional de reformas educacionais. São ainda características desse processo a
responsabilização por resultados, menor autonomia e controle sobre a escola e, em contrapartida,
maior controle externo sobre o trabalho, a ampliação do escopo de suas atividades e,
consequentemente, maiores desgastes e insatisfação por parte desses trabalhadores da educação. Por
�m, estudos apontam para um processo de perda da autonomia da escola vinculada à conformação de
um novo per�l de direção sob a in�uência dos princípios da NGP.
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REGIMES DE CONTROLE PRIVADO-MILITARIZADO NOS TERRITÓRIOS POPULARES E
NOVAS ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO CÍVICO

GIOVANNA BONILHA MILANO - COORDENADOR(A)

ANA LUIZA VIEIRA GONÇALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: CIDADES

INTRODUÇÃO O projeto ?regimes de controle privado-militarizado nos territórios populares e (as) novas
estratégias de engajamento cívico?, inserido no âmbito Projeto de extensão Con�itos Fundiários Urbanos
(PECFU) do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (IC- Unifesp) propõem-se a
analisar, a partir de duas abordagens articuladas, formas de re�exão e intervenção extensionista nos
territórios localizados em áreas distintas da Zona Leste do município de São Paulo. Essas abordagens
envolvem análises teóricas e empíricas associadas a ações práticas relacionadas com os processos e
relações existentes nos territórios selecionados para o trabalho. OBJETIVOS Re�etir sobre as articulações
entre a produção normativa (do Direito estatal e dos direitos nas periferias); os tensionamentos de
legitimação e representações da justiça e a mobilização dos ilegalismos nos territórios populares,
inscritos no neoliberalismo contemporâneo. METODOLOGIA Durante o percurso de pesquisa, realizou-se
o levantamento, catalogação e sistematização acerca da percepção de sujeitos coletivos no que tange à
violência/segurança, ao direito e ao Estado. Entende-se por sujeitos coletivos grupos, movimentos,
frentes de ação que se organizam com objetivos comuns, em muitos dos casos reunindo movimentos
sociais e/ou indivíduos de matrizes e escopos de atuação distintos. No âmbito do projeto, foram
selecionados cinco sujeitos focais para levantamento e análise, sendo eles: Frente Brasil Popular,
Campanha Despejo Zero, Fórum Nacional de Reforma Urbana, BR Cidades e Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST). Com o objetivo de quali�car as dados levantados e tentar acessar
informações que vão além do que é colocado publicamente pelos sujeitos, estão sendo realizadas
entrevistas com liberanças dos sujeitos da reforma urbana. RESULTADOS Ainda que a pesquisa não
tenha se encerrado, entende-se que houve uma escalada na violência sobre os territórios e na
criminalização dos movimentos sociais e sujeitos da reforma urbana, sobreposta a um processo de
transformação das formas de controle, no contexto do neoliberalismo contemporâneo. Sendo assim, as
demandas por ordem nos territórios mudam de caráter e de forma. Por se tratar de uma pesquisa ainda
em curso, os resultados aqui apresentados são feitos de forma parcial, podendo haver mudanças de
acordo com a quali�cação dos dados. Entretando, um elemento que apareceu no levantamento foi o
fato da segurança, especialmente como cuidado, ser um ponto cego dos discursos dos sujeitos; esse é,
portanto, um dos pontos que buscamos quali�car com as entrevistas.
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REGISTRO SANITÁRIO DE NOVOS MEDICAMENTOS NO BRASIL E SUA
JUDICIALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

DANIELA OLIVEIRA DE MELO - ORIENTADOR(A)

RAFAEL AUGUSTO MANTOVANI SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: TECNOLOGIA EM SAÚDE

Introdução: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sempre foi alvo de críticas à morosidade
no processo de aprovação de registro de medicamentos, inclusive com a hipótese de que essa
morosidade contribuiria para a judicialização de medicamentos sem registro no país. O estado de São
Paulo (SP) possui um gasto signi�cativo com a judicialização e é um dos pioneiros na avaliação e
monitoramento de demandas judiciais. Objetivo: Descrever a disponibilidade de medicamentos novos
no Brasil e explorar a relação entre o tempo regulatório e a judicialização de novos medicamentos que
podem impactar signi�cativamente nos gastos com demandas judiciais contra a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo (SES/SP). Material e Métodos: Foram identi�cados os medicamentos novos
registrados na FDA de 2000 a 2020 e veri�cado se estes também possuem registro sanitário no Brasil em
consulta ao sitio eletrônico da Anvisa. Para os medicamentos registrados no país, coletou-se também as
data de solicitação e de registro. Paralelamente, foram solicitadas informações sobre todas as demandas
judiciais de medicamento cadastradas no sistema SCODES de SP, �ltrando apenas os medicamentos
para os quais o atendimento das demandas em um mês geraria custo igual ou superior a cem mil reais.
Resultados: De 615 medicamentos novos registrados na FDA, 374 (60,8%) possuíam registro na Anvisa,
sendo que a mediana do tempo regulatório foi de 409 dias. Sessenta porcento dos medicamentos novos
com potencial impacto �nanceiro contra a SES/SP possuem ao menos uma demanda judicial antes do
registro. Conclusão: A maioria dos medicamentos possuem registro em ambas as agências. Além disso,
mais da metade dos medicamentos com impacto �nanceiro apresentaram ao menos uma demanda
judicial antes do registro e que estas possivelmente estão associadas à demora do fabricante em
solicitar o registro no Brasil.
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REGISTRO VASCULAR PARA MONITORIZAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS
ANGIOPLASTIAS DOS MEMBROS INFERIORES

VLADIMIR TONELLO DE VASCONCELOS - ORIENTADOR(A)

JEAN FELIPE PEDROZO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 126 - Tecnologias em Sáude-1 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: Os Registros de Melhoria em Qualidade servem de apoio à qualidade do cuidado
prestado, auxiliando na comunicação e tomada de decisão em equipe, e permitem um arquivo de base
de dados dos pacientes, fornecendo informações, também, para investigação cientí�ca. A Qualidade em
Saúde é um conjunto de fatores que ajudam a satisfazer as necessidades de assistência à saúde da
população receptora do serviço, um de seus componentes é a efetividade, que é de�nida como a
aplicação da medicina baseada em evidências a todos os pacientes. Para se avaliar a qualidade
precisamos ter um modo de observar o que se tem feito, para isso é utilizado um banco de dados com
informações padronizadas sobre diagnósticos, processos de cuidado e desfechos, permitindo
comparações sistemáticas entre diferentes locais. A análise dos dados fornecerá, por meio de relatórios,
informações a respeito de padrões de prática no mundo real, com informações sobre a população sob
cuidado, sozinha ou em comparação a outras. OBJETIVO: Documentar a qualidade e efetividade, de
acordo com diferentes métricas, do tratamento em pacientes submetidos a angioplastias periféricas.
Avaliando fatores de risco para hospitalização total, e mortalidade por todas as causas; fatores de risco
para eventos cardiovasculares maiores e sangramentos; e fatores de risco para complicações dos
procedimentos. MÉTODO: Estudo observacional, prospectivo, delineado para documentar a prática atual
para o tratamento de pacientes submetidos a angioplastia periférica. O registro será coordenado pela
Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da UNIFESP, que executará o gerenciamento regulatório,
de dados e de centros. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos submetidos a angioplastia
periférica por: claudicação; aneurisma arterial periférico; sinais de isquemia e estenose arterial
periférica; e isquemia aguda e estenose arterial periférica signi�cativa. Em relação ao procedimento,
foram coletados: característica das alterações arteriais tratadas, data do procedimento, métodos e
dispositivos utilizados, complicações, e resultado técnico �nal. Sera?o coletadas informac?o?es de o?bito,
infarto do mioca?rdio, acidente vascular cerebral, hospitalizac?o?es, e complicações para identi�car os
fatores de risco para eventos cardiovasculares maiores; hospitalizac?a?o total e pós-procedimento e
mortalidade. RESULTADOS: No relatório do projeto no período de 01-jan a 31-mar de 2022, foram
realizados 3 procedimentos, com média de 14 dias de internação, sendo maior o período de internação
pré-procedimento em pacientes com caráter de urgência (média 4 dias). 33% dos pacientes eram
tabagistas com claudicação, 33% dos pacientes com claudicação nunca fumaram e 33% apresentavam
um histórico prévio de tabagismo. Além disso, 100% dos pacientes tiveram a prescrição de estatina e
anti-agregante na alta, e 100% dos pacientes tiveram o ITB pré-operatório mensurado. CONCLUSÃO: O
sucesso técnico do procedimento ocorreu em 66% dos casos, em um procedimento houve complicação,
com dissecção da lesão alvo e amputação não planejada. Ao estudar os dados fornecidos pelo relatório,
o tempo de internação pré-procedimento de urgência pode ser um alvo para as melhorias com a
redução do tempo médio de internação. Pela atual situação econômica com restrição das atividades
essenciais em que se encontra o serviço do Hospital São Paulo, ocorreu uma redução do número de
procedimentos realizados.



Página 1812Página 1812

RELAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM
DERMATITE ATÓPICA NO PERÍODO DA PANDEMIA.

MARILIA MARUFUJI OGAWA - ORIENTADOR(A)

LUIS HENRIQUE FREGONESI - CO-AUTOR(A)

MIKE ROCHA ALVES - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

RELAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA NO
PERÍODO DA PANDEMIA. MIKE R.ALVES, LUIS H. FREGONESI., MARÍLIA M. OGAWA, SAMIRA YARAK
(Departamento de Dermatologia, Escola Paulista de Medicina, UNIFESP). Este trabalho tem como objetivo
geral avaliar o impacto do período de pandemia de COVID-19 sobre a saúde mental de pacientes com
Dermatite Atópica (DA). Nesse estudo observacional transversal, foram analisados dados de prontuários
dos pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP a
partir de 2019. Os pacientes selecionados para o estudo possuem o diagnóstico de DA e fazem
acompanhamento regular no ambulatório. A avaliação da relação entre o isolamento social e o
surgimento ou piora de sintomas depressivos e ansiosos nesses pacientes será realizada através de
questionários padronizados (SCARED e DCI), que atribuem pontos de acordo com a prevalência desses
sintomas.
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Sub-Área: NUTRIÇÃO, OBESIDADE E DISTÚRBIOS ALIMENTARES

Introdução: Os ácidos orgânicos (AO) são gerados a partir do metabolismo celular e praticamente
apresentam-se indetectáveis na urina quando este encontra-se em equilíbrio. Por outro lado, em
algumas condições patológicas podem sofrer alterações quantitativas. A avaliação de metabólitos
urinários exige mais estudos para estabelecer associações entre o estado nutricional e fatores de risco
para alguns futuros desfechos em saúde, especialmente em crianças com excesso de peso. A
metabolômica surge como uma ferramenta poderosa para a detecção precoce de várias condições
relacionadas à saúde. Objetivo: Relacionar possíveis alterações nas concentrações de ácidos orgânicos
nas amostras de urina com o estado nutricional de crianças pré-púberes. Métodos: Avaliou-se o per�l de
ácidos orgânicos urinários de 110 indivíduos pré-puberes, divididos em grupos de acordo com o IMC/I
(Índice de Massa Corporal/idade), como eutro�a (EU) (n = 45), sobrepeso (SO) (n = 21) e obeso (OB) (n =
44). As amostras de urina de 24 horas foram submetidas a análise por LC?MS/MS para avaliação de 73
ácidos orgânicos por meio do Kit de Análise de Ácidos orgânicos urinários (Zivak®, Turquia), os valores
de concentração foram corrigidos pela concentração de creatinina. As medidas antropométricas foram
avaliadas seguindo os protocolos padrão. Resultados: Não houveram diferenças das concentrações de
AOs entre os sexos. As concentrações dos seguintes AO (em ?g/mg de creatinina) mostraram-se
diminuídos no grupo OB em relação ao grupo EU e ao grupo SO: suberilglicina (EU: 0,16 vs OB: 0,35, SO:
0,44 vs OB: 0,35, p = 0,0276); ácido benzóico (EU: 2,68 vs OB: 1,74, SO: 3,03 vs OB: 1,74, p = 0,0169); n-3-
fenilpropilglicina (EU: 6,88 vs OB: 4,90, SO: 10,61 vs 4,90, p = 0,0314) e p-hidroxifenilático (EU: 4,70 vs OB:
3,72, p = 0,0081). Também houveram diferenças entre os grupos OB e SO para os AO fenilacético (SO:
1,11 vs OB: 0,70, p = 0,0415) e sucinilacetona (SO: 12,19 vs OB: 6,41, p = 0,0196). Conclusão: As
concentrações urinárias diminuídas de AO no grupo OB sugerem que o excesso de peso leva a
alterações em vias enzimáticas relacionadas à beta-oxidação mitocondrial, ao metabolismo de
aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina e a tirosina, bem como, a in�uência de nutrientes
provenientes da dieta que também podem modi�car o padrão de excreção urinária destes AO. (Apoio
Financeiro: FAPESP)
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Introdução: A consciência fonológica tem sido alvo de muitos estudos por conta de sua in�uência no
desenvolvimento da linguagem de pré-escolares e, futuramente, no aprendizado da leitura e da escrita.
A literatura aponta que o período do aumento do vocabulário é associado ao desenvolvimento da
consciência fonológica, e que esta, em conjunto com habilidades como a memória fonológica de curto
prazo, medeiam a identi�cação de rimas. Objetivo: Encontrar relações especí�cas entre o aumento do
vocabulário expressivo e o desempenho na prova de rima em crianças pré- escolares. Materiais e
Método: A pesquisa está vinculada a um projeto de pesquisa mais abrangente, no qual participaram 222
crianças com idades entre 4 e 6,2 anos, alunos de cinco escolas da rede pública de São Paulo. Neste
projeto foi analisado o subteste de rima da Prova de Consciência Fonológica para Crianças na Idade Pré-
escolar (CF-Pré) e a Prova de Vocabulário Expressivo ABFW (Be�-Lopes 2000) Reduzida. A partir de uma
correlação simples foram analisadas as pontuações da prova de rima e prova de vocabulário. Também
foi aplicada uma análise de regressão entre as variáveis vocabulário e idade, e desempenho na prova de
rima. Resultado: Os resultados deste estudo demonstraram que o vocabulário expressivo contribuiu
para predizer uma pequena parcela do desempenho na prova de rima (8,6% da variância explicada).
Esse dado sugere que outros fatores não mensurados devem ajudar a predizer melhor o desempenho
na prova de rima.
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Introdução: Pacientes receptores de transplante renal [RTR] apresentam risco elevado de
desenvolvimento da forma grave da doença causada pelo SARS-COV-2 (COVID19) em decorrência da
imunossupressão crônica, bem como presença das inúmeras comorbidades. Ainda, estudos indicam
associação entre diabetes mellitus [DM] e aumento do risco de mortalidade e pior prognóstico nos
pacientes diabéticos com COVID19. Objetivos: Avaliar se os RTR diabéticos contaminados na segunda
onda da pandemia, apresentam piores desfechos quando comparados aos infectados na primeira onda.
Materiais e Métodos: Análise retrospectiva de 1.258 RTRs, acompanhados no Hospital do Rim - São
Paulo, que foram diagnosticados com COVID-19 por RT-PCR do swab nasofaríngeo. Os dados da primeira
onda correspondem aos RTRs infectados em março a setembro de 2020 (n=300), enquanto que os da
segunda onda (n=958) foram coletados dos pacientes infectados de dezembro a março de 2021, antes
do início da vacinação. Os resultados foram analisados utilizando regressão logística binária, onde os
valores para P < 0,05 foram considerados signi�cantes. Resultados: Em relação à primeira onda, 62,8%
homens (vs 57,3%), 70,8% brancos (vs 61,3%), com média de idade de 49,6±13,2 anos (vs 52,5±12,2
anos), dos quais 28,9% tinham DM (vs 39%), 74,4% hipertensão [HAS] (vs 74,6%), 1,3% cardiopatia (vs
10,7%), 0,7% neoplasia atual ou pregressa (vs 7,0%), 0,2% pneumopatia (vs 3,0%), 0,2% doença
autoimune (vs 2,0%), 0,2% hepatopatia (vs 3,0%), 20,1% tabagistas (vs 20,7%), 37,6% sobrepreso (vs
40,0%) e 24,6% obesidade (vs 21,7%). Dentre os pacientes com DM, 41,5% necessitaram de oxigênio [O2]
suplementar (vs 61,5%), 36,5% foram admitidos em unidade de terapia intensiva [UTI] (vs 54,7%), 26,4%
necessitaram de ventilação mecânica invasiva [VMI] (vs 44,4%), 36,1% tiveram disfunção aguda do
enxerto [DAE] (vs 63,2%), 18,4% necessitaram de diálise (vs 43,6%) e 41,9% foram à óbito (vs 39,3%).
Conclusão: Pacientes RTR com DM apresentaram mais comorbidades na 2ª onda da COVID-19 em
comparação à 1ª onda e elevadas taxas de mortalidade e de progressão da COVID-19. Análises
subsequentes vão permitir a identi�cação dos fatores de risco clínico-laboratoriais associados aos piores
desfechos da COVID-19 nos pacientes diabéticos e transplantados renais em diferentes ondas da COVID-
19.
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RELAÇÃO ENTRE P53, TLR4 E HPV EM TUMORES DE CABEÇA E PESCOÇO NATÁLIA MENESES ARAÚJO1,
KAYO ALEXANDRE SOUZA DA CRUZ2, ILEANA GABRIELA SANCHES RUBIÓ2, LUISA LINA VILLA3,4,
RODRIGO ESAKI TAMURA2, MIRIAN GALLIOTE MORALE2. 1 Programa de Pós Graduação em Biologia
Química, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo,
Brasil. 2 Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Departamento de Ciências
Biológicas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, Brasil. 3 Centro de Investigação
Translacional em Oncologia, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), São Paulo, Brasil. 4
Departamento de Radiologia e Oncologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo,
Brasil. araujo.natalia@unifesp.br kayo.alexandre@unifesp.br ileana.rubio@unifesp.br
l.villa@hc.fm.usp.br rodrigo.tamura@gmail.com morale@unifesp.br Introdução: Os cânceres de cabeça e
pescoço abrangem um grupo de tumores que se desenvolvem nestas regiões, cujo surgimento está
comumente associado ao uso de tabaco, consumo de álcool e à infecção pelo papilomavírus humano
(HPV). O HPV, ao infectar as células, expressa oncoproteínas virais que levam à degradação da proteína
p53, dentre outras alterações. A p53 funciona como um importante supressor tumoral e, ao ser
degradada, pode facilitar o desenvolvimento tumoral. Além disso, essa proteína é comumente
encontrada mutada em diversos tipos tumorais, incluindo principalmente os tumores de cabeça e
pescoço, sendo que muitas vezes, sua alteração está relacionada à tumores mais agressivos,
vascularizados, invasivos e de pior prognóstico. Outro ponto abordado é a interação dos receptores do
tipo Toll (TLRs) com a proteína p53 e a sua participação no câncer. Esses receptores atuam no sistema
imune inato e podem estar expressos em alguns tumores, cuja ativação pode gerar respostas anti- ou
pró-tumorais. Objetivos: Correlacionar o efeito das alterações de p53 com a ativação e inibição da via de
TLR4 em câncer de cabeça e pescoço, infectados ou não por HPV e a partir disso, analisar a resposta a
tratamentos com quimioterápicos. Materiais e métodos: Estão sendo utilizadas três linhagens celulares
derivadas de tumores de cabeça e pescoço que diferem no status da p53 e na infecção pelo HPV (SCC78
? mutada em p53, sem genoma de HPV; SCC143 ? sem mutação em p53 e sem genoma de HPV; SCC154 ?
sem mutação em p53, com genoma de HPV16) para análises da expressão de TLR4, viabilidade, morte e
migração celular a partir da indução do ativador da via de TLR4, lipopolissacarídeos (LPS), ou do inibidor
TAK242 (Resatorvid), bem como a sensibilidade ao quimioterápico cisplatina. Estudos futuros envolvem a
avaliação das vias ativadas ou inibidas mediante tratamento com LPS ou TAK242 e a combinação de
ambos com cisplatina. Também pretendemos analisar a liberação de citocinas pró- e anti-in�amatórias
com os diferentes tratamentos, parada de ciclo celular e análises in silico com os dados disponibilizados
no TCGA Research Network. Resultados: SCC154 apresentou maior expressão de TLR4 em nível proteico
e SCC143 a menor. SCC78 mostrou-se como a linhagem mais resistente à cisplatina, enquanto a SCC154
mostrou-se como a mais sensível. SCC78 possui o menor IC50 de TAK242, enquanto SCC143 possui o
maior. O tratamento com LPS aumentou a viabilidade celular das três linhagens, com menor efeito na
SCC143. O LPS em combinação com a cisplatina apresentou maior redução da viabilidade celular na
SCC143 em comparação com os tratamentos isolados, mas não alterou a viabilidade nas outras duas
linhagens. Usando o inibidor da via, foi visto que a TAK242 também atua sinergicamente com a cisplatina
na redução da viabilidade nas linhagens SCC143 e 154. Resultados prévios nos mostram que a
ativação/inibição da via de TLR4 não in�uencia na morte celular em SCC78 e que o TAK242 é capaz de
diminuir a capacidade migratória e de proliferação da SCC143. Os experimentos com as demais
linhagens ainda estão em andamento.
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A leishmaniose é uma doença infecciosa que tem como agente etiológico parasitas do gênero
Leishmania. Os parasitas possuem ciclo de vida heteroxênico variando entre um hospedeiro
invertebrado e outro vertebrado. Com relação ao hospedeiro vertebrado, sabe-se que por serem
parasitas intracelulares obrigatórios infectam principalmente macrófagos, e por infectarem células
especializadas na eliminação de patógenos invasores, as Leishmanias foram capazes de desenvolver ao
longo do tempo mecanismos para subverter a função normal dessas células e que permitissem sua
replicação. Muitos desses mecanismos utilizados pelos parasitas para sobreviver e proliferar no interior
das células não são conhecidos ou pouco estudados. Neste sentido acreditamos que mecanismos
regulatórios da expressão gênica, como modi�cações pós-transcricionais, da célula hospedeira podem
ser afetados durante o processo infeccioso. Modi�cações pós-transcricionais de mRNAS, são
caracterizadas pela adição de grupamentos químicos em nucleotídeos especí�cos que compõem o RNA,
por exemplo, a modi�cação m6A trata-se de uma metilação na adenina. Os níveis de m6A são regulados
pela ação de um conjunto de proteínas regulatórias que incluem os writers, proteínas que adicionam a
modi�cação e são representadas por METTL3, METTL14 e WTAP. Os erasers, removem o grupamento
químico, e são representados por FTO e ALKBH5 e os readers, que reconhecem os nucleotídeos
modi�cados e permitem que ele exerça sua função na molécula de RNA, neste caso, são YTHDC1-2 e
YTHDF1-3. Essa é a modi�cação mais abundante e conservada nos mRNAs de mamíferos. Devido a sua
predominância, o papel da modi�cação de m6A tem sido investigado e demonstrado na resposta
in�amatória contra patógenos intracelulares. Considerando os estudos que demonstram a ação de m6A
na resposta imune e a capacidade das Leishmanias de manipular a célula hospedeira, este projeto
objetiva entender qual o papel dessas modi�cações durante o processo de infecção por Leishmania.
Análises de dados de RNA-seq mostraram que em amostras de fígado de camundongos infectados com
L. infantum, a proteína METTL3 teve sua expressão aumentada. Este achado sugere que essa
modi�cação pode ter relação com a interação Leishmania-hospedeiro e além disso, que a maquinaria
regulatória da célula hospedeira pode estar sendo manipulada pelos parasitas. Tendo em vista este
resultado, pretendemos inicialmente avaliar a expressão da maquinaria regulatória de m6A em
amostras de pacientes diagnosticados com Leishmaniose cutânea e em experimentos de infecção in
vitro de mácrofagos com L. braziliensis e L. amazonensis, através de análises de qPCR. Posteriormente,
novos ensaios de infecção in vitro de macrófagos serão realizados para a coleta de amostras totais de
RNA com o intuito de identi�car e quanti�car os níveis de m6A por experimentos de dot-blot com
anticorpo especí�co para m6A e sequenciamento direto de RNA. Em paralelo, linhagens de macrofágos
nocautes para METTL3 serão obtidas utilizando método de CRISPR/Cas9 associado a lentivirus. Com as
células nocauteadas será realizada infecção com L. braziliensis e L. amazonensis para que seja possível
avaliar a taxa de multiplicação das amastigotas intracelulares. Pretendemos, assim, caracterizar o papel
de m6A durante o processo de infecção de macrófagos por Leishmania.
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Este projeto de iniciação cientí�ca tem como objetivo compreender as relações bilaterais entre Brasil e
Estados Unidos a partir de uma análise comparada entre as políticas externas para os EUA conduzidas
pelos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC, 1995-2002) e Luiz Inácio ?Lula? da Silva (2003-2010).
Para realizar esta análise, serão utilizadas fontes bibliográ�cas acerca deste objeto de estudo. Será
realizada, portanto, uma revisão bibliográ�ca sobre o tema. Além disso, espera-se destacar o aspecto da
autonomia brasileira em relação aos Estados Unidos, bem como os paradigmas de política externa que
se apresentam no recorte temporal escolhido para a pesquisa.
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As relações de gênero constituem temática que atravessa vários campos do saber, contudo a
consolidação dessa área de estudos ainda é recente. As diferenças de gênero estão circunscritas em
construções sociais que atribuem um modo de ser, pensar, agir, signi�car e existir no mundo a partir da
dicotomia imposta aos papéis de ?feminino? e ?masculino, acarretando a naturalização de papéis sociais.
Nessa perspectiva, este estudo teve o objetivo de investigar a partir da teoria histórico-cultural o impacto
do contexto social, cultural e histórico na preservação desses papéis e na constituição dos sujeitos, com
enfoque nas crianças da educação infantil e anos iniciais. A partir de pesquisa qualitativa, foi realizada a
análise de desenhos produzidos em três edições do Prêmio AKONI de igualdade racial promovido pela
Secretaria de Educação de Guarulhos a �m de perceber os signi�cados simbólicos produzidos e
atribuídos pelas crianças a respeito das relações de gênero. Ao todo foram selecionados 64 desenhos
que apresentavam aspectos evidentes desse tema, sobretudo, em evidências e marcas que
culturalmente podem se referir ao masculino e feminino. Tal análise se deu a partir do entendimento
que as relações de gênero podem atravessar as produções artísticas e culturais e, que o desenho infantil
é uma forma de comunicação dos sentimentos, vivências, percepções e subjetividades das crianças. A
análise dos desenhos selecionados se deu a partir da construção de três categorias: Cores - "rosa de
menina e azul de menino": a naturalização do binarismo de gênero; Ambiente - a perspectiva dos
espaços ocupados: sob o olhar do con�namento no espaço doméstico para meninas e o direito a
mobilidade para os meninos; Temas - a preparação para o casamento e a espera do príncipe encantado
em contraponto ao direito a aventuras e descobertas. Essas categorias serviram de base para analisar as
percepções que as crianças transpuseram aos desenhos e que representam um possível impacto da
forma como a sociedade vêm impondo determinadas ideologias e dicotomias no que concerne às
relações de gênero. A análise preliminar dos resultados indica que a vida social determina
comportamentos e atitudes socialmente aceitos para determinado gênero que impedem as crianças de
conhecerem outras possibilidades de escolha, o que claramente se veri�ca em seus desenhos.
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RELAÇÕES DE PODER EM NARRATIVAS VIRTUAIS PRODUZIDAS POR JOVENS:
ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DAS EPISTEMOLOGIAS DO SUL

GABRIELA HELENA AUTIERO DA COSTA - DISCENTE

PAMELA CRISTINA BIANCHI - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Introdução: Temas relativos ao ciberespaço vêm ganhando mais relevância na contemporaneidade. A
juventude aparece como protagonista desse processo impulsionando e produzindo novas manifestações
culturais neste universo. Dentre elas, destacam-se as fan�ctions, narrativas construídas virtualmente por
e para fãs. Objetivo: O estudo teve como objetivo identi�car, sob a perspectiva das Epistemologias do
Sul, como o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo se manifestam nas fan�ctions. Método: Realizou-
se uma pesquisa documental qualitativa, com leitura e análise de três narrativas publicadas em
plataformas online. Resultados: Notou-se a presença das três estruturas de poder: o capitalismo através
do protagonismo do estilo de vida das classes sociais dominantes; o colonialismo na presença apenas de
personagens brancos; o patriarcado, expressado em cenas de objeti�cação e violências contra a mulher.
Conclusão: Os resultados apontam que as produções juvenis têm sido espaços de reprodução de
relações de poder dominantes no cenário atual.
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RELAÇÕES ECLIPSADAS NA URBANIZAÇÃO PAULISTANA: JOAQUIM EUGÊNIO DE
LIMA (1870-1902)

FERNANDO ATIQUE - ORIENTADOR(A)

LUCAS MARTINEZ KNABBEN - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SÃO PAULO

A cidade de São Paulo, no �nal do século XIX e início do século XX, passava por um processo de
expansão e modernização. Essas transformações do espaço urbano da cidade têm forte ação no ramo
imobiliário para a confecção de espaços em seu processo expansivo, que tem o empresariado como seu
principal promotor. Joaquim Eugênio de Lima se insere nesse empresariado promotor do espaço urbano
da cidade de São Paulo, principalmente pelo seu empreendimento da Avenida Paulista. Entretanto, sua
atuação e seus empreendimentos urbanos se mostram para além do realizado no Alto da Bela Vista:
Eugênio de Lima se demonstra atuante na confecção espacial de diversas regiões da cidade e articulado
com demais �guras atuantes no urbano. Sendo assim, este projeto de pesquisa pretende estudar as
teias, relações, in�uências e atuações de Joaquim Eugênio de Lima, imigrante uruguaio, que compunham
o mosaico urbanístico da história da cidade de São Paulo. A pesquisa de mestrado não pretende ser uma
investigação que traga o protagonismo de Joaquim Eugênio de Lima na urbanização, mas sim, uma
possibilidade de analisar o projeto de mercantilização da terra urbana paulistana por meio da ação de
um imigrante que se inseriu na elite da cidade e que fez, pelo que se entendeu até agora, não ser notado
se maneira a diminuir a compreensão das tensões e das polêmicas em que esteve envolvido.
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RELAÇÕES ENTRE ANSIEDADE MATEMÁTICA, VIVÊNCIAS NEGATIVAS E
PROCRASTINAÇÃO EM DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I

PATRICIA ROSANA LINARDI - ORIENTADOR(A)

CAROLINE RODRIGUES - DISCENTE

JOÃO DOS SANTOS CARMO - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 139 - Ensino de Matemática Data: 30/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Ansiedade matemática é um fenômeno que se caracteriza por um conjunto de reações desagradáveis
em relação à matemática estabelecida por experiências negativas com a sua aprendizagem e/ou por
crenças cristalizadas sobre essa disciplina, seu ensino e aprendizagem. Professoras e professores que
atuam no ensino de matemática nos anos iniciais e �nais do Ensino Fundamental I podem trazer marcas
de sentimentos negativos em relação à mesma disciplina, por lacunas em seu processo formativo ao
longo da sua escolarização e de vida, tendo que ensinar conteúdos especí�cos da matemática na sua
prática docente. Estudos têm demonstrado que parte dessas situações estão ligadas à apropriação de
conteúdos matemáticos em si, mas que existem outros fatores responsáveis para experiências negativas
em relação à matemática, como o ensino-aprendizagem enraizado numa concepção tradicional,
metodologias inadequadas, mitos e regras arraigados sobre o que seja matemática, seu ensino e
aprendizagem. Esta pesquisa se propõe a investigar como a ansiedade matemática, as vivências
negativas e a procrastinação podem estar relacionadas e afetar o fazer pedagógico em professores
pedagogos que atuam no Ensino Fundamental I no ensino de matemática. O trabalho se caracteriza
como pesquisa exploratória e os dados coletados serão obtidos diretamente dos sujeitos localizados em
seu ambiente de trabalho com professores do Ensino Fundamental I em duas etapas: a primeira, através
de questionário que visa levantar informações pessoais, acadêmicas e pro�ssionais dos sujeitos
voluntários a �m de caracterizá-los e do preenchimento de três escalas de tipo likert - Escala de
Ansiedade à Matemática, Escala de Vivências Acadêmicas Negativas em relação à Matemática e Escala de
Motivos de Procrastinação Acadêmica em relação a Matemática. A segunda etapa constituirá na
realização de entrevista semiestruturada com os participantes que atingiram pontuações de extrema
ansiedade. São esperados com esta pesquisa resultados que identi�quem a incidência de casos de graus
de ansiedade matemática em professores do Ensino Fundamental I, veri�car se existe e qual a natureza
de vivências negativas e sua relação com ansiedade matemática, assim como quais são os relatos de
vivências negativas que emergem das narrativas docentes que apresentam extrema ansiedade
matemática. Há a expectativa de contribuir para a validação da Escala de Ansiedade Matemática aplicada
aos professores formados em Pedagogia que lecionam no Ensino Fundamental I e, por meio dela, assim
como os outros dados coletados, estabelecer relações com a prática de ensino do professor.
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RELATO DE ATIVIDADE DA LIGA ACADÊMICA PAULISTA DE ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA: USO DE METODOLOGIA REMOTA NO CENÁRIO PANDÊMICO

ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO - COORDENADOR(A)

DENISE MIYUKI KUSAHARA - COORDENADOR(A)

FLAVIA SIMPHRONIO BALBINO - COORDENADOR(A)

MARIANE FREIRE BARBOSA - DISCENTE

JULIA SILVA DEL BELLO - DISCENTE

ALINE STRIBL - DISCENTE

LARISSA CRISTINA MARCOLINO CISTERNA - DISCENTE

ANA LUCIA MARQUES DA SILVA - DISCENTE

ISADORA CRISTINA DE OLIVEIRA YONEIAMA - DISCENTE

BARBARA MARINHO DUARTE - DISCENTE

BEATRIZ MIYUKI KITAMURA - DISCENTE

CINTIA GOMES OLIVEIRA - DISCENTE

SARA CIRILLO SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
PEDIATRIA

INTRODUÇÃO. Considerando que uma liga acadêmica tem como fundamento o tripé universitário:
educação, pesquisa e extensão, é essencial a promoção da educação em saúde para a transmissão de
conhecimentos cientí�cos dos ligantes para a comunidade. Nesse sentido, a Liga Acadêmica Paulista de
Enfermagem Pediátrica (LAENPed) teve como proposta atividades teórico-práticas on-line de educação
em saúde, por meio da comunicação dos conteúdos aprendidos durante as aulas para as famílias e
crianças por meio de uma linguagem simples e acessível e também por meio de atividades lúdicas que
promovam a comunicação, interação e vínculo com a criança. OBJETIVO. Descrever a experiência da
LAENPed na comunicação de conteúdos ministrados em aulas do ciclo 2021-2022, por meio de redes
sociais, para os membros da liga e a comunidade; relatar a experiência dos ligantes com distribuição de
brinquedos para as crianças hospitalizadas e o planejamento da instituição de uma Brinquedoteca
Móvel. MÉTODO. Sob a orientação das preceptoras e dos membros da diretoria, os ligantes foram
divididos em 7 grupos de 4 pessoas para elaboração de posts educativos, com base na exposição das
aulas ministradas ao longo do ciclo. As datas das publicações foram prede�nidas segundo o calendário
das aulas na liga. O preparo para a distribuição dos brinquedos para as crianças hospitalizadas se deu
com a divisão dos ligantes, preparo dos presentes, planejamento da entrega no dia proposto e
elaboração de um vídeo para a divulgação no site da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras e
Associação Brasileira de Brinquedotecas. O projeto da Brinquedoteca Móvel foi baseado na literatura
sobre a temática e desenvolvido considerando as características do serviço no qual o recurso seria
utilizado (tipo do carrinho, brinquedos e demais materiais para sua composição). RESULTADOS. De maio
à setembro de 2021 foram criados pelos ligantes, de modo assíncrono, 7 posts para o Instagram da liga,
contemplando assuntos ministrados em aula sobre a prevenção da violência e acidentes na infância,
alimentação infantil, o manuseio mínimo do neonato, a experiência da família da criança com de�ciência
entre outros. Em comemoração ao Dia Internacional do Brincar, juntamente com o projeto Sopro de Ar
Frasco, foi realizada a distribuição de brinquedos para as crianças hospitalizadas nas unidades de
pediatria do hospital universitário da Universidade. Respeitando as medidas de segurança contra a
Covid-19, a distribuição foi feita pelas ligantes que a �m de tornar o momento mais divertido, foram com
variadas fantasias, promovendo no ato a entrega de pan�etos sobre a importância do brincar e a
cantoria de cantigas infantis. Com a �nalidade de favorecer a assistência do cuidado, planeja-se a
implementação da brinquedoteca móvel, contribuindo assim com a aplicação sistemática do brinquedo
terapêutico com a criança hospitalizada. CONCLUSÃO. A elaboração de posts para o instagram
proporcionou maior proximidade com temáticas relevantes à enfermagem pediátrica e sua atuação.
Ademais, a proposta de atividade permitiu o desenvolvimento de autonomia quanto ao próprio
aprendizado e a propagação do conhecimento na comunidade, sendo de utilidade para pais e
responsáveis. A distribuição de brinquedos proporcionou aos ligantes a interação com crianças, gerando



momentos de descontração e alegria, além de proporcionar um momento de alívio e relaxamento às
crianças, promovendo o brincar durante a hospitalização.
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RELATO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE EXTENSÃO ?SOPRO DE AR FRESCO: É
TEMPO PARA BRINCAR?

ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO - COORDENADOR(A)

FERNANDA ALVES GOMES BASTOS - COLABORADOR(A)

EDMARA BAZONI SOARES MAIA - COORDENADOR(A)

CAROLINA FARIAS MARQUES DOS SANTOS - DISCENTE

INGRID CASTELAN DE CARVALHO - DISCENTE

ANA BEATRIZ DO EGITO CYRIACO - DISCENTE

BEATRIZ MIYUKI KITAMURA - DISCENTE

BEATRIZ MEDEIROS DE SOUSA - DISCENTE

SARA CIRILLO SILVA - DISCENTE

ESTHER DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução. Brincar é um recurso valioso para o bem-estar de crianças e jovens em tratamento
hospitalar. As brincadeiras, nesse contexto, podem devolver à criança o senso de controle e autonomia,
ao mesmo tempo em que promove diversão, reduz a ansiedade, o medo e o estresse. Outrossim, é
direito da criança ter oportunidades para brincar, relaxar e se relacionar com outros de forma leve e
divertida, bem como ser cuidada por meio de intervenções lúdicas. Assim, o projeto de extensão
universitária "Sopro de Ar Fresco: É Tempo para Brincar" tem a �nalidade de promover ações
valorizadoras do brincar e fomentar práticas lúdicas em diferentes cenários de cuidado, contribuindo
para redução do estresse e sofrimento relacionados à assistência. Objetivo. Relatar ações promovidas
pelo projeto "Sopro de Ar Fresco: É Tempo para Brincar" no ano de 2021. Materiais e métodos.
Atividades teóricas e práticas envolvendo o brincar livre e o brinquedo terapêutico no âmbito da Escola
Paulista de Enfermagem e Hospital São Paulo, por discentes extensionistas da 2a, 3a e 4a séries do curso
de graduação em Enfermagem no período de fevereiro a dezembro de 2021. Resultados. Durante o ano
de 2021 foram realizadas: atividades teóricas de forma remota sobre a importância e os fundamentos
do brincar e brinquedo terapêutico, visando o preparo para as atividades práticas; divulgação semanal
de assuntos relacionados à temática do projeto pelo Instagram; atividades musicais e distribuição de
brinquedos para as crianças hospitalizadas nas Unidades Pediátricas do HSP durante a Semana do
Brincar, em parceria com a Liga Acadêmica Paulista de Enfermagem Pediátrica (LAENPed); comemoração
da semana do Natal com doação de brinquedos para as crianças hospitalizadas. Com a autorização para
o retorno presencial, a partir de setembro, iniciaram-se as atividades práticas nas unidades pediátricas
do HSP. Atualmente, o projeto está em processo de construção de um jogo sobre o corpo humano e a
prática do exame físico, tendo a faixa etária escolar como público-alvo. Adicionalmente, com a �nalidade
de favorecer as futuras atividades práticas, a sistemática de utilização do carrinho móvel de brinquedos
está sendo desenvolvida. Conclusão. As ações contribuíram tanto para a capacitação teórico-prática das
extensionistas como para sua integração ao contexto de hospitalização infantil por meio do brincar.
Diante da interação alcançada com crianças e famílias, consideramos bastante satisfatório o impacto das
ações em campo. Para o próximo período, pretende-se diversi�car os períodos de atuação das
extensionistas e estabelecer uma forma de contato para que as crianças possam solicitar um
atendimento de ?emergência para brincar?.



Página 1825Página 1825

RELATO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE EXTENSÃO REEXISTIR

THAIS FERNANDA VIEIRA - COORDENADOR(A)

MAGALY CECILIA FRANCHINI REICHERT - COORDENADOR(A)

INGRID CASTELAN DE CARVALHO - DISCENTE

IRIS GABRIELA PIAZENTIN DE OLIVEIRA - DISCENTE

MARIA VICTORIA MOTTA - COLABORADOR(A)

ESTHER DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

LAURA RIZARDI DOS SANTOS ANDRADE - DISCENTE

HAMILTON JUAN LIMA DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 106 - Lazer e Práticas Corporais, Saúde Coletiva Data: 30/06/22
09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA

Introdução: Projetos de extensão visam promover a interação entre os estudantes da graduação e a
sociedade de forma voluntária. Sabendo-se que os temas relacionados à diversidade sexual e identidade
de gênero são pouco discutidos na formação de pro�ssionais da área da saúde e pouco trabalhados de
forma interpro�ssional, o projeto Reexistir surgiu como uma forma de compensar esse
desconhecimento dos graduandos interessados no assunto. Trata-se de um projeto idealizado para
facilitar a interação dos alunos com a comunidade LGBTQIA a partir da promoção de diferentes
atividades com foco em saúde, visando conscientizar pessoas de diferentes realidades sobre temas
importantes e controversos da saúde pública. Objetivo: Articular diálogos sobre demandas em saúde e
sobre processo de envelhecimento que dizem respeito a populações LGBTQIA como foco na promoção
da saúde favorecendo o autocuidado, a autoavaliação e o autogerenciamento individual e coletivo.
Método: Fundamentado na pedagogia freireana e nos conceitos de educação popular, o projeto Reexistir
entende a educação como um ato dialógico entre os sujeitos e requer uma ação transformadora sobre a
realidade, portanto, cabendo à universidade, em uma dimensão participativa extra muros, trabalhar
com as questões de vulnerabilidade e não para elas, exercitando nos estudantes a cidadania, o
pensamento crítico e a educação como ato libertador e transformador da realidade social. O projeto tem
como público-alvo a população idosa LGBTQIA associada ao Centro de Referência para idosos LGBTQIA e
à ONG Eternamente Sou (ESou) que atua desde 2017 com pessoas idosas LGBTQIA com projetos
psicossociais voltados a essa população, proporcionando uma velhice digna, ativa e cidadã. Resultados:
O projeto se reúne desde 2021 às terças-feiras à noite, por meio de plataformas digitais com os idosos
associados a ESou, para discutir demandas de políticas, saúde, envelhecimento, sexualidade, entre
outros temas que lutam de forma intergeracional contra o idadismo, a intolerância e a invisibilidade
sofrida por essas pessoas. O projeto também auxilia a curricularização da extensão recebendo
anualmente, desde 2020, cerca de 08 estudantes do segundo ano de enfermagem na Unidade Curricular
de Educação, Comunicação e Saúde. Além disso, possui uma conta no Instagram, onde é postado sobre
datas e assuntos relevantes ao tema. Conclusão: O projeto vem proporcionando a formação de vínculo e
apoio social entre os frequentadores dos encontros, levantando as principais necessidades de saúde da
comunidade e valorizando as experiências de vida dos integrantes, contribuindo para que os
extensionistas participem de discussões críticas com inserções reais na sociedade, re�etindo sobre seu
papel ético, político como cidadãos e futuros pro�ssionais.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA - ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE ESCUTA
QUALIFICADA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA APS.

HUGO FERNANDES - COORDENADOR(A)

GABRIELA FERREIRA CRUZ DOS SANTOS - DISCENTE

GABRIEL EDUARDO CAMPOS SEIXAS - DISCENTE

SOPHIA COSTA ROSSETTO - DISCENTE

GIOVANNA FRAUZOLA DO AMARAL - DISCENTE

ANA CAROLINA DOS REIS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: A escuta quali�cada é um artifício imprescindível na garantia da integralidade do cuidado e
da concretização do cuidado humanizado na atenção primária à saúde (APS). A APS, por sua vez, é o
serviço através do qual as mais diversas demandas de saúde surgem, inclusive os casos de violência em
grupos minoritários. Dessa maneira, faz-se necessária a multiplicação do conceito da escuta quali�cada
e sua importância na APS, tendo em vista grupos vulneráveis e sua relação com os pro�ssionais de
saúde. Objetivo: Relatar a experiência da criação de uma tecnologia educacional para a compreensão
dos conceitos da escuta quali�cada em casos suspeitos de violência para pro�ssionais da saúde da
atenção primária. Método: Trata-se de um relato de experiência baseado em um material educativo que
traz os diversos aspectos da escuta quali�cada para pro�ssionais da saúde, desenvolvido dentro da
Unidade Curricular de Educação e Comunicação em Saúde e em parceria com o Projeto de Extensão
JANO, que promove a difusão da cultura da paz na sociedade. Resultados: Foi criado um guia de bolso
sobre escuta quali�cada para pro�ssionais de saúde da atenção primária no atendimento à vítimas de
violência, com base na literatura existente acerca desta temática. No material, os conceitos e relevância
da escuta quali�cada são abordados, frisando sua importância para os pro�ssionais de saúde e usuários
da APS. Em seguida, são descritas formas que a escuta pode ajudar diferentes grupos e minorias em
situações de violência, de forma sintetizada, grá�ca e prática. O guia foi idealizado como um instrumento
de fácil manuseio e entendimento, para ser utilizado em momentos de necessidade em que o
pro�ssional se encontra frente a um caso de suspeita ou de fato, de violência. No guia, são
disponibilizados também canais de atendimento às vítimas e �uxogramas de encaminhamento para
vítimas que são violentadas. Conclusão: A escuta quali�cada é um importante componente do cuidado
centrado no paciente, sendo imprescindível sua difusão e utilização pelos pro�ssionais da saúde,
sobretudo aqueles da atenção primária, responsáveis por serem a porta de entrada dos usuários nos
serviços de saúde. O guia de bolso nasce como uma intervenção educacional para sensibilizar e elucidar
pro�ssionais de saúde acerca desta demanda.
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RELEITURAS DA ORDEM: ESTRATÉGIAS DE GOVERNANÇA COLONIAL E RESISTÊNCIA
INDÍGENA NAS CAPITANIAS DO RIO NEGRO E PARÁ (1750-1798)

ANDRE ROBERTO DE ARRUDA MACHADO - ORIENTADOR(A)

AUGUSTO NALINI AIGNER DE PAULA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

O período de vigência do Diretório pombalino na região do vale amazônico é objeto de interesse da
historiogra�a nacional e internacional pelas ambiciosas reformas pretendidas pela coroa portuguesa.
Boa parte destas reformas destacavam o indígena como peça central para desenvolvimento do Estado
do Grão-Pará e Maranhão, e repensavam e propunham um novo entendimento para a condição jurídica
das populações indígenas. A condição de vassalos do Rei de Portugal e a sujeição ao Diretório impunha
um desenho social e político ímpar à aquela conjuntura. O que nos leva diretamente ao objetivo
principal deste artigo: re�etir sobre a articulação indígena em torno dos dispositivos legais então em
dispostos. Tomando como recorte temporal o período de 1750 a 1798, trataremos das estratégias de
indígenas para sobreviverem à nova conjuntura, ora obedecendo às determinações legais, ora
praticando a releitura das mesmas, ou simplesmente ignorando-as. Demonstraremos também que a
releitura, ou burla, dessas mesmas determinações �zeram parte deste processo, sendo inclusive
favorecidas pelas autoridades coloniais.
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RELIGIOSIDADE E NÍVEL DE RESILIÊNCIA ENTRE OS RESIDENTES
MULTIPROFISSIONAIS EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19

RUTH ESTER ASSAYAG BATISTA - ORIENTADOR(A)

CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO - ORIENTADOR(A)

MARIA CAROLINA BARBOSA TEIXEIRA LOPES - ORIENTADOR(A)

LUIZ HUMBERTO VIERI PIACEZZI - ORIENTADOR(A)

SARA IVO DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO TRABALHADOR

INTRODUÇÃO: A pandemia da Covid-19 teve seu início em março de 2020 e apesar da diminuição do
número de casos e óbitos, a população ainda tenta mitigar seus inúmeros desdobramentos. Um deles é
o impacto na saúde mental dos pro�ssionais da saúde, devido ao aumento da sobrecarga de trabalho e
de estressores psicossociais que desencadeiam um maior sofrimento psíquico, colocando à prova a
capacidade de estar resiliente frente às adversidades instauradas nesse contexto. Estar resiliente está
condicionado a uma sólida rede de apoio e, segundo alguns autores, pode estar relacionado com a
prática religiosa, porém pouco se sabe sobre essa correlação na população de pro�ssionais da saúde.
OBJETIVO: Associar o nível de resiliência com a religiosidade entre os residentes multipro�ssionais
durante a pandemia da Covid-19. MÉTODO: Estudo transversal de abordagem quantitativa. A população
foi não randômica, composta por residentes dos programas de residência multipro�ssional oferecidos
pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A coleta de dados é feita por meio da aplicação de
três instrumentos, o questionário sociodemográ�co, a Escala de Resiliência e a Escala de Religiosidade -
DUREL. Foi realizado um cálculo amostral, a partir de uma amostra piloto composta por 46 participantes,
utilizando como metodologia o Tamanho Amostral para Coe�ciente de Correlação, com nível de
signi�cância de 5% e um poder de teste de 80%. O resultado demonstrou que é necessário, no mínimo,
93 participantes para correlacionar a resiliência com as três dimensões da religiosidade. RESULTADOS:
Foram incluídos 57 residentes, até o momento, dos quais 48 eram mulheres (82,21%), 31 estavam
segundo ano da residência (54,38%) e 47 responderam que prestam ou prestaram assistência direta a
casos suspeitos ou con�rmados de Covid-19 (82,45%). Em uma análise parcial evidenciou-se que 50,87%
apresentam um nível de resiliência moderado (escore entre 75 e 125), em contraponto 70,17%
apresentam uma baixa religiosidade organizacional (escore menor que 4) e baixa religiosidade não-
organizacional 57,14% (escore maior ou igual a 4), porém, 56,14% apresentam uma elevada religiosidade
intrínseca (escore maior ou igual a 10). CONCLUSÃO: Os resultados preliminares demonstraram que o
nível de resiliência foi na maioria moderado, o nível de religiosidade organizacional e o não
organizacional foram baixos e a religiosidade intrínseca foi alta. Espera-se que os resultados �nais
contribuam para identi�car as demandas desses pro�ssionais, fomentar políticas que assistam a saúde
mental e promovam a resiliência.
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REMOÇÃO DE AMOXICILINA E TETRACICLINA APLICANDO AL-MCM-41 COMO
ADSORVENTE - ESTUDO COMPARATIVO

SARAH ISABEL PINTO MONTEIRO DO NASCIMENTO ALVES - ORIENTADOR(A)

ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO - ORIENTADOR(A)

ELIEZER LADEIA GOMES - CO-AUTOR(A)

LAURA PLAZAS TOVAR - CO-AUTOR(A)
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Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Uma das consequências da sociedade moderna pós-industrialização é a grande catástrofe ambiental que
se estende nos mais diversos ecossistemas. Atualmente sabe-se que dois terços dos rios do mundo
inteiro estão poluídos por contaminantes emergentes, como os antibióticos, agrotóxicos, pesticidas,
hormônios e analgésicos. Dentre tais, destacando-se os antibióticos, fármacos utilizados no mundo
inteiro no tratamento de doenças infecciosas ocasionadas por microrganismos patogênicos, e na
promoção de crescimento de animais na agropecuária, avicultura e a�ns. Com isso soma-se o fato de
que as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE?s) da atualidade ainda não possuem uma metodologia
efetiva para remoção destes fármacos presentes nos corpos d?água, o que faz com que uma taxa
considerável volte para os sistemas de distribuições a ponto de serem ingeridos novamente pela
sociedade, cooperando no surgimento de populações de superbactérias altamente resistentes aos
antibióticos. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo comparar o desempenho de adsorção de
amoxicilina (AMX) e tetraciclina (TC) empregando-se Al-MCM-41 como adsorvente. Para isso foram
sintetizadas Al-MCM-41 com razão Si/Al de 10,5. Estes sólidos foram caracterizados por DRX,
adsorção/dessorção de N2, FTIR, termogravimetria (TG/DTG). Os experimentos de adsorção foram
realizados em batelada e as concentrações �nais de AMX e TC foram determinadas por
espectrofotometria na região do UV-Vis. Os resultados mostraram que a TC possui uma maior a�nidade
pela superfície da Al MCM-41 quando comparada a AMX, atingindo o equilíbrio químico em 2h e uma
remoção de no máximo 55 mg TC/ g sólido. Por outro lado, a Al-MCM-41 apresenta maior capacidade de
adsorção de AMX, com 132 mg AMX/g sólido.
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REMOÇÃO DE ANTIBIÓTICOS APLICANDO LA-MCM-41 COMO ADSORVENTES EM
COLUNA DE LEITO FIXO
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Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PIBITI Área: ENGENHARIAS Sub-Área: ENGENHARIA QUÍMICA

Os antibióticos são utilizados em larga escala para o tratamento de doenças infecciosas tanto em
animais como seres humanos, devido à baixa taxa de metabolismo pelo organismo são excretados na
forma de urina e fezes, e são lançadas nos e�uentes ocasionando fortes impactos ambientais. Segundo
pesquisas, os antibióticos foram detectados como micropoluentes em diversos recursos hídricos como
águas de superfície, lençóis freáticos, estações de tratamento de esgoto e águas de abastecimento.
Nesse contexto, estudos apontam que dois terços dos rios do mundo inteiro estão contaminados com
resíduos de antibióticos. As estações de tratamento de esgoto atualmente ainda não possuem processos
e�cientes, capazes de remover esses fármacos, portanto a sociedade acaba consumindo a água
contaminada, o que contribui para a formação das denominadas superbactérias, que são resistentes aos
convencionais antibióticos. A �m de contornar essa questão, vários processos apresentam e�ciência na
remoção de micropoluentes, entre eles vale destacar o processo de adsorção, que apresenta vantagens
como o fácil manuseio, baixo custo de operação e possibilidade de remover poluentes presentes em
baixas concentrações. As sílicas mesoporosas apresentam um forte potencial de aplicação como
adsorventes na remoção de antibióticos devido a sua alta área especí�ca. Além disso, a composição
química dessas sílicas, ou seja, a presença de heteroátomos tem mostrado in�uências determinantes no
aumento da capacidade de adsorção de antibióticos. Diante disto, este trabalho tem como objetivo
estudar a capacidade de adsorção dos antibióticos em colunas de leito �xo utilizando sílicas
mesoporosas La-MCM-41 como adsorventes. Nesse sentido, pretende-se estudar a in�uência da
variação dos parâmetros da coluna, como a altura do leito, a vazão volumétrica de alimentação e a
concentração inicial de antibiótico no e�uente.
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REMOÇÃO DE HORMÔNIOS POR ADSORÇÃO UTILIZANDO ADSORVENTES MICRO E
MESOPOROSOS: UMA REVISÃO CRÍTICA.
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ROMILDA FERNANDEZ FELISBINO - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

A qualidade da água está se tornando cada vez mais uma preocupação, pois a demanda por água doce
aumenta em todo o mundo e pesquisas apontam que aproximadamente dois terços dos rios do mundo
inteiro estão contaminados por poluentes emergentes como os antibióticos, anti-in�amatórios, ?
bloqueadores, hormônios e analgésicos. A presença dos hormônios esteroides no meio ambiente causa
uma grande preocupação devido aos efeitos negativos na saúde humana, nos animais e no equilíbrio
dos ecossistemas. Nesse sentido, os resíduos de hormônios atuam como desregulador endócrino,
imitando ou simulando hormônios naturais do corpo, podendo bloquear a interação de hormônios
naturais com seu receptor, alterando seu metabolismo in vivo. Ou seja, ao interferir no sistema
endócrino do corpo, produz efeitos adversos no desenvolvimento, na reprodução, na neurologia e
imunidade em humanos e na vida selvagem. Por esse motivo, há um grande interesse de estudos nos
processos possíveis de se aplicar na remoção de hormônios, tais como a coagulação, �oculação e
precipitação, processos biológicos convencionais como lodo ativado, pântanos construídos, bio�ltração,
e processos avançados como, fotólise, biocatálise, oxidação de Fenton, membrana de separação,
cloração e ozonação. A utilização do processo de adsorção, aplicando adsorventes micro e mesoporosos
pode ser uma alternativa interessante devido ao baixo custo, simples operação e e�ciência na remoção
de micropoluentes em baixas concentrações. Diante disso, este TCC tem como objetivo realizar um
levantamento criterioso das publicações reportadas na remoção de hormônios utilizando materiais
micro e mesoporosos como adsorventes. Pretende-se analisar de forma crítica as propriedades físico
químicas dos principais adsorventes aplicados nos processos de adsorção visando à remoção de 17?-
estradiol (E2) e 17?-etinilestradiol (EE2) de sistemas aquáticos. Dessa forma, foram realizadas pesquisas
na base de dados Web of Sience publicadas no período de 2010 a 2020, realizou-se uma análise crítica
dos limites das técnicas e a e�ciência de cada processo de remoção a �m de fazer considerações sobre o
real potencial do uso desses métodos no tratamento de água residual.
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RENOPROTEÇÃO DA ATTALEA SPECIOSA NA LESÃO RENAL AGUDA ISQUÊMICA

CASSIANE DEZOTI DA FONSECA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: NEFROLOGIA

Introdução: A Lesão Renal Aguda (LRA) é caracterizada pela redução abrupta da função excretora renal,
sendo que 50% dos quadros são de origem isquêmica. Apesar dos avanços na área, o tratamento
permanece inespecí�co para minimizar as repercussões clínicas da LRA ou acelerar a recuperação do
paciente. Nesse sentido, a Attalea speciosa tem sido alvo de pesquisas devido suas atividades
medicinais, visto suas propriedades antioxidantes, anti-in�amatórias e cicatrizantes. Objetivo: Avaliar o
efeito do Babaçu na lesão renal aguda isquêmica em modelo experimental pré-clínico. Métodos: Foram
utilizados 30 ratos da raça Wistar, randomizados nos seguintes grupos experimentais: a) SHAM (n=05):
animais que foram utilizados para a simulação do ato cirúrgico, sem clampeamento dos pedículos
renais; b) Babaçu SHAM (B SHAM) (n=05): Animais SHAM que receberam 60 mg/kg do extrato aquoso de
babaçu via oral (v.o) por seringa uma vez ao dia, por sete dias; c) Isquemia (Isq) (n=10): animais que
foram utilizados para o clampeamento dos pedículos renais por 30 min; d) Babaçu Isquemia (B Isq)
(n=10): Animais isquemia receberam 60 mg/kg do extrato aquoso de babaçu via oral (v.o) por seringa
uma vez ao dia, por sete dias. Os parâmetros �siológicos como peso, ingestão de ração e água, razão
peso do rim e peso do animal; função renal (clearance de creatinina); hemodinâmica renal e per�l
oxidativo (peróxidos e TBARS urinários), estão sendo avaliados e seus resultados serão expressos em
média ± desvio padrão. A variância entre os grupos será analisada por meio do teste One Way ANOVA,
seguida do pós-teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls do programa estatístico Graph-Pad
Prism version-3 para Windows®. Valores de p<0,05 serão considerados signi�cativos. Resultados
prévios: Observou-se que nos parâmetros �siológicos não houve alterações signi�cativas, exceto pelo
�uxo urinário. Os animais Isq B apresentaram um maior �uxo urinário em comparação ao grupo de
isquemia não tratado. Apesar de ambos os grupos de isquemia apresentarem um �uxo sanguíneo renal
menor que os dos Sham, os animais Isq Babaçu demonstraram valores próximos ao grupo controle.
Evidenciou-se ainda variações hemodinâmicas importantes entre os grupos experimentais, com a
diminuição da resistência vascular renal do grupo isquemia tratado pelo babaçu em relação aos não
tratados. Conclusão: Embora seja promissor as propriedades da Attalea Speciosa como um potente
agente antioxidante nefroprotetor, destaca-se a importância da continuidade do presente estudo para
avaliar a capacidade terapêutica do Babaçu em minimizar as repercussões clínicas da LRA isquêmica.
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REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADES TRANS NA POESIA DE LÍNGUA INGLESA DO
SÉCULO XXI: ANÁLISES E TRADUÇÕES
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Trabalho: Sessão: 92 - Linguística, Letras e Artes 5 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: LITERATURA

São apresentadas, na presente pesquisa, análises e traduções comentadas inéditas para o português
brasileiro de cinco poemas em língua inglesa escritos por poetas contemporâneos trans e/ou não-
binários. Os poemas escolhidos para fazer parte do corpus deste trabalho possuem, como elemento em
comum, o tema de identidade e vivência trans. São eles: "The Moon is Trans", de Joshua Jennifer
Espinoza; "Dysphoria", de Oliver Baez Bendor; "One Geography of Belonging", de Kayleb Rae Candrilli;
"On Trans", de Miller Oberman; e "notes on the seasons", de Raquel Salas Rivera. Justi�ca-se a escolha
temática deste artigo em razão de que, no Brasil, as pesquisas de nível acadêmico relacionadas à
literatura trans são relativamente escassas. Este estudo visa, portanto, por meio da tradução dos
poemas mencionados, contribuir para o início da pavimentação de um discurso crítico à literatura trans
e de gênero não-conformista, e, desta maneira, ampliar a visibilidade e representação acadêmica dessas
comunidades. Os pressupostos teóricos que fundamentam e respaldam as pioneiras traduções
desenvolvidas são os de recriação, apresentado por Haroldo de Campos (2006) e visilegibilidade,
proposta por Mário Laranjeira (2003).
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REPRESENTAÇÕES DE PLÁSTICO - O PAPEL DA BONECA BARBIE NA CONSTRUÇÃO
DE GÊNERO E IDENTIDADE DE MENINAS BRASILEIRAS.
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Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ARTE, CULTURA, ENSINO

O brincar compreendido como uma das principais atividade das crianças, tem perdido espaço nas ruas,
escolas e até mesmo nos domicílios, sendo substituído por instrumentos midiáticos, pelo ciberespaço e
por artefatos tecnológicos. Neste contexto, a boneca Barbie se destaca por ser parte da junção entre
mídia e brinquedo, tendo toda uma trama narrada a seu respeito. Sendo assim, este estudo teve o
objetivo de compreender o papel dessa boneca na construção da identidade de meninas brasileiras,
compreendendo como a sua simbologia pode afetar as relações e identidade de gênero. A importância
desse estudo justi�ca-se pela crescente evolução de pesquisas acadêmicas/cienti�cas que atentam para
o papel do brincar e do brinquedo como artefatos culturais que in�uenciam o comportamento de
crianças, especialmente no âmbito da Educação Infantil. Fazendo o uso de abordagem metodológica
qualitativa, fundamentada no enfoque teórico da Psicologia histórico-cultural a análise de dados se dá a
partir de teorias que estudam o brincar e a in�uência do brinquedo, sobretudo a partir do enfoque
teórico empreendido por L. Vygotsky e seus colaboradores. Ademais, esta pesquisa de natureza
exploratória ocorreu no ciberespaço, a partir de publicações disponíveis nas redes sociais virtuais
Facebook e Instagram. Foram analisados o conteúdo de duas publicações, além de 305 dos 2.673
comentários deixados nestas postagens, tais comentários foram separados em três categorias. Dessa
forma, a pesquisa inicia contextualizando o brinquedo e o brincar na teoria histórico-cultural, segue para
uma análise do estado dos trabalhos nesse campo de pesquisa, apresenta a metodologia, descreve as
publicações que deram origem a pesquisa no subtítulo ?Barbie e tudo o que ela quer ser? e, então, entra
nas três categorias de análise dos comentários: a) Você quer uma Barbie ou um espelho?, b) Fez e
sempre fará parte da minha infância! e c) Era cara, loira, de olho azul e cintura �na. A análise preliminar
dos resultados indica que a boneca Barbie se constitui para as meninas brasileiras como símbolo de
feminilidade, consumo e também como objeto de desejo, que atinge até mesmo aquelas crianças cujas
as famílias não podem arcar com os custos da boneca.
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REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS DE PERSONAGENS FEMININAS LITERÁRIAS: OS
CASOS DE VIRGÍNIA E OFÉLIA NO BRASIL
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Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Introdução: Trataremos sobre uma rami�cação da pesquisa de mestrado em andamento intitulada ?
Romances em pinturas: representações visuais de personagens femininas literárias no Brasil (1880-
1920)? (Bolsa FAPESP processo nº 2020/13472-1). Recuperaremos dois objetos de estudo que consistem
em pinturas representando mulheres que, através dos títulos e das composições, podem ser
identi�cadas como personagens literárias. O recorte da comunicação estará concentrado em �guras
suicidas e em como tal característica aparece intrincada com a construção de suas imagens. Trataremos
sobre a pintura ?Virgínia? (1905) de Antônio Parreiras e ?Ofélia? (c. 1909) de Helios Seelinger, baseadas
respectivamente no romance ?Paulo e Virgínia? de Bernardin Saint-Pierre e na tragédia ?Hamlet? de
William Shakespeare. O desenvolvimento da pesquisa está pautado na ideia de que há uma relação
contundente entre a percepção dessas personagens, suas descrições nos livros e a maneira como foram
representadas pelos pintores. Objetivo: Pretende-se analisar as interpretações das personagens feitas
por pintores brasileiros, suas constâncias na produção do período e as relações entre elas e outras
versões propostas por artistas do mesmo contexto. Através de tais exercícios, objetivamos traçar
observações sobre a pintura baseada em literatura de maneira ampla e contribuir para o entendimento
da representação de �guras femininas literárias. Materiais e método: A pesquisa desenvolve-se
principalmente a partir das pinturas e dos livros nos quais elas se baseiam, contando com a relação
entre eles. Utilizaremos também do método comparativo entre outras pinturas do período e uma
investigação com embasamento histórico de tais obras, através do uso de fontes primárias e
secundárias sobre o assunto. Resultados: A evidenciação da necessidade de um estudo interdisciplinar
para compreensão de obras como as mencionadas, exposição dos diálogos que elas traçam com obras
indianistas e a formulação de suposições relacionadas ao que suas presenças podem signi�car em
contraponto com as ambições modernas nos artistas brasileiros. Conclusão: As conclusões parciais
alcançadas referenciam a importância em diferenciar obras baseadas em literatura com propósitos
nacionalistas daquelas que não os têm, a inserção dos pintores brasileiros numa esfera artística
internacional através do diálogo temático, a popularidade de �guras femininas suicidas no início do
século XX e sua relação com a tradição estabelecida no século anterior.
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REPRESENTATIVIDADE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM LIVROS DE LITERATURA
INFANTIL
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O presente trabalho apresenta projeto de pesquisa de doutorado em curso no Programa de Pós-
Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo.
Aborda signi�cados e sentidos da de�ciência produzidos por histórias e personagens de crianças com
de�ciência em livros da literatura infantil. Tem como ponto de partida a importância conferida à
literatura infantil nos processos educacionais na educação infantil e primeiros anos do ensino
fundamental e busca, na apreensão e análise desse material discutir suas contribuições para a inclusão
social educacional da criança com de�ciência no ambiente escolar. O objetivo deste projeto é
compreender e analisar modos de apresentação da de�ciência e de personagens de crianças com
de�ciência em livros da literatura infantil através da análise de textos e imagens, esmiuçando a presença
de personagens com de�ciências e sua participação em tais narrativas com a �nalidade de entender e
elucidar modos sociais - históricos e culturais - de signi�cação da criança com de�ciência, da de�ciência
e da própria inclusão educacional (d) escritos e ilustrados. Portanto, ao veri�car a presença de
personagens de crianças com de�ciência (mental, física, intelectual ou sensorial) em livros da literatura
infantil, pretende-se re�etir sobre o seu impacto social no âmbito das relações sociais, da formação de
crianças e dos adultos com quem interage e na (re) produção de ideias sobre a de�ciência histórica e
culturalmente produzidas. A proposta metodológica estrutura-se através da pesquisa de títulos que
abordem o tema, dirigidos às crianças de 0-8 anos para análise, da revisão de produções acadêmicas
sobre o tema, ou seja, que abordem imagens da criança com de�ciência na literatura infantil e da
pesquisa bibliográ�ca exploratória para estudo dos temas: desenvolvimento social - histórico-cultural -
da identidade, diversidade e representatividade - aqui compreendida como o reconhecimento do direito
à participação desses sujeitos em todas as instâncias, com vistas a consolidação da inclusão social -
educacional em contextos de educação especial e inclusiva. O trabalho caracteriza-se como uma
pesquisa qualitativa e ancora-se nos pressupostos vigotskianos sobre a constituição social da pessoa e
da de�ciência e nas ideias bakhtiniana do texto como uma forma de interação dialógica entre o leitor e o
autor para investigar as possibilidades de diálogo estabelecidas entre esses textos, os que optam pela
abordagem do tema e os leitores, buscando evidenciar como nos processos de signi�cação do texto as
vozes em circulação sobre a de�ciência são reiteradas, problematizadas ou transformadas podendo ou
não contribuir para a inclusão social-educacional das crianças e sua formação.
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A Rede Escola Pública e Universidade (Repu) é um projeto de extensão que foi criado extrao�cialmente
em 2016, logo após o movimento de ocupação das escolas liderado pelos estudantes contra a proposta
de reorganização escolar imposta pelo governo de São Paulo à rede estadual. O objetivo principal é o de
promover ações de apoio aos movimentos populares pró-educação, interligando os seus diferentes
atores (escolas, universidades, professores, estudantes, comunidade, familiares etc.). Cabe à
universidade, neste caso, a produção e a disponibilização de conhecimentos que possam fortalecer
esses movimentos em suas reivindicações. Além de quatro docentes e três estudantes de pós-graduação
da Unifesp, conta com professores da UFABC, USP, UNICAMP, IFSP, Faculdade Zumbi dos Palmares e
Centro Salesiano, além de pro�ssionais da educação básica. Institucionalizado o�cialmente como projeto
de extensão em 2022 na Unifesp, promove, no mínimo, uma reunião mensal aberta com os seus
membros, criando uma dinâmica em que os estudos universitários são instigados pelo cotidiano da
política educacional. São espaços de troca, vivências e construção de hipóteses que se materializam em
estudos, levantamentos e pesquisas a partir da agenda de investigações que é construída coletivamente,
pautada pela demanda dos sujeitos escolares (escolas, sindicatos etc.). Nessas reuniões, são deliberadas
e encaminhadas ações em diferentes instâncias: há casos em que a demanda vem de periódicos que
solicitam estudos sobre determinados assuntos candentes daquele momento. Mas também aparecem
solicitações do Ministério Público para analisar dados obtidos juntamente a governos, ou de
movimentos sociais para que expliquemos determinados aspectos da política educacional, ou de
veículos de comunicação, encontros ou palestras em escolas, sindicatos, em lives, dentre outras
possibilidades. As ações de extensão até o momento são numerosas: organização de evento
internacional em 2017 na UFABC intitulado ?Reformas de Ensino e Movimentos de Resistência: Diálogos
entre Brasil e América Latina?; dois eventos nacionais (o colóquio ?Reorganização em debate: as políticas
educacionais e os movimentos de resistência?, realizado na Unifesp em 2016, e o II Encontro da Rede
Escola Pública e Universidade, realizado na FFLCH-USP, em 2017). Paralelamente, houve outros
localizados em todas essas instituições onde trabalham nossos membros. A Repu também conta com
um canal no youtube, em que disponibiliza parte das produções de pesquisa e eventos para toda a
população (até abril de 2022, contava com 20 vídeos disponibilizados, havendo mais de 13 mil
visualizações). Há um sítio na internet em que toda a produção pode ser encontrada
(www.repu.com.br.). Por �m, os membros da Repu são convidados e atuam em diversos órgãos sociais
de defesa da educação pública, como a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação fazendo parte de
seu conselho diretivo, Fóruns regionais de educação (como o da região do ABCD), dentre outros. Entre
os anos de 2019 e 2021, os membros da Repu compuseram a pesquisa Política Educacional na Rede
Estadual Paulista (1995-2018), �nanciada pela Fapesp, cujos resultados estão disponíveis no site. A Repu,
portanto, busca atender completamente ao tripé ensino-pesquisa-extensão, de modo a atender às
necessidades sociais de modo mais próximo e efetivo.
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De acordo com Bauman (2008), vivemos em uma ?Sociedade de Consumo? sistematizada justamente no
consumismo, e enorme produtividade dos bens e serviços. O consumo exacerbado é consequência de
um modelo que preza por uma produção cada vez maior, sem precedentes, no qual a natureza tem a
função limitada ao fornecimento de matérias primas (Löwy, 2021). Desse modo, uma alternativa que
dialoga com essa realidade é o desenvolvimento sustentável (Estender, 2008), que busca o
desenvolvimento econômico e social da população, mantendo o equilíbrio entre exploração dos
recursos naturais e preservação ambiental (Camargo 2003). A partir das discussões que permeavam
essas a temática ambiental, após mais de 20 anos de debates no Congresso Nacional, em agosto de
2010, foi sancionada a Lei Federal nº 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que é o
marco legal para a gestão de resíduos sólidos no país. De acordo com Godoy (2013), essa é uma
ferramenta que possui como propósito disciplinar a questão dos resíduos sólidos. Ao estruturalizar todo
um conjunto de andaimes sobre o qual se deve apoiar a reconstrução de todo o que diz respeito ao
setor. Os bens de consumo produzidos, posteriormente se tornarão resíduos, e eles estão inseridos na
rotina de uma comunidade e de uma sociedade. O próprio reconhecimento de uma comunidade como
parte do ambiente permite importante contribuição na preservação ambiental, ao elucidar questões de
responsabilidade compartilhada e o ciclo de vida do produto (ABRELPE, 2019; BRASIL, 2010). Com o
intuito de criar um elo entre comunidade e Universidade, o projeto ?Eu Reciclo? foi desenvolvido na
Universidade Federal de São Paulo, enquanto uma ação do Programa de Extensão Universitária ?Escolas
Sustentáveis?. Em uma esfera pública, as Universidades possuem o papel imensurável de ser um
catalisador na transformação de uma sociedade, democratizando o acesso ao ensino (INEP, 2005). O
projeto visava promover mudanças na perspectiva e de práticas ligadas ao consumo excessivo e
estimular ações que possibilitassem a re�exão autocrítica em relação às problemáticas socioambientais
recorrentes, utilizando como ferramenta principal, resíduos sólidos. Esse projeto desenvolvido em 2018
e 2019 apresentou resultados positivos (Araújo, 2020). Compreender como se dão os processos de
Educação Ambiental em projetos de Resíduos Sólidos desenvolvidos em Universidades Públicas
Brasileiras. Analisar os conteúdos produzidos por diferentes regiões do País, relacionando-os de forma
que seja possível inferir particularidades que dialoguem. Desenvolvimento de material didático que
fortaleça os projetos nesse tema dentro das Universidades. O projeto é uma pesquisa qualitativa
desenvolvida em etapas, utilizando o Banco de Periódicos CAPES, analisando projetos em educação
ambiental desenvolvidos em Universidades Públicas Brasileiras. O marco temporal de 5 anos
estabelecido, utiliza como a base a prorrogação de metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos pelo
Projeto de Lei do Senado nº 425, de 2014, no qual as novas datas limites para que os prazos sejam
cumpridos foram estabelecidos.
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SAÚDE

O modelo assistencial de saúde do Brasil, tem a Atenção Básica(AB) como principal porta de entrada ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Nos últimos anos, foram implementadas ações governamentais para
expansão da AB com políticas indutoras de vagas nos programas de residência e formação de
preceptores com o objetivo de formar pro�ssionais quali�cados para atuarem na AB. O objetivo deste
estudo é identi�car e re�etir coletivamente sobre os desa�os de ser preceptor de um Programa de
Residência de Medicina de Família e Comunidade (PRMFC), em Unidades da AB, no SUS, da cidade de
São Paulo. Será um estudo descritivo e narrativo com abordagem qualitativa, envolvendo os preceptores
de um PRMFC, através da aplicação de um questionário e um grupo focal com os preceptores, por meio
de plataforma virtual. A pesquisadora fará também registros em um Diário de Campo. A análise dos
dados será realizada de acordo com a perspectiva da análise temática do conteúdo de Bardin (1977).
Espera-se elencar questões que possam contribuir com a quali�cação da formação para atender as
demandas e complexidade da AB, destacando o trabalho em equipe e o cuidado interdisciplinar. Além
de possibilitar um espaço de re�exão e compartilhamento de saberes entre os preceptores deste
programa. Como também, contribuir com re�exões e ações que possam quali�car a formação do
médico da AB, no e para o SUS.
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O presente resumo visa discorrer sobre a volta do programa de Residência Pedagógica, criado pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no modelo presencial, tendo em vista que no período
compreendido entre 2020 e 2021 o mundo vivenciava um contexto atípico de pandemia ocasionada pelo
coronavírus. Este é um programa o qual busca colocar o estudante de pedagogia em contato com a
prática escolar de maneira a vincular a teoria das salas de aula com a prática do contexto escolar de
escolas públicas de Guarulhos. Há no total quatro modalidaddes de Residência Pedagógica: infantil,
fundamental, educação de jovens e adultura e gestão, que visam abarcar todo o processo formativo
do/a futuro/a pedagogo/a formado pela Unifesp.Seguindo os protocolos de saúde adotados durante o
período, todas as atividades presenciais foram canceladas pela UNIFESP e as Residências, como
atividades à universidade mas que também dependem das escolas, tiveram que rever suas práticas de
ensino e aprendizagem durante o período. Tendo isto em vista, o programa acompanhou o formato e se
adaptou ao modelo, na qual os estudantes da universidade participaram das horas atividades da escola
que aconteciam online e de reuniões para a elaboração de um plano de ação destinado à turma. Os
materiais utilizados tanto durante a pandemia quanto durante a volta presencial foram aparelhos
eletrônicos como celulares e computadores, os quais foram ferramentas indispensáveis durante a
pandemia e também durante o retorno presencial. Já o método utilizado foi o de observação e coleta de
dados com uma avaliação da monitoria realizada pelos alunos, algo essencial para a realização de
melhorias no atendimento aos estudantes da UNIFESP. Neste sentido, objetiva-se com a apresentação
deste trabalho retomar a experiência vivenciada durante o período de realização das Residências
Pedagógicas ministradas na modalidade remota, de modo que seja possível observar também as
mudanças no modo do seu funcionamento com a retomada presencial do programa.
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Introdução: A resolução cinética dinâmica (DKR) é uma metodologia utilizada para a síntese de moléculas
enantiomericamente puras a partir de uma mistura racêmica. A técnica é uma combinação da resolução
cinética com racemização in situ, consistindo em converter o composto racêmico no enantiômero
desejado com a racemização in situ do enantiômero remanescente. Este torna-se novamente um
composto racêmico que dará seguimento para a reação de resolução cinética dinâmica, levando ao
rendimento teórico de 100%. A DKR utiliza um catalisador enzimático (CalB: Candida Antartida Lipase -
fração B) que possui preferência pelo enantiômero R e um catalisador metálico (paládio suportado em
dolomita) que racemiza o enantiômero remanescente, para que o mesmo possa reagir novamente e
formar o enantiômero de interesse. As aminas quirais foram escolhidas pois apresentam papéis
importantes na síntese de diversos fármacos. Objetivo: Estudar a resolução cinética dinâmica (DKR, do
inglês Dynamic Kinetic Resolution) de aminas primárias substituídas empregando um catalisador de
paládio suportado em dolomita. Metodologia: O catalisador de Pd suportado em dolomita com 2,5% do
metal em fase metálica foi utilizado com base em resultados anteriores do grupo de pesquisa, os quais
demonstraram que não é necessário quantidades superiores a 2,5% para resultados satisfatórios na
DKR da 1-feniletilamina. Desse modo, o projeto buscou estender os estudos para compostos
substituídos, inicialmente com a utilização da 4?-metil-1-feniletilamina. Para isso, foram realizadas
reações em meio alcalino com carbonato de sódio (Na2CO3), em atmosfera de hidrogênio a 95ºC, com
tempos de 24 e 48 horas, com diversos agentes acilantes (acetato de etila, acetato de isoamila e acetato
de isopropila) e utilizando tolueno como solvente. Após isso, a �m de aprimorar a metodologia, foram
empregados os líquidos iônicos do tipo sais de amônio quaternário e sais de fosfônio (N4444.NTf2,
P4444.NTf2, N8888.NTf2 e P8888.NTf2), pois são alternativas ?verdes? que apresentam baixa toxicidade
e baixa pressão de vapor. Além disso, o uso de solventes polares como líquidos iônicos contribui para a
estabilização das nanopartículas de paládio, que são catalisadores recicláveis. A presença de líquidos
iônicos evita a aglomeração do metal ou a perda da atividade catalítica, mesmo com uso prolongado.
Assim, foi possível diminuir o tempo de reação para 18 horas. Também foram aplicadas condições em
que a quantidade de catalisador metálico foi dobrada, nas reações com e sem o uso dos líquidos iônicos.
Os compostos foram caracterizados a partir de técnicas de CG-MS e CG-quiral. A puri�cação foi feita por
meio de colunas cromatográ�cas para futuras análises e cálculo de rendimento. Resultados: Diante
dessas condições, a reação com acetato de isopropila a 95ºC e 24 horas apresentou os valores mais
satisfatórios de conversão (100%), excesso enantiomérico (100%) e rendimento (62%). Porém a reação
com o líquido iônico N4444.NTf2 também apresentou excelentes resultados de conversão (90%) e
excesso enantiomérico (100%), com 6 horas de reação a menos. Conclusão: Observou-se que as reações
com agentes acilantes já apresentam resultados excepcionais, entretanto os líquidos iônicos
promoveram resultados levemente inferiores, mas com tempos de reação signi�cativamente menores,
caracterizando uma vantagem no uso desses solventes.
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INTRODUÇÃO. A mortalidade decorrente da sepse apresentou redução gradativa nas últimas décadas,
entretanto a mortalidade em países em desenvolvimento continua elevada, sendo de aproximadamente
65% no Brasil. Esses dados mostram que um monitor de diagnóstico evolutivo da gravidade da sepse
poderia auxiliar nas condutas terapêuticas e minimizar o elevado índice de óbitos. Considerando a
relação entre �uxo sanguíneo, temperatura local e in�amação tecidual, o presente estudo visa avaliar se
existe uma correlação entre a resposta térmica na sepse grave e o prognóstico clínico. OBJETIVO. Avaliar
a variação térmica durante o processo de agravamento da sepse na fase hiperaguda e sua correlação
com a mortalidade. MÉTODO. Grupo sepse (GS): Ratos fêmeas Wistar-EPM foram submetidas à sepse
pela inoculação na veia caudal de 2,5 mL de E.coli na concentração de 109UFC/ mL (DL 70-80 )
(n=10/grupo); Grupo Controle (GC) foi submetido a injeção endovenosa, por punção na veia caudal, com
2,5 mL de soro �siológico (n=5). Todos os animais foram monitorados, antes e após a infusão (bactéria
ou soro) a cada 30 minutos até completarem 6 horas, por meio de imagens termográ�cas capturadas
pela câmera termográ�ca cientí�ca FLIR-T540. A temperatura do ambiente e a umidade local foram
con�guradas na câmera e a distância focal foi �xada em todas as capturas fotográ�cas. Durante todos os
procedimentos, os animais foram submetidos a anestesia geral inalatória (iso�urano 3% e oxigênio 2L/
min). As imagens termográ�cas foram avaliadas de forma qualitativa e quantitativa, utilizando os
programas FLIR ResearchIR Max, Excel e Prisma. RESULTADOS. A análise qualitativa das imagens
sequenciais dos animais mostrou que na sepse (GS), o padrão térmico diferiu na localização topográ�ca
quando comparado aos animais controle (GC). A análise quantitativa mostrou que todos os grupos
apresentaram uma queda da temperatura corporal importante nos primeiros 30 minutos após a
infusão, porém o grupo controle apresentou rápida recuperação. No grupo sepse os animais que
evoluíram para óbito em até 27h, diferiram do grupo sobrevivente, apresentando hipotermia de maior
intensidade, início de recuperação térmica mais lenta quando comparado aos animais sobreviventes e
não mais retornaram aos valores térmicos basais. A diferença de hipotermia inicial entre animais que
evoluíram para óbito foi signi�cante, quando comparada aos animais sobreviventes. CONCLUSÃO. 1. A
sepse promove hipotermia na fase inicial. Tanto a intensidade da hipotermia como a velocidade de sua
recuperação parecem ser dependentes do estado de gravidade clínica da sepse e de forma proporcional.
2. A análise geral destes dados sugeriu que existem evidências de viabilidade da aplicação do controle
térmico para auxiliar no diagnóstico da evolução da gravidade da sepse. APOIO. Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processos nº 2020/16408-2 e 2017/21052-0. REFERÊNCIAS
Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third international consensus de�nitions for sepsis
and septic shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10. Vincent JL, De Backer. Microvascular
dysfunction as a cause of organ dysfunction in severe sepsis. Crit Care 2005; 9 (suppl 4):S9-S12. Sakr Y,
Dubois MJ, De Backer D, Creteur J, Vincent JL. Persistent microcirculatory alterations are associated with
organ failure and death in patients with septic shock. Crit Care Med. 2004;32(9):1825-31 GUYTON, A.C.;
HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
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O presente trabalho busca uma compreensão sobre as vivências do adoecimento oncológico, sobretudo
no que se refere à relação com o trabalho. Nossa trajetória como psicóloga no Programa Ressigni�car
(Programa de atenção ao servidor com histórico de neoplasia), realizado num município da Baixada
Santista, vem nos mostrando que o câncer impacta de diversas formas a vida da pessoa adoecida. A
princípio o diagnóstico surge como uma sentença de morte, mesmo nos dias atuais com todos os
avanços da medicina. O tratamento, em geral, demanda um tempo prolongado e na maioria das vezes
se faz necessário reorganizar aspectos familiares, sociais e laborais. Através da construção das narrativas
pretendemos entender de que forma o indivíduo ressigni�ca sua história, suas relações e sobretudo sua
vivência com o trabalho. Entendemos que dessa forma será possível sedimentar conhecimentos que
possibilitem à equipe técnica aprimorar o suporte ao servidor adoecido, especialmente os que estão
afastados do trabalho por período prolongado, possibilitando minimizar possíveis impactos à sua saúde
mental e auxiliando no processo de retorno das atividades.
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Introdução: A Vila Itororó é um conjunto arquitetônico situado no centro da cidade de São Paulo, no
bairro do Bixiga, construído entre 1922 e 1929 por Francisco de Castro, imigrante português que investia
na construção civil, edi�cando casas para aluguel. Acredita-se que a Vila fora construída com estruturas
provenientes da demolição de outras obras, como o Teatro São José, demolido em 1924, de onde viriam
os pilares, capitéis, ornamentos e cariátides que conferem à Vila um aspecto de palimpsesto
arquitetônico de grande interesse histórico, artístico e sociocultural. Acompanhando o processo de
transformação do bairro do Bixiga, a partir da década de 1940 a Vila passou a abrigar famílias com
menor poder aquisitivo. A partir da década de 1970 começaram a surgir propostas de recuperação do
conjunto para abrigar usos culturais, mas essas ideias não foram adiante naquele momento. Nos anos
1980 iniciou-se o processo de tombamento da Vila em nível estadual (CONDEPHAAT), concluído em 2005;
e em 2002 o conjunto passou a ser protegido em nível municipal (CONPRESP) por meio do tombamento
do Bairro da Bela Vista. Nos anos 2010, os interesses de revitalização da Vila foram retomados,
culminando na criação do Centro Cultural Vila Itororó, entre 2016 e 2018, gerido pela Prefeitura
Municipal de São Paulo. Notamos, portanto, que o processo de atribuição de valores históricos e
estéticos ao conjunto edi�cado pelos órgãos de preservação, assim como as ações governamentais que
se seguiram, acompanharam os anseios de revitalização do espaço e do bairro por meio da troca de
público e do enobrecimento urbano, ocasionando a retirada dos antigos moradores do local. Objetivo: A
pesquisa investiga como foram concebidas as propostas de reconversão de uso e de restauro
arquitetônico da Vila Itororó, buscando compreender o espaço transformado como um local onde
preexistiam vivências, histórias e memórias. O novo uso teria operado uma política de apagamento de
preexistências materiais e imateriais? A história dos antigos moradores tem sido explorada nas ações
curatoriais e de educação patrimonial sediadas no novo espaço? Os antigos moradores ainda
frequentam a Vila? A partir do caso da Vila Itororó, a pesquisa pretende analisar as ações de preservação
e de restauro de bens edi�cados a partir da perspectiva do direito à memória e à cidade. Materiais e
Métodos: a pesquisa debruça-se sobre a história da Vila Itororó e analisa as propostas de recuperação
do local e os meios empregados para sua realização. O intuito é investigar os critérios adotados na
adoção do novo uso e os argumentos mobilizados no projeto de restauro. De posse desses dados,
pretendemos conhecer a atual gestão do Centro Cultural Vila Itororó e analisar como o patrimônio vem
sendo interpretado e ressigni�cado pelas ações culturais que ali ocorrem. A pesquisa está sendo
desenvolvida por meio de pesquisas bibliográ�cas e análise de fontes primárias. As visitas de campo
começaram no início de 2022 e ainda estão em curso. Os estudos em campo pretendem identi�car
como ocorreu o restauro do local, trabalhando de forma comparativa com imagens da Vila antes e
depois da intervenção.
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Resumo do projeto de pesquisa: Desigualdades e vulnerabilidades na pandemia de COVID-19
Introdução: O projeto de pesquisa Vulnerabilidades e reinvenções na pandemia de Covid-19: um estudo
a partir de comunidades da região Metropolitana De São Paulo é um desdobramento do projeto
realizado em 2020: Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de covid-19: monitoramento, análise e
recomendações. O projeto analisa os impactos sociais e econômicos da pandemia de COVID-19 em
populações vulneráveis: São Paulo, Zona Leste, Diadema, Osasco e Guarulhos, tendo como contexto a
crise econômica já existente no Brasil, agravada pela pandemia e pelo negacionismo com relação a ela. A
pesquisa tem como compromisso a produção de conhecimentos cientí�cos socialmente referenciados,
que possam contribuir para o entendimento e a avaliação sobre os processos e impactos sociais e
territoriais, para recomendações junto ao poder público e outras entidades, visando incidir sobre
políticas públicas.Objetivos: analisar os processos e os impactos da pandemia sobre as populações em
vulnerabilidade social bem como as medidas especí�cas que vêm sendo realizadas para a prevenção e
enfrentamento das consequências, além de recomendar e fortalecer ações de órgãos públicos, de redes
de apoio e de solidariedade organizadas por associações e grupos sociais. Metodologia:A pesquisa foi
realizada por meio de questionários, para aplicação individual e voluntária nos territórios: Heliópolis (São
Paulo), Cracolândia (Centro de São Paulo), Eldorado (Diadema), Morro do Socó (Osasco) e conjunto
habitacional Minha Casa, Minha Vida (Esplanada dos Pimentas, Guarulhos). O processo da pesquisa em
cada território inclui a participação de uma comissão de acompanhamento comunitário (universidade e
comunidade). Os pesquisadores realizaram os questionários por meio do RedCap, pelo celular ou por
meio impresso. Esta fase também envolveu o registro de impressões e afetos do campo, por meio de
diários, fotos e outros tipos de registro. Resultados preliminares:No Morro do Socó, situado em Osasco,
os questionários foram realizados em três semanas. Nas visitas realizadas ao território, os
pesquisadores visitaram algumas associações como a Associação das Mulheres, a Associação de Apoio
ao Adolescente e à Família, Mundo Novo, além da Casa de Cultura, onde há cursos de lazer, de cultura e
pro�ssionalizantes, para os moradores. Em Diadema, participaram moradores do bairro do Eldorado,
Inamar e no Morro do Macaco. Além dos movimentos parceiros como o MLB e o Olga Benário, os
moradores relataram receber cestas básicas de associações de bairro e igrejas. As questões sociais que
se evidenciaram: precariedade das moradias, esgoto a céu aberto, lixo nas ruas e muitos córregos, e



regiões com risco de deslizamento. Em Guarulhos, as entrevistas foram realizadas no Conjunto
Residencial Esplanada, que �ca quase em frente ao campus da Unifesp e foi construído no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida para atender a população de baixa renda residente em áreas de risco
do município. No território da Cracolândia / Luz sentiu-se o desa�o ligado à abordagem de pesoas
vulneráveis, que se encontram em um território dinâmico, cujo cenário e o movimento de circulação de
pessoas muda a cada dia, por diversas razões, incluindo a violência do Estado presente. A questão do
estigma e preconceito foi relatada por pessoas em situação de rua e/ou condição precária de vida e
moradia (usuários ou não de álcool de outras drogas), como geradora de violências, principalmente no
relato de mulheres trans e de travestis. Em Heliópolis, a pesquisa vem ocorrendo em parceria com a
UNAS - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Por ser uma grande
comunidade, percebe-se a existência de condições de vida e participação social heterogêneas; por isso,
os questionários foram aplicados junto a moradores dos diferentes núcleos, na busca da identi�cação
tanto das diferenças de vulnerabilidade, como, sobretudo de formas de reinvenção. Conclusão: Foi
possível visibilizar dimensões múltiplas da vivência da pandemia em cada território devido a aposta
metodológica de fazer junto com os moradores e lideranças desses territórios, que com certeza seriam
invisibilizados se fossem apenas os pesquisadores ligados à universidade. O reconhecimento de todos
como pesquisadores reforçou a importância de a universidade produzir conhecimento junto com a
população dos espaços estudados. É de extrema importância dar voz e escutar as pessoas que estando
em espaços atravessados por muitas vulnerabilidades, di�cilmente são ouvidas e que colocaram em
análise estas muitas intensidades. A pesquisa permitiu a conexão com projetos de extensão da
Universidade e a criação de novos, ampliando e fortalecendo as ações desses com o foco na pandemia e
aprofundaram a relação Universidade e produção da vida nos territórios.
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Pesquisas no campo dos estudos linguísticos sobre o processo de retextualização envolvem contextos e
perspectivas diversi�cados, apesar disso observa-se a necessidade de estudos sobre o processo de
retextualização envolvendo gêneros textuais da área da saúde, por exemplo, a bula. Levando em conta:
i) a presença da bula em nossas práticas comunicativas ocorridas, de modo particular, nos contextos
médico e familiar; ii) a importância da leitura e da compreensão da bula para a e�cácia do tratamento
médico; iii) a necessidade de que a bula também seja incluída como objeto no ensino de leitura na
Educação Básica, para o aprimoramento da competência leitora relacionada a essa produção textual,
nesta pesquisa 1 elege-se como objeto de análise o processo de retextualização da bula de
medicamentos. São objetivos da pesquisa: i. estudar nos processos de leitura e retextualização da bula
de medicamentos estratégias de processamento textual usadas por pacientes idosos e agente de saúde;
ii. estudar a bula e fatores implicados na leitura e compreensão desse tipo de produção; iii. identi�car as
principais estratégias usadas por pacientes idosos e agente da saúde na retextualização da bula de
medicamentos, envolvidas na compreensão do gênero textual em questão. Nesta pesquisa de natureza
qualitativa, os dados para análise foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas a seis
pacientes idosos e uma agente de saúde, todos residentes na comunidade São João de Sene, município
de Tanque do Piauí ? PI. A análise dos dados coletados está prevista para acontecer em três etapas: 1ª)
estudo, comparação e análise das bulas de medicamento em suas versões endereçadas ao pro�ssional
de saúde e ao paciente, levando em conta a forma de organização, estruturação e estratégias verbais e
visuais usadas na elaboração dessa produção textual, com o respaldo teórico de estudos do texto, do
gênero bula de medicamento e de estratégias de processamento textual como desenvolvidos pela
Linguística Textual; 2ª) estudo, descrição e análise das estratégias de retextualização da bula
empregadas pelos pacientes idosos e agente de saúde, que será fundamentada teoricamente em
estudos sobre a retextualização especialmente realizados por Marcuschi (2010; 2001) e Lima (2016;
2019); 3ª) discussão das estratégias de retextualização relacionadas a fatores implicados na
compreensão da bula de medicamentos e conclusão dos resultados. Neste trabalho, são apresentados
resultados parciais da pesquisa alusivos à etapa 1 acima descrita. Os dados obtidos indicam estratégias
de eliminação, acréscimo, reordenação tópica, substituição, reformulação e adaptação na
retextualização da bula de medicamentos do pro�ssional de saúde para a bula de pacientes. 1 Projeto
de Mestrado desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Letras, vinculado ao Departamento de
Letras da Escola de Filoso�a, Letras e Ciências Humanas, Campus Guarulhos/ UNIFESP, aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em 03 de dezembro de 2021, CAAE: 51387121.1.0000.5505.
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RETEXTUALIZAÇÃO, PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DE FAKE NEWS
DÉBORA NASCIMENTO FIGUEIREDO - MESTRANDA E-mail:debora.�gueiredo23@unifesp.br VANDA MARIA
DA SILVA ELIAS ? ORIENTADORA E-mail: vanda.elias@unifesp.br A pesquisa tem como objetivo realizar
um estudo sobre a retextualização na produção de notícias falsas e se justi�ca porque, com o poder de
alcance e com a rápida propagação do que é veiculado na internet, divulgadores de notícias falsas e
distorcidas sobre temas diversos (política, personalidades públicas, direitos humanos, ciência, saúde
etc.) passaram a aproveitar o potencial da rede para enganar e manipular os/as usuários/as. O principal
objetivo da pesquisa é, portanto, analisar estratégias de retextualização usadas na produção de fake
news e, para tanto, foram selecionadas de plataformas de checagem de notícias como o Fato ou Fake, do
portal G1, pertencente ao Grupo Globo; e a Agência Lupa, da Folha de S. Paulo, notícias falsas
relacionadas à pandemia da Covid-19 sobre tópicos como a origem do vírus, métodos de prevenção e
tratamento, gravidade da doença e vacinação. Esta pesquisa está fundamentada teoricamente em
estudos sobre o processo de retextualização como os realizados por Marcuschi (2010) e por Dikson
(2019). Para esses autores, a retextualização é um processo que envolve várias estratégias e pode
ocorrer entre textos da mesma modalidade da língua (do oral para o oral; ou da escrita para a escrita) ou
entre textos de modalidades distintas (do oral para a escrita; ou da escrita para o oral). Quanto às fake
news, a pesquisa encontra fundamentação em estudos dos seguintes autores: Alcott e Gentzkow (2017)
que de�nem fake news como uma produção que tem o objetivo de ser falsa e enganar os/as leitores/as;
Wardle e Derakhshan (2019), para quem as fake news são classi�cadas em sete diferentes tipos: sátiras e
paródias, falsa conexão, conteúdos enganosos, contextos falsos, conteúdo impostor, manipulações de
conteúdo e conteúdos fabricados; e Pinheiro (2021), que focaliza o processo de produção e
disseminação de fake news em redes sociais. As análises foram realizadas comparando-se fake news e
notícias verdadeiras que serviram como base a elas e identi�cando as estratégias de retextualização
utilizadas. Os resultados parciais indicam que estratégias de substituição, acréscimo, reordenação e
eliminação se destacam na retextualização que resultam em fake news. Palavra-chave: Retextualização;
Produção Escrita; Notícia; Fake News REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALCOTT, H.; GENTZKOW, M. Social
media and fake news in the 2016 election. Journal of economic perspectives, v. 31, n. 2, p. 211-236, 2017.
DIKSON, D. A retextualização escrita-escrita. In: Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 18, n. 3, p.
503-529, 2018. MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo, Ed.
Cortez, 2010. PINHEIRO, Petrilson. Fake news em jogo: uma discussão epistemológica sobre o processo
de produção e disseminação de (in)verdades em redes sociais. Campinas: Instituto de Estudos da
Linguagem; Universidade Estadual de Campinas, 2021. WARDLE, C.; DERAKHSHAN, H. Re�exão sobre a
desordem da desinformação: formatos da informação incorreta, desinformação e má informação. In:
IRETON, C.; POSETTI, J. (Orgs.). Jornalismo, fake news & desinformação: manual para educação e
treinamento em jornalismo. [s. l.]: UNESCO, 2019. p. 46-58.
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Introdução: Comportamento pode ser de�nido como a relação do organismo com o ambiente e como
algo que não é de�nitivo, ou seja, passível de mudanças. Porém, realizar mudanças no comportamento,
apesar de necessário, é difícil e complexo. No que tange a área da saúde, para ter uma melhora na
assistência, a mudança de comportamento baseada em evidências dos pro�ssionais de saúde é
fundamental. Contudo, ela não ocorre tão facilmente pelo fato de existirem barreiras que impedem a
implementação de novas práticas baseada em evidências. Dessa forma, é importante conhecer essas
barreiras antes de introduzir práticas na rotina do cuidado e para adaptar suas estratégias a �m de
maior efetividade na implementação. Para tanto, o instrumento Theoretical Domains Framework (TDF)
pode ser utilizado para identi�car elementos facilitadores e barreiras que envolvem a implementação de
evidências cientí�cas em saúde, contemplando domínios relevantes para mudança de comportamento
dos pro�ssionais de saúde. Objetivo: Realizar a retrotradução e adaptação transcultural do instrumento
da TDF para seu uso no Brasil. Método: Trata-se de um corte de um estudo psicométrico constituído
pelos estágios de retrotradução e adaptação transcultural do Theoretical Domains Framework (TDF) para
a língua portuguesa brasileira. A tradução do instrumento da TDF foi realizada por um tradutor nativo na
língua inglesa e por um pro�ssional de enfermagem com conhecimento avançado em inglês, sendo
elaborada uma versão em português composta por consenso das traduções. Na etapa seguinte foram
contratados dois tradutores nativos da língua inglesa, �uentes em português e leigos na área de saúde
para realizar a retrotradução da versão em português para o inglês. A seguir, as duas versões
retrotraduzidas foram enviadas para apreciação da autora do instrumento original, para que valide as
retrotraduções propostas. Na sequência será realizada a fase de adaptação transcultural por um comitê
de experts composto por cinco enfermeiros com experiência clínica e acadêmica, que produzirão uma
versão pré �nal do instrumento. Os dados serão analisados por meio do Índice de Validade de Conteúdo
(IVC), estipulado previamente em mínimo de 80%. Resultados preliminares: As duas versões
retrotraduzidas do instrumento Theoretical Domains Framework foram envidas para análise da autora
do instrumento original a �m de garantir a originalidade e consistência do instrumento. Na próxima
etapa será realizada a etapa de adaptação transcultural com especialistas da área.
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REVISÃO DA LITERATURA E ESTUDO PRELIMINAR DOS MORFOTIPOS DE DUAS
ESPÉCIES DO GÊNERO RINELORICARIA (SILURIFORMES: LORICARIINAE) DA BACIA

AMAZÔNICA.

ILANA FICHBERG - ORIENTADOR(A)

LETÍCIA SANTIAGO DE AMORIM - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 98 - Ensino de Biologia Data: 29/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: BIODIVERSIDADE

Introdução: Rineloricaria é um dos gêneros mais ricos em espécies dentre os Loricariidae. Estes peixes,
conhecidos popularmente como cascudos, se distribuem do Panamá ao norte da Argentina. Parte
signi�cativa da diversidade destes peixes se encontra na bacia Amazônica. O grupo atualmente é
composto por 66 espécies válidas, que se caracterizam por apresentar lábios ornamentados com papilas
esféricas, entalhe pós-orbital profundo e placa pré-anal grande e pentagonal, geralmente circundada por
três placas menores. Compartilham com os demais Loricariinae pedúnculo caudal deprimido, ausência
de nadadeira adiposa e dimor�smo sexual conspícuo. Devido a inconsistências na história taxonômica
de diversas espécies deste gênero, há grande di�culdade em delimitar suas espécies. É necessário,
portanto, uma extensa revisão taxonômica e sistemática do gênero. Considera-se que estudos voltados
à diversidade da bacia Amazônica são urgentes, já que o cenário de desmatamento e intervenções
humanas crescem em ritmo acelerado e sem precedentes. Objetivos: 1) Realizar um levantamento
detalhado da literatura para Rineloricaria fallax e R. formosa e analisar a veiculação das publicações
citando ?Rineloricaria?. 2) Realizar uma análise preliminar para delimitação dos morfotipos de
Rineloricaria formosa, R. fallax e espécies de identi�cação incerta depositados no MZUSP assim como
sua distribuição geográ�ca. Materiais e Métodos: Para a revisão de literatura foram utilizadas as bases
de dados Web of Science (WoS) e Scielo. Realizou-se uma análise bibliométrica, utilizando os indicadores
bibliométricos de periódicos, do Journal Citation Reports. Para o estudo morfológico foram examinados
24 lotes das espécies de estudo pertencentes à coleção ictiológica do MZUSP e foram elaborados mapas
de distribuição geográ�ca das espécies estudadas. Para estudo da morfometria foram tomadas medidas
do comprimento padrão do maior e menor exemplar de cada lote, utilizando um paquímetro digital
(precisão de 0,1 mm). Adicionalmente foi realizada a observação do padrão de colorido e organização
das placas que recobrem o corpo através estereomicroscópio. Foram também observadas outras
espécies da bacia Amazônica como material comparativo. Resultados: A maior parte dos artigos que
envolvem Rineloricaria foram publicados em periódicos com classi�cação inferior segundo a métrica do
quartil do fator de impacto do periódico do JCR. Na análise morfológica foram encontradas áreas de
distribuição sobrepostas entre R. fallax e R. formosa, além de espécies de identi�cação incerta.
Conclusões: Neste levantamento constatou-se a escassez de estudos que proponham formalmente
classi�cações para o gênero Rineloricaria, di�cultando a de�nição de diversas espécies, incluindo R.
fallax e R. formosa; Morfotipos de identi�cação incerta podem representar novas espécies ou híbridos;
Este estudo fornece subsídios para uma futura revisão taxonômica e sistemática do grupo.
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REVISÃO DE ESCOPO SOBRE O USO DA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NO
TRATAMENTO DA DISTONIA

DANIELA OLIVEIRA DE MELO - ORIENTADOR(A)

DANIELE YUKARI KAWAKAMI - DISCENTE CO-AUTOR

ISIS NALIN FERNANDES NONATO - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM

(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:
CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução: Nas últimas duas décadas, novas tecnologias neuromodulatórias têm demonstrado grande
relevância como tratamento alternativo às terapias farmacológicas convencionais. A estimulação
cerebral profunda, do inglês Deep Brain Stimulation (DBS), é uma técnica de neuromodulação invasiva,
inicialmente utilizada para o tratamento da doença de Parkinson. Sua utilização vem sendo cada vez
mais expandida para o tratamento de distúrbios psiquiátricos e outros distúrbios motores, como a
distonia, especialmente em pacientes refratários a terapia convencional ou que apresentam estágios
mais avançados e debilitantes. Objetivo: Mapear estudos de diferentes delineamentos sobre o uso da
estimulação cerebral profunda no tratamento de distonias. Materiais e métodos: Os artigos foram
coletados nas bases de dados MEDLINE (via Pubmed), EMBASE, Cochrane Library e LILACS, IBECS, BRISA
(via BVS), com ausência de restrição quanto ao idioma, período, tipo de estudo ou status de publicação.
Foram consideradas elegíveis apenas as publicações que avaliavam o uso da estimulação cerebral
profunda no tratamento de todos os tipos de distonia. Posteriormente, as principais informações foram
estrati�cadas de acordo com as características dos estudos e das distonias identi�cadas para avaliação.
Resultados e conclusão: Após a avaliação de 4.133 publicações, foram consideradas elegíveis 207
publicações. Destas, foram identi�cadas 197 publicações de estudos primários e 10 publicações de
estudos secundários. Em relação aos estudos primários, 178 corresponderam a estudos observacionais
e 19 a estudos experimentais. Foram identi�cadas 10 revisões sistemáticas onde 5 possuíam metanálise
e 5 apresentaram síntese apenas descritiva. Entre os estudos primários e secundários elegíveis, 139
envolveram pacientes com distonia primária, especialmente associada à mutação DYT-TOR1A (distonia
torcional primária). Apenas 68 estudos envolveram pacientes com distonia secundária, onde em sua
maioria avaliaram pacientes com distonia induzida por medicamentos, doenças metabólicas, e paralisia
cerebral. A maioria dos estudos foram em sua maioria observacionais e avaliaram a e�cácia e segurança
do uso da DBS em diferentes tipos de distonia, assim como potenciais fatores que in�uenciam na
resposta do tratamento. Foram constatadas lacunas e discrepâncias em relação a quantidade de
estudos que avaliavam algumas características especí�cas, especialmente em relação a etiologia, faixa
etária, alvo e distribuição corporal, assim como a necessidade de mais estudos clínicos randomizados
para garantia de maiores evidências em relação as hipóteses levantadas nos estudos observacionais
referentes a e�cácia e efeitos adversos, para uma melhor elegibilidade de pacientes.
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REVISÃO INTEGRATIVA: O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A
INTERSETORIALIDADE: O PESO DA AUSÊNCIA DO SERVIÇO SOCIAL.

HELTON SARAGOR DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

MARIANA SANTANA DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM
ESTAR

Introdução: O presente trabalho analisa as relações intersetoriais do Programa Saúde na Escola (PSE)
por meio da revisão integrativa da literatura, analisa a relação do programa com o setor da assistência
social, especi�camente, a incipiência da intersetorialidade com o setor, a partir da noção de seguridade
social e suas contribuições para o programa. Acerca da promoção de saúde no PSE, consideramos o os
vínculos necessários de proteção social, e seus níveis de intersetorialidade, existem as prerrogativas nas
normativas e competências das ações intersetoriais. Objetivos: Explorar as ações intersetoriais do PSE
desde os planejamentos até as ações relatadas nos artigos selecionados, e compreender as di�culdades
para a efetivação das intervenções potencializadas pela ausência da intersetorialidade relacionada ao
setor da assistência social, setor indispensável para promoção e prevenção em saúde e garantidor dos
direitos das crianças e adolescentes como o ECA. Materiais e Métodos: Seleção e análise de artigos a
partir do ano de 2007, nas bases de dados da Scienti�c Electronic Library Online (Scielo); Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS); e Periódicos Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), realização de busca ampliada com os descritores: ?Intersetorialidade? AND ?Programa Saúde
na Escola? OR ?Serviço de Saúde Escolar?. ?Assistência Social?; e ?Estatuto da Criança e do Adolescente?.
Resultados: Nos achados dos artigos examinados, as ine�ciências do programa são correlacionadas às
grandes vulnerabilidades nos territórios, desse modo, a intersetorialidade entre a saúde e educação não
abrange tal dimensão da vida social, advogamos ser uma lacuna a intersetorialidade relacionada à
assistência social. Relacionada ao achado anterior, embora o PSE trabalhe na perspectiva dos direitos
das crianças e adolescentes, não localizamos na revisão o diálogo com as diretrizes do ECA e seus
instrumentos. Ademais, o setor de assistência é raramente citado nos estudos, as políticas sociais e seus
acessos pela população tampouco, as passagens incipientes partem do pressuposto de ?parcerias? e não
de cumprimento de direitos a partir da cobertura e abrangência proporcionada pelo setor. Por último e
não menos importante, nos é provocado como o planejamento do �uxo de rede se encontra nas ações
intersetoriais do programa, ou seja, como os equipamentos de saúde e de proteção social estão (ou não)
envolvidos do PSE.
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REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: IMPACTO SOCIOECONÔMICO DO LIXO NO
MAR PARA A COMUNIDADE PESQUEIRA

LEANDRA REGINA GONCALVES TORRES - ORIENTADOR(A)

NICOLE RUSSO GUERRATO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 22 - Meio Ambiente Data: 27/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: CIDADES, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROMOÇÃO

DO BEM-ESTAR

Introdução O lixo no mar é um problema mundial observado em todo o oceano. É um tema relevante na
agenda internacional sendo também um dos grandes motivadores da Década da Ciência Oceânica para
o Desenvolvimento Sustentável promovida pela Organização das Nações Unidas. Embora os impactos do
lixo no mar sejam amplamente relatados na literatura, a maioria das publicações cientí�cas concentra-se
na de�nição do conceito, informações sobre a origem, impactos causados e abundância de lixo no mar
em diferentes localidades, sendo ainda pouco explorado os impactos socioeconômicos aos diferentes
setores da sociedade. No Brasil, o assunto é incipiente na literatura, e apresenta registros pontuais. No
litoral de São Paulo, em diversos espaços de diálogos, promovidos pela APA Marinha do Litoral Centro é
frequente o relato dos pescadores sobre a captura dos resíduos nas redes de pesca, constituindo
relevante con�ito ambiental e que ameaça a sobrevivência dos pescadores. Contudo, esses registros são
pontuais, aleatórios e sem maiores complementações de campo que permitiriam um diagnóstico mais
preciso da contaminação das áreas costeiras, e do impacto do resíduo na atividade pro�ssional do
pescador. Nesse sentido, faz-se necessário ampliar a compreensão sobre o que se sabe sobre o impacto
socioeconômico do lixo no mar, em especial para a atividade da pesca artesanal. Objetivo Realizar um
levantamento sistemático da literatura para compreender o estado da arte sobre o problema do lixo no
mar na atividade pesqueira no mundo. Método Para o levantamento sistemático da literatura foram
utilizados os principais buscadores Scopus e Scielo, além do banco de teses e dissertações, CAPES, pois
englobam uma variedade de revistas acadêmicas relacionadas aos temas abordados. Para a análise
foram considerados todos os tipos de produção cientí�ca publicados no período dos últimos dez anos
(2011 até 2021), entre artigos cientí�cos, teses, dissertações, monogra�a, relatórios, livros e capítulos de
livros. As palavras-chaves utilizadas foram: ?small scale �shery?, ?artisanal �shery?, ?�sheries? e ?marine
litter?. A busca foi feita para um recorte mundial, pois não houve trabalhos su�cientes, que pudesse ser
apresentado como resultado em detalhe na produção cientí�ca do Brasil. Resultados parciais A busca
resultou em 1164 artigos, compilados na plataforma Mendeley. Desses foram excluídos os artigos
repetidos (n=732), e artigos não relacionados ao impacto do lixo no mar para a atividade da pesca
(n=318). Os artigos selecionados foram separados em 3 grandes categorias. i) Lixo no mar e outros
impactos (n=172); ii) Diagnóstico e monitoramento do lixo no mar (n=227); iii) Impacto socioeconômico
do lixo no mar na comunidade pesqueira (n=15). En�m, foram analisados qualitativamente 15 artigos,
pois foram os únicos que abordavam a perspectiva dos pescadores artesanais em relação ao impacto do
lixo no mar. Conclusões preliminares A falta de informação sobre os impactos socioeconômicos do lixo
no mar para os pescadores corrobora com a hipótese de que há pouca literatura disponível sobre o
tema, e suprir essa lacuna, pode ser uma peça-chave para contribuir com políticas públicas mais efetivas
buscando um oceano limpo e saudável, como é preconizado pelos desa�os da Década do Oceano.
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RUE CASES-NÈGRES E A DEUSA NEGRA: IMAGENS COLONIAIS VS. IMAGENS DE
NEGRITUDE

YANET AGUILERA VIRUEZ FRANKLIN DE MATOS - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 37 - Arte, Cultura e Humanidades 3 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

O presente trabalho trata-se de uma breve análise dos elementos estéticos de duas produções
audiovisuais. A primeira produção é o �lme Rue Cases-Nègres (1983) dirigido pela cineasta francesa de
origem martinicana Euzhan Palcy, sendo a segunda, o �lme A Deusa Negra (1979), dirigido pelo cineasta
nigeriano Olá Balogun. O primeiro �lme é uma adaptação do romance autobiográ�co com o título
homônimo de autoria do escritor martinicano Joseph Zobel (1915-2006). Publicado em 1950, o romance
de Zobel é um clássico da literatura antilhana. Nosso objetivo principal é identi�car nas imagens e sons
das duas obras audiovisuais as representações do colonialismo francês e lusitano. No caso da primeira
obra fílmica identi�camos em sua diegese, que o aparente trabalhador-livre do canavial estava em
condições precárias, análogas ao regime de servidão. Mesmo vivendo sob o regime republicano da
França no contexto pós-abolição de 1848, ainda assim, durante os anos 1930 esse mesmo trabalhador
continuava submetido à intacta mentalidade escravocrata, tradicionalmente mantida pela classe agro
produtora antilhana. Em contraponto as representações coloniais contidas nas cenas dos dois �lmes,
abordaremos também, os conceitos de negritude manifestos nas expressões de cultura popular, em
forma de gestos, falas e nos objetos de visualidade produzidos e manipulados pelos seus personagens.
Pensamos também nas possibilidades de identi�carmos em nossa leitura visual o retórico embate
ideológico entre colonialismo e negritude. Estamos interessados em extrair da visão de mundo do
menino José Hassan, personagem principal, os valores adquiridos em sua formação pessoal em sua vida
na comunidade canavieira, tendo como um dos seus mestres, Monsieur Médouze, o trabalhador ancião
no ofício do corte de cana de açúcar. Outros mestres de relevância na formação de José são o professor
da escola rural na Rivière-Salée, o professor do Liceu em Fort-de-France, e com destaque à M?man Tine,
sua avó. A convivência sonhos e experiências de infância e adolescência, José vivenciou sob o ambiente
dos cortadores de cana e operários da usina de re�no de açúcar e suas modestas moradias
denominadas de <>. A experiência de Euzhan Palcy enquanto leitora da obra de Joseph
Zobel é um aspecto de estilo e poética, nesse sentido seu relato externo a respeito de
suas impressões do romance que orientou seus sentidos a perceber aspectos
socioeconômica e culturais na realidade de seus conterrâneos martinicanos. O
interesse da cineasta em adaptar o romance nos faz pensar na contribuição que a obra
exerceu na sua formação artístico-intelectual como também a fez desenvolver uma
memória ancestral e o conceito histórico de negritude. Vamos conferir se na escolha
dessa obra literária para ser transposta à linguagem audiovisual teria como objetivo de
sua realizadora reforçar o caráter combativo na luta contra o racismo e contra a
alienação física e moral do ser humano. Do �lme A Deusa Negra, produção nigeriana-
brasileira, conforme já informamos no início deste resumo, nossa análise se detém
sobre os elementos estéticos na banda-imagem e banda-sonora que nos tragam os
indicativos de representação con�ituosa entre colonialismo e negritude. Com as
devidas comparações entre o �lme de Palcy, o de Balogun além de apresentar dois
tempos cronologicamente distintos. Algumas ações ocorrem na África e na América,
durante entre os séculos XVII e XVIII, o período colonial luso americano. Outras ações
ocorrem em solo brasileiro, durante o contexto de produção do �lme, nas três décadas
�nais do século XX. O enredo do �lme trata de Babatundé, um jovem nigeriano que ao
se despedir de seu pai no leito de morte, promete-lhe que vai ao Brasil para saber do
paradeiro de seus parentes após à diáspora de seus ancestrais. O pai lhe entrega uma
estatueta da Deusa Iemanjá como o símbolo de identi�cação sua linhagem. Chegando
ao Brasil, o jovem nigeriano toma contato com as manifestações de cultura popular e
religiosas de matrizes africanas. É em um terreiro de candomblé na Baixada
Fluminense, onde Babatundé se sente familiarizado com o rito religioso e recebe a
orientação de uma ialorixá, para seguir viagem ao Estado da Bahia para que continue a
prosseguir com suas buscas aos seus parentes. Esta saga audiovisual realizada por
Balogun é composta por referências arquetípicas cosmogônicas da tradição oral
transmitidas por griots. O que também nos levanta a suspeita de que o realizador,



além de ter ouvido e lido contos populares afro americanos, também, se inspirou em
obras de artes plásticas para criar sua diegese. Para isso faremos uma ilação entre as
cenas dos dois �lmes com as telas L?abolition de l?esclavage dans les colonies
françaises (1848) de François-Auguste Biard (1798-1882), Habitação de Negros (1822-
1825) do pintor alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858), La Jungla (1943) de
Wilfredo Lam (1902-1982) e O Cavalo e o Santo Yemanjá (1975) de Abdias Nascimento
(1914-2011).
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SAÚDE DA MULHER INDÍGENA: EM BUSCA DE UMA ABORDAGEM INTERCULTURAL.
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Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: Esta pesquisa considera a necessidade de produção de conhecimentos e estratégias de
abordagem para promoção da saúde da mulher indígena, um contingente de 448 mil pessoas
distribuídas em 305 diferentes etnias, de acordo com o Censo Demográ�co de 2010. Em relação ao per�l
de saúde reprodutiva, as mulheres indígenas apresentam alta fecundidade, multiparidade (variando de
quatro a oito �lhos), início precoce da vida sexual, maior exposição às infecções sexualmente
transmissíveis e alta prevalência do câncer de colo de útero (cerca de três a quatro vezes maior do que
na população geral). Como agravante, o acesso aos serviços de saúde e as estratégias de rastreamento
do câncer de colo de útero ainda são limitados. Os pro�ssionais de saúde presentes nas equipes de
saúde indígena têm ação determinante no controle deste câncer no nível da atenção básica, assim como
nas ações integrais da saúde da mulher. Para abordar, portanto, a saúde da mulher indígena, esse
estudo parte do cruzamento de quatro perspectivas: os direitos da mulher; os direitos dos povos
indígenas; a teoria da interculturalidade na saúde; e os princípios do SUS correlatos à saúde indígena:
integralidade, universalidade e equidade. Tratando-se de agregar para a enfermagem um estudo dos
potenciais e desa�os no atendimento de saúde dos povos indígenas, levando em consideração tanto
suas particularidades culturais, seus direitos constitucionais, quanto a perspectiva do atendimento à
saúde da mulher considerando sua integralidade, diversidade, demandas e expectativas. Objetivo:
Identi�car as estratégias e boas práticas desenvolvidas pelos pro�ssionais de saúde nas condutas de
detecção e tratamento precoce do câncer de colo de útero ofertadas para as mulheres indígenas
atendidas no Ambulatório do Índio do Hospital São Paulo/Unifesp; Conhecer as demandas e
expectativas das mulheres indígenas e suas lideranças em relação ao serviço e sistema de saúde que
possuem acesso. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo observacional e descritivo, com
abordagem qualitativa, que envolve as seguintes etapas para a coleta de dados: observação de campo;
rodas de conversa com os pro�ssionais de saúde no Ambulatório do Índio; e entrevista semiestruturada
com as mulheres indígenas, com idade maior ou igual a 18 anos. O cenário do estudo é o Ambulatório
do Índio da Unifesp, localizado no município de São Paulo, referência nacional no atendimento à
população indígena. Em se tratando de pesquisa que envolve seres humanos e atendendo aos preceitos
ético-legais, o projeto atende às normas da Resolução nº 466/2012 e Resolução nº 304/2000 e aguarda
análise e aprovação do Comitê de Ética da Unifesp.
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SAÚDE E CIDADANIA EM FRONTEIRAS

GABRIEL AMARAL ZENARDI - DISCENTE

MARINA COSTA MOREIRA BIANCO - DISCENTE

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO FERREIRA FELICIANO - DISCENTE

MATEUS NAKAMUNE TUBONE - DISCENTE

VICTOR FUJISHIGE - DISCENTE

GIOVANA CORREIA OBARA - DISCENTE

NATHÁLIA CAMPOS GOMES - DISCENTE

THIAGO TERZIAN GANADJIAN - DISCENTE

LUIS CARLOS UTA NAKANO - COORDENADOR(A)

RENATA ROCHA TSUJI DA CUNHA - DISCENTE

MARIS SALETE DEMUNER - COORDENADOR(A)

AMANDA BOTELHO - DISCENTE

ILANA GOMES LEITE - DISCENTE

MAIRA DO PATROCINIO PADILHA - DISCENTE

NICOLE MIYUKI FUTEMA - DISCENTE

CAINÃ MASCHIETTO COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O início do projeto data de 2012, quando uma viagem de reconhecimento foi realizada no
Rio Solimões, no Navio de assistência hospitalar (NAsH) da Marinha do Brasil. Após essa viagem, foram
realizadas quatro viagens na Amazônia em parceria com a Marinha do Brasil, entre 2013 e 2015, com
equipes compostas por docentes, médicos, residentes e alunos da EPM. Em 2015, foi criada a Liga de
Saúde e Cidadania em Fronteiras (LISF), por alunos do curso de medicina e preceptores, a qual se
estabeleceria como complemento essencial do projeto. O objetivo central da liga é preparar alunos para
as viagens a partir de um ambulatório, no campus São Paulo, que atende as áreas essenciais para a
atuação em campo. Durante os anos de 2016 e 2017, embora a LISF crescesse e se estabelecesse,
nenhuma viagem ocorreu devido à necessidade de acertos burocráticos, solucionados em 2018. Desde
então, três viagens foram realizadas, retomando as atividades centrais do projeto. A Universidade tem,
de uma forma geral, três objetivos principais: ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, tendo em vista
o papel social essencial que uma universidade pública deve ter, torna-se de fundamental importância a
realização de projetos voltados para o benefício da população SUS dependente e que, por conta de sua
realidade peculiar, não consegue ter acesso adequado aos serviços de saúde. O Projeto Saúde e
Cidadania em Fronteiras, aliado à Marinha do Brasil, tem o objetivo de levar saúde com qualidade e
dignidade para populações ribeirinhas na região Amazônica; promover assistência, ensino, pesquisa e
ações de cidadania nestas áreas, proporcionando aos alunos e residentes da EPM/UNIFESP a vivência de
uma realidade diferente do seu cotidiano; contribuir para a formação de médicos mais comprometidos
com o SUS; desenvolver produção cientí�ca e tecnologias cujos resultados deverão ser revertidos à
população ribeirinha; contribuir para melhorar infraestrutura, rede de saúde e apoio aos pro�ssionais
de saúde da região com ênfase no uso de recursos tecnológicos para esse �m. Metodologia: A logística
operacional da missão é de responsabilidade da Marinha, com navios devidamente equipados. A
EPM/Unifesp fornece as equipes de saúde e os protocolos assistenciais e de pesquisas. A Capacitação de
grupos de alunos e é de competência dos preceptores e docentes da LISF. O grupo designado para
participar da missão se une com os pro�ssionais da Marinha nos NAsH e realizam operações de
Assistência Hospitalar. Resultados: Até outubro de 2019 sete missões envolvendo as comunidades
ribeirinhas da bacia amazônica foram realizadas. Foram atendidos 9.172 pacientes e diversas
comunidades foram abordadas. Foram fornecidas assistência clínica-cirúrgica e odontológica de rotina,
urgência e emergência a nível primário e secundário. A estrutura dos navios permitiu dispensação de
medicamentos, realização de exames laboratoriais/imagem, acesso às comunidades e a estadia da
equipe. Além disso, medidas de medicina preventiva, como imunizações, palestras sobre educação



sanitária e medidas de prevenção de doenças endêmicas transmissíveis foram realizadas. Os
atendimentos em diferentes áreas da medicina permitem aos alunos maior capacitação enquanto
pro�ssionais generalistas e o conhecimento de culturas e realidades diferentes das que estão
acostumados.
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SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS DE PESSOAS TRANS: UMA REVISÃO NARRATIVA
COM FOCO NA LACTAÇÃO E ALEITAMENTO HUMANO

NATALIA TENORE ROCHA - COORDENADOR(A)

MAGNUS REGIOS DIAS DA SILVA - COORDENADOR(A)

LUCIANA YUKI TOMITA - COLABORADOR(A)

DENISE LEITE VIEIRA - COLABORADOR(A)

ÍSIS GOIS - DISCENTE

IGOR OLIVEIRA TRINDADE - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Introdução: A área da saúde e da medicina estruturou, sócio-historicamente, sobre a categoria de sexo
os aspectos culturais que envolvem papéis de gênero na sociedade, dentre eles, a reprodução e o
cuidado das crianças nascidas vivas, as quais são designadas exclusivamente às mulheres cisgênero. Por
outro lado, a saúde reprodutiva para pessoas LGBTIA vêm sendo discutida e estudada atualmente com o
intuito de melhorar as condições do ciclo gravídico-puerperal e formação de famílias em diversos
formatos. Pessoas trans com mamas desenvolvidas, por condições endógenas ou exógenas, podem
apresentar condições �siológicas favoráveis ao aleitamento, mas devem ser bem orientadas e
aconselhadas antes de intervenções hormonais, cirúrgicas e/ou reprodutivas de acordo com as
demandas destas. Objetivo: Veri�car o estado da literatura sobre os cuidados em saúde relacionados à
lactação e aleitamento humano na vivência de pessoas trans. Métodos: Foi elaborada uma revisão
narrativa com uma busca no PubMed (MEDLINE) por um período de abrangência de 10 anos, utilizando-
se os descritores em ciências da saúde: ?Lactation? OR ?Breast feeding? AND ?Transgender Persons?,
sem delimitação de língua. Após a busca, partiu-se para avaliar se haveria estudos duplicados pelos
títulos e veri�car a importância dos estudos selecionados para o tema da pesquisa pela leitura dos
respectivos resumos. Resultados: Obteve-se a coleta de 11 estudos. Veri�camos nessa revisão que 1) as
pesquisas abordam mais as experiências de homens trans e pessoas transmasculinas que tiveram um
ciclo gestacional; 2) homens trans e pessoas transmasculinas podem ter uma gestação e escolheram não
realizar o aleitamento por desconforto com as mamas, nos dois casos houve a necessidade de pausa no
uso de testosterona exógena; 3) homens trans e pessoas transmasculinas que desejaram fazer o
aleitamento encontraram di�culdades na lactação e necessitaram de indução da lactação, quando
utilizaram testosterona e/ou faixas de compressão nas mamas previamente à gestação; 4) mulheres
trans e pessoas transfemininas que utilizam a hormonização (estrógenos e supressores de testosterona)
desenvolvem o tecido mamário e podem com a indução da lactação realizar o aleitamento materno ou
colactação com sua parceria; 5) Em um relato de caso indicou que uma mulher trans realizou indução da
lactação e realizou o aleitamento materno exclusivo por 6 semanas; 6) o protocolo de indução da
lactação para pessoas trans é o mesmo para mulheres cisgênero com a utilização de galactagogos,
hormônios exógenos e estimulação tátil. Conclusão: A literatura sobre o aleitamento humano para além
das experiências de mulheres cisgênero é escassa, portanto, pro�ssionais da saúde não possuem
formação para acolher e, orientar sobre os cuidados em saúde e direitos reprodutivos de pessoas trans
e não-binárias.



Página 1857Página 1857

SAÚDE GINECOLÓGICA: TROCANDO SABERES

ZSUZSANNA ILONA KATALIN DE JARMY-DI BELLA - COORDENADOR(A)

MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI - COORDENADOR(A)

LUANA CARAN ROQUE - COORDENADOR(A)

CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - COORDENADOR(A)

THAINÁ APARECIDA DECIO PASSOS - DISCENTE

PIETRA GIULIA DE OLIVEIRA MURER - DISCENTE

ANA BEATRIZ DE SOUZA AQUINO - DISCENTE

MANUELLA DE AZEVEDO JANONI HERNANDES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução A pandemia COVID-19 teve diversos impactos na sociedade. Um exemplo deles, é o aumento
da gravidez entre jovens, principalmente aquelas em situações vulneráveis. No relatório publicado em
abril de 2020, do Fundo de População da Organização das Nações Unidas (UNFPA) expôs que 47 milhões
de mulheres em 114 países, incluindo o Brasil, tiveram seu acesso a contraceptivos modernos
comprometido (UNFPA et. al., 2020). Desse modo, surgiu a demanda da criação de um meio potente
para divulgar as informações que auxiliassem as mulheres em relação ao planejamento familiar e à
gravidez. Assim, com intuito de expandir orientações básicas acerca de temas da área de ginecologia,
como contracepção e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), o projeto de Extensão Universitária ?
Saúde Ginecológica? foi criado pelo Voluntariado EPM. A disseminação dessas informações é
fundamental para o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que preconiza a universalização, a
equidade e a integralidade na Saúde (Ministério da Saúde, 2020). As ações propostas por este projeto,
encontram subsídio nos incisos V, VI e VIII do Art. 7° da 8.080/90 que institui o SUS, defendendo a
participação ativa da sociedade e o direito à informação. Objetivo O projeto tem como objetivo a
disseminação de informações acerca de temas diversos dentro da área de ginecologia, como as ISTs e
contracepção. Para tal,, o projeto desenvolve: a identi�cação das di�culdades de conhecimento e acesso
a informações ou serviços relacionados à ginecologia; o compartilhamento de informações e a tentativa
de suprir as di�culdades que forem observadas; o auxílio de comunidades, por meio de parcerias, para
suprir as demandas por conhecimentos ou até mesmo atendimentos e exames na área de ginecologia.
O público-alvo inclui moradoras das comunidades que integram o Fórum das Comunidades da Vila
Clementino, alunas da Escola Paulista de Medicina e outras comunidades que venham demonstrar
interesse, como a Casa de Assis do Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS). Materiais e Método A
metodologia utilizada envolve o mapeamento das dúvidas e demandas das comunidades, por meio de
mídias sociais, conversas e levantamentos realizados junto aos líderes comunitários. Ademais, planejam-
se eventos nestes locais, a �m atender às demandas, assim como a criação de materiais educativos
digitais para divulgação entre o público atendido, a partir de pesquisas dos alunos e orientação de
professores. Ocorre, ainda, a participação de alunos em ações que forem relativas à educação em saúde
ginecológica em parceria com ONG´s parceiras. Resultados e Conclusão Dentre os resultados dessas
ações, pode-se citar o impacto para os alunos voluntários: através da busca ativa de informações,
aprendem conhecimentos de ginecologia, habilidades e atitudes na resolução de problemas e auxílio de
pacientes. Há também o impacto social: além de empoderar os indivíduos a respeito do saber,
diminuem-se problemas de saúde pública, como a transmissão de ISTs. Ao discutir abertamente temas
estigmatizados, o projeto permite a criação de um importante canal de comunicação com as
comunidades atendidas, auxiliando a responder às dúvidas e aos anseios acerca dos conteúdos
discutidos.
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SAÚDE MENTAL E CUIDADOS: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS, ÉTICOS E POLÍTICOS

EUNICE NAKAMURA - COORDENADOR(A)

ISABELA MARQUES DE ANDRADE - COLABORADOR(A)

MARCELA GARRIDO REGHIN - DISCENTE

CAROLINA CLAUDIO BISI - DISCENTE

JULIA PIVA LARANGEIRA - DISCENTE

LECY SARTORI - COLABORADOR(A)

SIMONE CARVALHO DE OLIVEIRA - COLABORADOR(A)

CARMENCITA IGNATTI - COLABORADOR(A)

MARIA INES BADARO MOREIRA - COORDENADOR(A)

NAIARA ALVES DE BARROS - DISCENTE

BEATRIZ MILANI FUJIHARA - DISCENTE

CAROLLINE DE SOUZA HANAI - DISCENTE

GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA - DISCENTE

ALESSANDRO DEMEL LOTTI - COLABORADOR(A)

ALYSSA ARAUJO MARQUES PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
SAÚDE MENTAL

Introdução: O projeto, vinculado ao ?Observatório de saúde mental de crianças, jovens e adultos nas
sociedades contemporâneas?, a�rma a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, ao propor
ações ao debate, produção de conhecimento crítico, compreensão e transformação dos problemas
sociais. Justi�ca-se pela relevância de pensar e propor ações que viabilizem aos grupos socialmente
vulneráveis formas de viver em seus cotidianos, por meio de sua participação na formulação de ações e
políticas de cuidado a situações de vulnerabilidade e sofrimento, principalmente em decorrência da
pandemia de Covid-19. Objetivo geral: identi�car situações de sofrimento e vulnerabilidade de pessoas
de diferentes grupos sociais, no contexto da pandemia de Covid-19, e propor formas de cuidados
necessários à manutenção de suas vidas cotidianas, por meio da interação, do diálogo, troca de saberes
e experiências desses grupos com a comunidade universitária. Objetivos especí�cos: criar espaços
(virtuais e/ou presenciais) de participação a diferentes grupos em situação de vulnerabilidade e
sofrimento; possibilitar a aproximação da universidade com esses grupos; identi�car e propor atividades
de formação; elaborar proposta de ações e práticas de cuidado voltadas a esses grupos. Método:
Baseado na comunicação de saberes, de Paulo Freire, enfatiza a coparticipação dos sujeitos,
comunidade universitária e sociedade, nos atos de conhecer e transformar a realidade social. O
planejamento e realização das ações ocorrerão por meio da cogestão entre os participantes (estudantes,
técnicos, docentes, trabalhadores de serviços públicos e pessoas de diferentes grupos e movimentos
sociais), num constante diálogo. As ações previstas são: reuniões semanais para estudos, planejamento
e organização das ações; gravação e difusão mensal de pdcasts da série Conexão Cuidado; rodas de
conversa trimestrais para diálogo de pessoas de grupos sociais em vulnerabilidade com a comunidade
universitária; eventos semestrais para diálogo, debate e re�exão crítica sobre práticas de cuidado;
cursos semestrais de formação abertos à sociedade sobre aspectos socioculturais, éticos e políticos da
saúde mental e cuidados. Resultados: Foram realizadas, desde outubro de 2021, 7 rodas de conversa
sobre as várias formas de cuidado, principalmente no contexto da pandemia de Covid-19, realizadas em
modo virtual com pessoas da comunidade (Total: 72 participantes, sendo 51 da Unifesp e 21 externos) e
produzidos 4 episódios de podcast da série Conexão Cuidado, disponibilizados na plataforma Spotify.
Enfatizou-se nessas ações a importância de ?desacademizar? a discussão sobre o tema do cuidado.
Conclusão: As rodas de conversa e os episódios da Conexão Cuidado tem possibilitado o diálogo e a
re�exão crítica sobre situações de vulnerabilidade e sofrimento, em diferentes contextos, e
necessidades de cuidado de diferentes grupos da população. Espera-se, por meio desse diálogo, poder
ampliar gradativamente a adesão e participação da universidade e da sociedade, formando uma rede de
caráter interdisciplinar, interpro�ssional e interinstitucional para re�etir, debater e propor ações para as
questões de saúde mental e cuidados, principalmente para os grupos em vulnerabilidade.
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SAÚDE MENTAL NAS RUAS DE SANTOS: COTIDIANO DE QUEM SOFRE E
ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO

LUCIANA TOGNI DE LIMA E SILVA SURJUS - ORIENTADOR(A)

HELLEN MATOS GONÇALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: A presente pesquisa de iniciação cientí�ca propõe-se a compreender melhor o cotidiano de
vida e as estratégias de cuidado em saúde mental voltados para população em situação de rua com
sofrimento psíquico grave. Trata-se de um estudo exploratório que vê no cotidiano da rua um contorno
importante para as práticas de cuidado em saúde mental, uma vez que é nele que todas as
características particulares e sociais se articulam e produzem diversos sentidos, atravessadas ainda por
diferentes rupturas que se manifestam nas relações e na realização de atividades, como da vida diária,
de lazer e de trabalho. Objetivo: Visando estabelecer uma investigação que inclui a vivência e voz de
quem sofre, o principal objetivo é nos aproximar do cotidiano de pessoas em sofrimento psíquico grave
vivendo nas ruas de Santos, identi�car nas suas peculiares invenções, possíveis estratégias de cuidado
em saúde mental e serviços envolvidos voltados para essa população. Materiais e Método: Considerando
a di�culdade de acesso aos demais serviços de saúde, partimos de uma aproximação gradativa e
mediada pelo atendimento já realizado pelo Consultório na Rua (CnaR) de Santos/SP. Foram realizados
quinze acompanhamentos de ações nos territórios atendidos, que contaram com registros em diário de
campo, cujo objetivo foi a formação de vínculo com os usuários e possíveis entrevistados, além de
compreender também o funcionamento e as estratégias adotadas pelo serviço, o que facilitou os
processos de pesquisa. Além disso, foram feitas duas entrevistas semiestruturadas com trabalhadores
do serviço, e uma com um usuário atendido por essa equipe e acompanhado pela mesma. Resultados
Preliminares: Com a experiência em campo o território ganhou grande destaque para nossa pesquisa,
mostrando a forte vinculação da equipe com os usuários, conhecendo e sendo reconhecidos no local,
além de salientar as potências da presença dos trabalhadores no contexto real de inserção da população
atendida, pois é nesse estabelecimento de novas formas relacionais que práticas herdadas de um
modelo hegemônico ainda presentes nos novos serviços de atenção à saúde mental acabam sendo
contrapostas. Na oportunidade de acompanhar um caso longitudinalmente, contudo, diversas barreiras
de acesso foram vivenciadas, tanto por sucateamentos no serviço, tal como a falta do veículo para a
realização das ações, quanto pelos atravessamentos da vida nas ruas, ao encontrávamos o usuário
angustiado após ações para retirá-lo do território, ou sem as atividades feitas anteriormente por ter suas
coisas jogadas fora. Quanto às questões ligadas ao cotidiano, constatou-se a privação de acesso a
realização de atividades básicas de vida diária, como tomar banho, comer, ter sono de qualidade, e até
mesmo administrar o uso correto dos medicamentos passados nos atendimentos no Centro de Atenção
Psicossocial, visto a di�culdade de acesso a água ou controle dos horários. Por �m, a escuta, que esteve
fortemente presente durante o acompanhamento do entrevistado, se mostrou uma importante
ferramenta não apenas para a pesquisa, mas também para o cuidado, fazendo com que surgisse o
questionamento sobre qual cuidado faz sentido ao sujeito que vive a experiência de sofrimento psíquico
grave.
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SABER CUIDAR

DANILA CRISTINA PAQUIER SALA - COORDENADOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - COORDENADOR(A)

SARAH DIAS OLIVEIRA - DISCENTE

BEATRIZ MAYUMI ITONAGA - DISCENTE

GABRIELLA CRISTHIAMBELL SOUZA DA COSTA - DISCENTE

EVENE DOS SANTOS MALHEIROS - DISCENTE

MONIQUE NUNES SOARES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O Saber Cuidar atua desde 2001 com populações vulnerabilizadas, desenvolvendo projetos
de educação popular em saúde, referenciados na pedagogia freiriana. Em 2022 serão realizadas ações
com as mulheres que vivem em comunidades periféricas. Isto porque, durante a pandemia a saúde
física, mental, sexual, reprodutiva e perinatal das mulheres, foram afetadas, seja diretamente por meio
da infecção pelo coronavírus, seja indiretamente devido as consequência das mudanças nos cuidados de
saúde, nas relações do trabalho e da família e pelo agravamento de circunstâncias sociais e econômicas
da população. Objetivo: relatar a experiência de planejamento participativo com lideranças comunitárias
e pro�ssionais de saúde da Unidade Básica de Saúde para promover ações para o acolhimento
e  cuidado integral à saúde de mulheres expostas a situações vulnerabilizantes.  Método: a prática do
projeto se dá por meio da cogestão e do círculo de cultura com pessoas das comunidades, lideranças
comunitárias, educadores sociais, pro�ssionais de saúde de Unidades Básicas de Saúde e estudantes de
enfermagem, implicando no contínuo exercício do diálogo entre esses sujeitos. As estratégias
pedagógicas facilitam a dinâmica do projeto, pois incentivam a busca, não apenas de uma experiência
acadêmica com ênfase na gestão clínica do cuidado, mas também vivências com a comunidade e com os
serviços de saúde, agregando à formação em saúde as competências: social, ética e política do cuidado.
Resultados esperados: Envolver estudantes de enfermagem em atividades de escuta, diálogo,
acolhimento e cuidado de pessoas em situações de vulnerabilidade, envolve apreender princípios dos
direitos humanos, compreender necessidades em saúde e as respostas humanas ao adoecimento. Tais
ações permitirão a interação dos estudantes com distintos atores e utilizar ou criar novos mecanismos
e/ou inovações em saúde para produção do cuidado integral e equânime.
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SABERES E SABORES: A NUTRIÇÃO EM DIÁLOGOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

MARIA FERNANDA PETROLI FRUTUOSO - COORDENADOR(A)

FERNANDA TELES GONZALEZ - COLABORADOR(A)

JULIANA LIMA OLIVEIRA - DISCENTE

CASSIANE DE JESUS SANTOS - DISCENTE

CAROLINE APARECIDA BERNARDINO - DISCENTE

MARIANA CARDOSO FERRARI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 96 - Covid-19 Data: 29/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Em 2021, segundo ano da pandemia de Sars-Cov-2, observou-se o aumento do desemprego e da fome,
diante da ine�ciência do governo no enfrentamento de questões sociais já enraizadas há muito tempo.
O acesso à alimentação adequada e saudável tornou-se ainda mais precário, afetando inúmeras famílias,
sobretudo aquelas com crianças e adolescentes. O país vivenciou o aumento dos preços dos alimentos
básicos decorrente de um sistema capitalista de produção-comercialização de alimentos pernicioso e de
um projeto de governo que ameaça o país ao retorno ao Mapa da Fome. Neste cenário, o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi reorganizado para minimizar os impactos da suspensão das
aulas presenciais e da interrupção da merenda escolar. Para muitos estudantes, a alimentação escolar
ocupa o lugar da principal/única refeição do dia e, no processo de ajustes do Programa, houve
distribuição de kits de alimentos ou recursos �nanceiros para os estudantes. Neste contexto, as ações
do projeto Saberes e Sabores: a Nutrição em diálogos, foram realizadas com nutricionistas do PNAE de
um município do litoral sul de São Paulo, em conversas virtuais para discussão sobre a alimentação
escolar, os processos dinâmicos e inéditos de ajustes no PNAE, incluindo as barreiras na promoção do
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e na execução do Programa neste contexto. As
conversas foram organizadas a partir das demandas das nutricionistas. Relatou-se a baixa adesão aos
kits no início da pandemia de parte da população residente nas regiões de nível socioeconômico mais
elevado e a demanda crescente pelos kits nos bairros mais vulnerabilizados, levando a desa�os
logísticos como a constante necessidade de remanejamento dos gêneros alimentícios estocados pré-
pandemia para evitar perdas de recursos públicos. Houve di�culdade na padronização da composição
dos kits e na manutenção da qualidade das hortaliças/frutas durante a quinzena de entrega dos kits,
devido à perecibilidade e em alcançar o mínimo de 30% dos recursos em compras provenientes da
agricultura familiar. Discutiu-se o treinamento das merendeiras para o novo cenário de restrições de
circulação e distanciamento social. O novo contexto trouxe dúvidas às merendeiras, como a insegurança
no congelamento de hortaliças/frutas excedentes, processo não habitual antes da pandemia. Os relatos
das vivências das nutricionistas com as merendeiras possibilitaram re�exões sobre o trabalho
indispensável, porém por vezes invisibilizado e desvalorizado, das cozinheiras que geralmente
enfrentam dupla jornada de trabalho. Além de encararem o árduo trabalho de produção de alimentos
em cozinha industrial, mantendo-se horas em pé e em ambiente não climatizado, são responsáveis pelo
trabalho no lar, como mães, esposas, avós. Com o retorno das aulas presenciais, outros impasses foram
expostos, como os receios dos pais em perder os kits de alimentos, uma vez que a refeição seria
fornecida na escola para os alunos e não poderia ser utilizada para a família. Os espaços virtuais
con�guram-se como momento de escuta e apoio, permitindo a construção de re�exões coletivas sobre o
PNAE, a merenda escolar no contexto da pandemia e os desa�os do trabalho predominantemente
feminino, das merendeiras e nutricionistas, para a garantia do DHAA.



Página 1862Página 1862

SARAMAGO EM SALA DE AULA

CASSIA STEFANINI VIEIRA - DISCENTE

JEAN PIERRE CHAUVIN - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

A Experiência Saramago é um projeto organizado pelos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e
Ensino Técnico Integrado ao Médio da Etec de Cotia, localizada na Grande São Paulo. O projeto surgiu
em 2011 ao �nal de uma aula de literatura a respeito do romance Ensaio sobre a Cegueira (1995), do
escritor português José Saramago. Ao longo desses anos, o projeto contou com a participação ativa dos
alunos e passou por adaptações por motivos de segurança. O objetivo geral desta pesquisa de mestrado
é investigar quais fatores contribuem para a manifestação das emoções nos alunos dos terceiros anos
durante a realização da Experiência Saramago. Os objetivos especí�cos são: identi�car quais emoções
são vivenciadas por esses alunos ao longo do projeto; analisar as reações desses alunos; e comparar o
amadurecimento deles pré e pós-projeto. A pesquisa será dividida em três capítulos: o primeiro
apresentará o relatório de pesquisa; o segundo abordará a Experiência Saramago (do planejamento à
execução) atrelada às emoções; e o terceiro capítulo será reservado para a transcrição das respostas ao
questionário e análise dos resultados. Quanto às emoções, a pesquisa partirá do conceito páthos
recorrendo à Retórica, de Aristóteles, e Os Deveres, de Cícero. A metodologia utilizada será a pesquisa-
ação devido ao caráter participativo dos colaboradores com a pesquisadora, ambos em busca da
produção de conhecimento sobre o objeto de estudo. Os instrumentos utilizados serão Observação e
Avaliação com perguntas abertas e fechadas aplicadas em dois momentos: inicialmente, durante a fase
de pré-projeto, a �m de veri�car as expectativas dos estudantes e como se sentem emocionalmente; e
ao �nal, como feedback da participação e análise individual explorando suas opiniões e/ou motivos de
certos comportamentos. Os estudos da Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon, e da Psicologia das
massas e análise do eu, de Sigmund Freud, conduzirão a uma análise do comportamento dos estudantes
na Experiência Saramago em sala de aula.
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SÃO JOÃO BATISTA DE LEONARDO DA VINCI: UM ESTUDO SOBRE A
REPRESENTAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA ADOLESCENTE NA FLORENÇA

RENASCENTISTA

ANGELA BRANDAO - ORIENTADOR(A)

BIANCA DE CÁSSIA BEGLIOMINI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 13 - Linguística, Letras e Artes 10 Data: 27/06/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

O presente projeto tem como objetivo realizar um estudo iconográ�co e iconológico do quadro São João
Batista (circa 1508-1516), de Leonardo da Vinci - atualmente exposto no Musée du Louvre, em Paris -,
procurando compreender as possíveis inovações introduzidas pelo artista bem como, os elementos de
ruptura e permanência nesta representação do santo. O quadro em questão foi submetido a análises e
interpretações divergentes, devido principalmente à enigmática aparência de João Batista representado
como um jovem, de sorriso e olhar misteriosos e características físicas andróginas. O santo, considerado
na liturgia católica como o Precursor de Cristo era um personagem muito representado na cidade de
Florença, na qual ele é considerado padroeiro. Desde meados da Idade Média era comum encontrarmos
na Itália, principalmente em Florença referências artísticas à João Batista comumente representado
como criança ou como um ancião. A imagem de São João adolescente tornou-se popular em meados do
século XV sendo representada por artista como Donatello, Benedetto de Maiano e Leonardo da Vinci.
Essa tradição, porém, não tem referências nem na Bíblia, nem em hagiogra�as ou crônicas da época
suscitando questionamentos sobre as raízes dessa representação do santo como um adolescente. E,
ainda, quais seriam os possíveis caminhos que levaram Da Vinci a trazer características tão únicas para
essa pintura como a ausência de cenário, as características andrógenas e sensuais? Desse modo,
baseada na hipótese de que a �gura de São João Batista exercia importante força de coesão social e
construção indenitária na Florença Moderna, inclusive como mantenedora do status quo político, o
objetivo dessa pesquisa é contribuir com análises e re�exões que possam ajudar a preencher as lacunas
existentes na literatura sobre o quadro de Leonardo da Vinci, bem como, a de somar com os estudos
sobre a tradição de representação artística do São João Batista adolescente no contexto político-cultural
da cidade de Florença entre a segunda metade do século XV e início do século XVI.
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SÃO LUIZ DO PARAITINGA, SP: AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL LOCAL

MANOELA ROSSINETTI RUFINONI - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ MONTEIRO FERRAZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 140 - Arte, Cultura e Humanidades 6 Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Introdução: A pesquisa tem como objetivo identi�car e analisar as iniciativas da sociedade civil voltadas à
preservação do patrimônio histórico e cultural de São Luiz do Paraitinga, estado de São Paulo, com foco
nas ações promovidas após a grande enchente que acometeu a cidade em 2010. Considerando a
importância do engajamento da população local nas ações preservacionistas, nosso intuito é estudar
como se desenvolveram os debates acerca da valoração do patrimônio local e o papel das iniciativas da
sociedade civil após a enchente e após os restauros conduzidos pelos órgãos de preservação estadual e
federal (CONDEPHAAT e IPHAN) para recuperação das edi�cações e espaços urbanos destruídos. Na
década de 1870, a cidade foi coadjuvante no cenário da economia cafeeira que despontava na região do
Vale do Paraíba, em São Paulo; e, por não ter sido grande produtora do insumo, teve seu
desenvolvimento econômico di�cultado. Essa condição teria permitido que suas estruturas urbanas
chegassem ao início do século XXI ainda com características de sua fundação, datada de meados do
século XVIII. Contudo, em 2010 a cidade foi inundada por uma enchente que destruiu parte signi�cativa
de seu centro histórico. A partir de então, surgiu a urgência de reconstruir as arquiteturas e espaços
urbanos perdidos, dando início a acalorados debates sobre as formas mais adequadas para empreender
tais intervenções e impulsionando o envolvimento da sociedade civil nas ações de preservação e
interpretação do patrimônio local. Objetivos e Métodos: Inicialmente, buscaremos compreender como
ocorreram os processos de tombamento estadual e federal do centro histórico da cidade e as ações dos
órgãos de preservação após a enchente, tanto na reconstrução do patrimônio edi�cado arruinado como
na promoção de ações participativas junto à comunidade local. Na sequência, levantaremos registros
das ações de preservação após a inundação que partiram e/ou partem de projetos participativos ou da
própria sociedade civil (universidades, fundações e associações locais voltadas à tutela do patrimônio,
mobilizações da comunidade etc.) com o propósito de analisar as origens, objetivos e formatos dessas
iniciativas locais focadas na salvaguarda e na valoração da memória na cidade. Em um segundo
momento, buscaremos veri�car as narrativas que tais iniciativas ensejam e em que medida dialogam
com as ações do Estado, ou seja, dos órgãos governamentais atuantes no município (em nível municipal,
estadual e federal) voltados à preservação do patrimônio cultural. A pesquisa está em desenvolvimento
com o apoio da FAPESP desde abril de 2022 (Bolsa de Iniciação Cientí�ca).
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SÍNTESE DE COMPLEXOS DE EU3 , TB3 , ZN2 E AL3 DERIVADOS DO ÁCIDO 2-(4-
HIDROXIAZOBENZENO)BENZÓICO (HABA).

IZILDA A. BAGATIN - ORIENTADOR(A)

VINICIUS FLORES DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 107 - Quimica Inorganica e Analítica Data: 30/06/22 09h01 
Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA INORGÂNICA

Dispositivos Orgânicos Emissores de Luz (OLEDs) possuem uma representatividade cada vez maior no
mercado mundial de televisores devido a algumas características, tais como: menor consumo de
energia, amplo ângulo de visão e melhor de�nição de imagens. O presente trabalho baseia-se na síntese,
caracterização e desenvolvimento de compostos de coordenação entre diferentes metais e o ácido 2-(4-
hidroxiazobenzeno) benzóico (HABA). Até o presente momento, sintetizou-se compostos com Eu3 e Tb3
utilizando hidróxido de sódio para abstração do hidrogênio presente no ácido carboxílico do HABA e
trietilamina como base para a formação de complexos com Zn2 e Al3 . Após a síntese desses complexos,
realizou-se análises de RMN 1H e FTIR, sendo as mudanças mais signi�cativas relativas ao deslocamento
do estiramento da carbonila de 1704 cm-1 no HABA para 1590 cm-1 com Al3 , 1694 com Tb3 e 1656 cm-1
com Eu3 , resultado da formação de um íon carboxilato no ácido e o desaparecimento do singleto
referente ao próton do ácido carboxílico. Futuramente serão realizados estudos de luminescência e de
viabilidade de desenvolvimento de OLEDs.
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SÍNTESE DE MEMBRANA POLIMÉRICA PLANA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA
PRODUZIDA DE PETRÓLEO

MAGNO JOSE ALVES - ORIENTADOR(A)

GERSON ROBERTO DE SOUZA JUNIOR - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA SANITÁRIA

A indústria do petróleo atualmente trata-se de um setor essencial para a economia mundial, visto o
aumento gradativo da produção deste combustível. Todavia, os impactos ambientais de seu
bene�ciamento acarretam na geração de diversos passivos ambientais, dos quais a água produzida de
petróleo (APP) apresenta uma grande proeminência, por conta de seu volume que pode chegar até a
100% do volume de petróleo produzido. Dentre as tecnologias utilizadas para o tratamento de APP o
processo de separação por membranas, tem papel de destaque, devido sua alta seletividade, a facilidade
de scale-up, redução do gasto energético e a simplicidade de operação. Entretanto, apesar de se
mostrarem um processo promissor, uma maior e�ciência aliada a uma redução no custo de produção
das membranas se faz necessário, neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo sintetizar
membranas poliméricas planas para o tratamento da APP, com intuito de produzir um permeado em
conformidade com as normas para descarte em corpos d'água. As blendas de membranas foram
preparadas pelo método de inversão de fases por meio da precipitação por imersão. As membranas
foram preparadas pesando-se 8,2 g do polímero poli(étersulfona) e adicionando-se 1,8 mL do solvente
N,N Dimetilacetamida, em um erlenmeyer de tampa esmerilhada vedado com para�lme.
Posteriormente, a solução foi colocada sob agitação magnética para homogeneização a 70ºC. Após a
completa dissolução do polímero, a solução foi colocada em um banho de ultrassom, durante 10 min a
70ºC, para a eliminação de possíveis bolhas que se formaram. Os �lmes foram obtidos empregando-se o
equipamento desenvolvido para essa �nalidade. Para o espalhamento, primeiramente calibrou-se a
guilhotina do equipamento utilizando-se lâminas padronizadas (0,04mm), em seguida foi adicionado 1g
da solução polimérica sobre a placa de vidro e, por �m, foi ativada a plataforma móvel da máquina a
uma velocidade constante. Após a obtenção do �lme, o mesmo foi seco à temperatura ambiente por 5
minutos e ao �nal da secagem a placa de vidro com a solução espelhada foi mergulhada em um banho
contendo o não solvente (água destilada a temperatura ambiente), para a precipitação do �lme
polimérico. Por �m, as membranas foram secas à temperatura ambiente por 48 horas.
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SÍNTESE E AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS MULTIALVO COMO AGENTES
ANTICOLINESTERÁSICOS E QUELANTES

JOAO PAULO DOS SANTOS FERNANDES - ORIENTADOR(A)

FLÁVIA BARRIO LOPES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 112 - Endocrinologia/Farmacologia Data: 30/06/22 09h01 Sala:
8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FARMACOLOGIA

Introdução: O interesse em fármacos multialvo vem crescendo nos últimos anos como uma nova forma
de tratar doenças complexas, que envolvem diversas disfunções concomitantes. Doenças
neurodegenerativas são exemplos importantes, já que a redução da neurotransmissão causada pela
morte neuronal leva à alterações em várias vias relacionadas à cognição. O papel da ativação de vias
colinérgicas e histaminérgicas nos processos cognitivos é claro e muito explorado na literatura, e assim a
modulação de alvos nessas vias pode representar um avanço signi�cativo no tratamento dessas
doenças, especialmente aliada à atividade antioxidante. Objetivo: Sintetizar e avaliar uma série de
compostos como agentes anticolinesterásicos e quelantes de metais, usando a estrutura geral de
ligantes de receptores H3 como protótipo. Materiais e método: Os compostos foram planejados
utilizando as características estruturais responsáveis para a interação nos receptores de histamina como
modelo para obter compostos anticolinesterásicos com grupos quelantes. Variações nas regiões
aromática, da cadeia alquílica e básica foram realizadas. Os compostos obtidos foram testados quanto à
capacidade de inibição da acetilcolinesterase de Electrophorus electricus (eeAChE) e da
butirilcolinesterase equina (eqBuChE) a 100 ?M. Resultados: Foram obtidos treze compostos �nais, com
rendimentos que variaram de 15% a 65%, dos quais merecem destaque os compostos 5e, que causou
73% de inibição na atividade da AChE (69% de inibição na BuChE), e o 5h, com 83% de inibição na BuChE
e 60% de inibição em AChE. O composto 5f também se destacou pela seletividade para AChE (72% de
inibição; < 10% em BuChE). Os resultados obtidos demonstraram que variações na região aromática
podem conferir certa seletividade para AChE, enquanto modi�cações na região amino terminal
modi�caram a capacidade de inibição em ambas as enzimas, sendo a benzilpiperazina o fragmento
capaz de conferir os melhores índices de inibição. Além disso, a presença de grupos quelantes garante
certo potencial antioxidante in vitro. Conclusão: Tais resultados contribuem com informações de REA
importantes para otimizar a atividade de novos compostos, e futuros estudos com outros derivados que
estão em andamento.
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SÍNTESE E AVALIAÇÃO DO POLI(3-TIOFENO ACETATO DE METILA) E SUAS BLENDAS
COM O CORANTE VERMELHO DO NILO PARA APLICAÇÕES BIOLÓGICAS

ROSSANO LANG CARVALHO - ORIENTADOR(A)

ANNA RACKEL PINHEIRO VALERIO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PIBITI Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: FÍSICO-
QUÍMICA

Politiofenos 3-substituídos são uma importante classe de polímeros conjugados que além de
apresentarem boas propriedades térmicas e ópticas, possuem excelente solubilidade e
processabilidade, o que os tornam promissores para aplicações em diversas áreas tecnológicas. Neste
projeto de iniciação cientí�ca, propomos a síntese e o estudo das propriedades estruturais e fotofísicas
de blendas formadas a partir do poli(3-tiofeno acetato de metila) (P3TMA) com o corante vermelho do
Nilo (Nile Red) para aplicações como marcador biológico. Nesta etapa da pesquisa, apresentamos os
resultados de diversas caracterizações do P3TMA: (i) espectrofotometria óptica UV-Vis do material
solubilizado em clorofórmio e depositado em substrato de quartzo (forma de �lme �no) pelo método de
drop-casting; (ii) molhabilidade - ângulo de contato do material solubilizado em clorofórmio e depositado
em substrato de quartzo, (iii) espectroscopia de ressonância magnética nuclear (HRMN); (iv)
cromatogra�a de permeação em gel (GPC) em THF grau HPLC; (v) análises térmicas (TGA-DTG e DSC); (vi)
e resistência elétrica. Os espectros de absorbância UV-Vis do material em �lme e em solução mostram
um deslocamento do comprimento de onda máximo em 20 nm para a região espectral do vermelho
quando em �lme, o que indica que houve uma formação de estados agregados no material. Testes de
ângulos de contato (grau de molhabilidade) sugerem que o P3TMA em �lme possui caráter hidrofílico.
Os espectros de HRMN do monômero 3TMA e do polímero P3TMA, apresentam picos nas regiões 3,5-4,0
ppm, e 7,0-7,5 ppm provenientes de hidrogênios ressonantes do acetato de metila e da estrutura do
anel tiofeno, respectivamente, con�rmando o sucesso de síntese do monômero e do polímero pela rota
sintética de Sugimoto modi�cada [1]. A análise por GPC do P3TMA indica a formação de uma grande
fração de oligômeros, onde cada cadeia possui em média de 22 a 23 meros 3TMA, além de pequenas
quantidades de polímeros. Os termogramas de TGA- DTG do P3TMA exibem diferentes estágios de
perda de massa correspondentes à decomposição da cadeia lateral primeiramente, seguido da
decomposição da estrutura do anel tiofeno. Por outro lado, a análise por DSC sugere uma transição
vítrea em aproximadamente 88,9 ºC. A resistência elétrica DC obtida por meio de medida da parte real
da impedância, sugere que o P3TMA "puri�cado" severamente com metanol possui caráter isolante
elétrico com R = 8,6x10^(-7) ohms. Agradecimento: UNIFESP, CNPq [1] Bizzari, P. C.; Andreani, F.; Della
Casa, C.; Massimiliano, L.; Salatelli, E. Synthetic Metals. 75, 141 (1995).
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Uma das grandes ameaças à saúde pública é a resistência de microrganismos aos antibióticos. A �m de
contribuir contra os efeitos adversos ocasionados pelos agentes bacterianos, o uso de alguns metais
associados ao carvão ativado está sendo estudado. Este projeto possui como objetivo avaliar o efeito
biocida dos carvões ativados impregnados com ferrita de cobre. Para tanto, o método de co-precipitação
química será empregado para obtenção de um material magnético contendo as nanopartículas de cobre
(ferrita de cobre). O efeito biocida será avaliado pela exposição de microrganismos patogênicos aos
materiais sintetizados. Os materiais utilizados serão: carvões ativados de diferentes biomassas,
produzidos no Laboratory of Integrated Sciences (LabInSciences), cloreto de cobre (II) di-hidratado,
cloreto férrico e hidróxido de sódio. Desta forma, pretende-se obter um material simples e e�caz para o
tratamento de águas e e�uentes.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MOLBDATOS DE ESTRÔNCIO DOPADOS COM ZINCO JÉSSICA ARAUJO
COSTA1, jessica.costa14@unifesp.br; CARLA MARINA SANTOS FELDHAUS1, carla.feldhaus@unifesp.br;
RENAN COSTA E SILVA1, renan.costa@unifesp.br; ROSELI KUNZEL2, kunzel.roseli@unifesp.br; ANA PAULA
AZEVEDO MARQUES1, apamarques@unifesp.br. 1 Laboratório de Materiais Inorgânicos e
Nanoestruturados (LAMIN), Departamento de Química, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP,
Diadema, Brasil. 2 Departamento de Física, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Diadema,
Brasil. Os materiais que pertencem à família dos molibdatos com estrutura cristalina tetragonal do tipo
scheelita, conhecido por ser um óxido de banda larga (3-5 eV) tem sido alvo de pesquisa na atualidade. O
interesse ocorre devido ao seu grande potencial de aplicações em diferentes campos, tais como
sensores de umidade, fósforos, �bras ópticas, catalisadores, detector de cintilação, lasers de estado
sólido [1]. A síntese de molibdatos de zinco vem sendo estudada por apresentarem características
fotoluminescentes [2]. Atraindo interesse nos estudos nas áreas de tratamentos de águas residuais,
sendo aplicados como fotocatalisadores [3]. Este trabalho teve como objetivo a preparação de pós de
Molibdatos de Estrôncio (SrMoO4) dopados com zinco (Zn2 ) na proporções de 0% á 64% em mol,
através do método de co-precipitação assistido por hidrotermal de micro-ondas para estudar as
características deste material. Todas as amostras sintetizadas foram analisadas e caracterizadas por
Espectroscopia Raman, Espectroscopia de Absorção no Infravermelho (FTIR), Espectroscopia de
Absorção do ultravioleta visível (UV-Vis), Microscopia eletrônica de varredura (MEV). Com os resultados
obtidos, foi possível observar que a estrutura do tipo scheelita se manteve dopando o material com Zn2
até 32% em mol e com 64% em mol observou-se a presença de uma fase adicional característico da
estrutura do tipo triclínica do molibdato de zinco, visualmente as partículas do molibdatos de estrôncio
no estado puro (0% de Zn2 ) apresentavam partículas aglomeradas e ao dopar com 1% de zinco
observou-se um aumento do tamanho das partículas, as mesmas �caram com forma esférica e seguindo
com aumento da porcentagem de dopante (2% á 64% mol de zinco) a partícula foi diminuindo seu
tamanho, condição essa que corresponde aos valores de band gap obtido onde apresentou-se entre
3,84 a 4,35 eV. Essas diferenças encontradas de valores de Egap nos pós de SrMoO4 sugerem a
existência de defeitos estruturais, como super�ciais e interfaciais, e vacâncias de oxigênio, que podem
ser explicados por diversos fatores, tais como o efeito das condições experimentais e/ou a morfologia
das partículas [4]. Na sequência dos trabalhos estudos serão realizados na área de tratamento de
residuais da indústria têxtil aplicando a fotocatálise na intenção de diminuir o efeito deletério do mesmo,
contribuindo com o estado da arte. Agradecimentos: Os autores agradecem ao NIPE-Unifesp pelo apoio
experimental. Este estudo foi parcialmente apoiado pelo Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior ? Brasil (CAPES) ? Código de Finanças 001. Também agradecer o apoio �nanceiro das
agências brasileiras Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq) e Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (#2016/20578-5, #2013/07437-5). Referências
Bibliográ�cas: [1] Sidney M.V. Paradelas, Rosana F. Gonçalves, Fabiana V. Motta, Renata C. Lima, Maximo
S. Li, Elson Longo, Ana Paula de A. Marques. E�ects of microwave-assisted hydrothermal treatment and
of use of capping reagent on the photophysical properties of SrMoO4 phosphors. Journal of
Luminescence 192 (2017) 818?826 [2] D A Spassky, A N Vasil?ev, I A Kamenskikh, V V Mikhailin, A E Savon,
Yu A Hizhnyi, S G Nedilko and P A Lykov. Electronic structure and luminescence mechanisms in ZnMoO4
crystals. J. Phys.: Condens. Matter 23 (2011) 365501. [3] Schindra Kumar Ray, Jin Hur. A review on
monoclinic metal molybdate photocatalyst for environmental remediation. Journal of Industrial and
Engineering Chemistry 101 (2021) 28?50. Doi.org/10.1016/j.jiec.2021.06.027. [4] Pavel Afanasiev. Molten
salt synthesis of barium molybdate and tungstate microcrystals. Materials Letters, v. 61, p. 4622-4626,
2007. DOI:10.1016/j.matlet.2007.02.061 .
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Introdução: O ácido aminolevulínico (ALA) é internalizado por células cancerígenas e em microrganismos
e convertido em protopor�rina IX (PpIX). A PpIX é uma molécula �uorescente fotossensível. Células
tumorais acumulam mais PpIX que células sadias. Assim nanopartículas de ouro produzidas com ALA
(ALAAu) têm sido aplicadas com sucesso em terapia fotodinâmica antimicrobiana e de tumores
melhorando a internalização nas células com relação ao ALA. As nanopartículas de cobre (CuNPs) são
muito atraentes devido às suas propriedades antimicrobianas, atividade catalítica, propriedades óticas e
magnéticas. Nanopartículas (NPs) podem ser sintetizadas por métodos físicos ou químicos. A produção
de NPs utilizando o método de redução química dá bons resultados, mas necessita por vezes da
utilização de agentes redutores e capeantes tóxicos e dispendiosos. Para evitar a toxicidade e preparar
NPs em ambiente verde, usamos o processo de fotorredução onde a luz é o agente redutor e o ALA é o
agente capeante e estabilizante das nanopartículas. Objetivo: Síntese de nanopartículas híbridas de
ouro-cobre revestidas com ALA por meio do processo de fotorredução. Materiais e métodos: As
ALAAuCuNPs foram sintetizadas por fotorredução e caracterizadas por espectroscopia de absorção no
UV-Visível, �uorescência, potencial Zeta, FTIR e microscopia eletrônica de transmissão. Resultados e
conclusão: Logo após o processo de síntese as ALAAuCuNPs apresentaram forte coloração cinza e
estabilidade coloidal. Os resultados obtidos revelaram uma absorção óptica do ouro devido ao efeito de
Ressonância de Plasmon de Superfície (SPR), resultando em uma banda em 532 nm. Na presença das
nanopartículas de cobre observou-se uma diminuição da intensidade da banda em 532 nm e um
alargamento e deslocamento da banda no visível para comprimentos de onda maiores. Detalhes sobre a
estabilidade das nanopartículas e sua potencial aplicação teranóstica no tratamento de câncer e
processos infecciosos serão abordados.
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Uma forma e�ciente de síntese de nanopartículas e nanoagregados metálicos que dispensa o uso de
agentes redutores tóxicos e que permite um excelente controle no tamanho dos produtos é a síntese
mediada por radiólise. A quebra do solvente de uma solução contendo átomos metálicos mediada por
radiação gera radicais com grande potencial redutor, tais como elétron solvatado, átomos de hidrogênio,
e os próprios radicais derivados de solventes como 2-propanol, são capazes de reduzir os átomos
metálicos livres e iniciar a nucleação de agregados e partículas metálicas. O objetivo deste trabalho foi
sintetizar nanopartículas de paládio por via radiolítica e caracterizá-las quanto ao seu tamanho
hidrodinâmico e seu espectro de absorção no UV-visível. Estas nanopartículas serão utilizadas em
experimentos de radiossensibilização pela equipe do laboratório Nanothera (IPEN-USP), onde serão
sintetizadas. Para a síntese, foram misturadas as seguintes soluções para uma concentração �nal
de�nida: tetracloropaladato de sódio 2 x 10-3 mol L-1; solução de albumina de soro humano 50 µg mL-1
ou polivinil pirrolidona (PVP) 1% (m/v). As amostras contendo albumina foram feitas em tampão fosfato
50 mM pH 7,2, enquanto as de PVP foram feitas em água deionizada contendo propan-2-ol 0,2 mol L-1 e
acetona 6 x 10-2 mol L-1. As soluções foram, então, irradiadas em irradiador de elétrons com dose de 5
kGy e com irradiador gama com doses de 10kGy em frascos alocados sobre placas de gelo arti�cial para
evitar efeito térmico e centrifugadas a 14000 rpm por 15 minutos (sendo que o sobrenadante também
foi coletado para análises). A albumina e a PVP agem como estabilizantes e controladores de tamanho.
Ao analisar os espectros de absorção UV-VIS, foi possível observar a diminuição da absorbância entre
350 e 450 nm, o que caracteriza a redução do sal de paládio ao seu estado metálico em consequência da
formação de nanopartículas. Quanto ao tamanho hidrodinâmico, as amostras contendo albumina após
centrifugação apresentaram tamanho principalmente em torno de 42,7 nm (mas uma subpopulação de
88 nm também foi evidenciada, apesar de em menor número). Houve homogeneidade no tamanho, uma
vez que o índice de polidispersão (PDI) �cou abaixo de 0,22. O sobrenadante destas amostras continha
basicamente nanopartículas de 8,7 nm (PDI<0,3). Quanto às nanopartículas recobertas por PVP, o
tamanho hidrodinâmico foi de 60,33 nm (com subpopulação de 106 nm evidenciada em menor número)
e PDI<0,2, o que também indica baixa polidispersão. O sobrenadante destas amostras continha
majoritariamente nanopartículas de 15,9 nm (PDI<0,3). Conclui-se que as nanopartículas obtidas
apresentam tamanho ótimo para aplicações biomédicas, pois poderão ser endocitadas por células-alvo
e, sendo maiores que 10 nm, não serão facilmente excretadas por via urinária, mantendo seu efeito por
mais tempo.
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INTRODUÇÃO: A sílica mesoporosa ordenada, tipo SBA-15, vem sendo estudada como adjuvante e
veículo protetor de antígenos vacinais devido às suas propriedades ímpares, como alta estabilidade
térmica e química, área super�cial elevada (até 1000 m2.g-1), tamanho de poro (em torno de 10 nm) e
volume de poro (até 1 cm3·g-1). Todavia, estudos referentes a in�uência da morfologia na e�cácia de
vacinas orais, até este momento, não foram encontrados na literatura. OBJETIVOS: Portanto, o objetivo
deste projeto é a obtenção de SBA-15 com diferentes morfologias e tamanho de partícula, por meio da
variação de parâmetros sintéticos, como pH, temperatura de síntese, tempo de tratamento térmico e
agitação; e investigar o efeito do método de remoção de solvente (lio�lização e evaporação) nas
propriedades intrínsecas dos materiais imunogênicos (sílica SBA-15: proteína imunogênica); e
caracterizar os materiais obtidos visando potenciais aplicações como adjuvante e veículo protetor de
vacinas para aplicação oral. MATERIAIS E MÉTODOS: As sílicas foram sintetizadas variando as condições
de síntese (temperatura, tempo e adição de cossolvente no meio reacional) e caracterizadas por diversas
técnicas físico-químicas. Nesta etapa inicial, foi selecionada uma das sílicas preparadas para a
incorporação da BSA (albumina sérica bovina), uma proteína imunogênica, que será usada como modelo
vacinal, por possuir propriedades parecidas com o antígeno da vacina de difteria. Após a ativação da
sílica e incorporação da proteína, o material resultante foi dividido em duas partes para a remoção do
solvente pelo método da lio�lização e evaporação. Por �m, as duas amostras contendo a proteína
imunogênica foram caracterizadas por espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS), isotermas de
adsorção-dessorção de nitrogênio (NAI), espectroscopia vibracional na região do infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial
(DSC), microscopia eletrônica de varredura (SEM), espectroscopia de �uorescência e dicroísmo circular
(CD). RESULTADOS: Os dados de SAXS revelaram que todas as sílicas sintetizadas possuem a estrutura
de mesoporos hexagonal e que a mesoestrutura da sílica foi preservada após a incorporação do BSA. A
partir das medidas de NAI foi possível observar que para ambas as amostras (lio�lizada e evaporada)
houve diminuição da área super�cial especí�ca e do volume de poros, quando comparados à SBA-15
pura, indicando a incorporação da BSA nos mesoporos da SBA-15. Comparando os dados do NAI das
amostras, veri�ca-se que o processo de evaporação parece ser mais e�ciente para a incorporação de
BSA dentro dos mesoporos da sílica. Pelas curvas de TG/DSC, observa-se que as amostras apresentaram
temperatura de degradação térmica mais elevada do que a BSA pura. O espectro de �uorescência dos
resíduos de triptofano na BSA incorporada ao SBA-15 foi bastante semelhante ao da BSA pura, indicando
a preservação dos resíduos aromáticos. Os espectros de CD de ambas as amostras sugerem a
preservação da estrutura secundária da proteína no processo de incorporação nos mesoporos de SBA-
15. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos até o momento mostraram que o processo de evaporação
parece ser mais e�ciente para a incorporação de BSA dentro dos mesoporos. Logo, os resultados
evidenciam a possibilidade de produzir vacinas na forma de pílulas para vacinação oral.
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A busca por polímeros de recursos naturais tem crescido exponencialmente devido ao seu potencial
para substituir os polímeros derivados do petróleo. Alguns desses biopolímeros são biodegradáveis ??e
possuem uma ampla gama de aplicações como biomateriais. Dentre eles, o ácido polilático (PLA) é um
poliéster biodegradável com excelentes propriedades físicas e biológicas. A principal rota para obter PLA
de alta massa molar é usar o dímero de lactídeo como monômero de partida, geralmente preparado por
despolimerização do PLA. Atualmente, há uma falta de conhecimento sobre o processo pelo qual os
dímeros de lactídeo são obtidos e as divergências associadas aos parâmetros da reação. Além disso, o
custo de produção da síntese de PLA a partir deste dímero é alto devido ao alto valor agregado do
monômero. Nesse contexto, entender o processo de produção do L-lactídeo é crucial, pois o L-lactídeo é
utilizado como monômero para a síntese de PLA de alta massa molar, que é amplamente utilizado em
aplicações médicas. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar diferentes con�gurações
experimentais do processo de síntese de L-lactídeos para obtenção de monômeros com alto rendimento
e pureza. Para tanto, foram realizadas três con�gurações experimentais, que consideraram uma
temperatura de 185 °C, uma pressão de 125 mmHg (vácuo manométrico) e um tempo de reação de 4 h.
O L-lactídeo produzido foi caracterizado por calorimetria exploratória diferencial (DSC), espectroscopia
no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e difração de raios X (DRX) quanto às suas
propriedades térmicas e espectroscópicas. Os resultados experimentais mostraram que o lactídeo foi
formado em determinados pontos do sistema (conector entre reator e frasco coletor, frasco coletor e
saída do condensador) com propriedades semelhantes às da amostra padrão de L-lactídeo (PURASORB®
L) compatível.
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Atualmente os antibióticos são os fármacos mais utilizados no tratamento contra doenças infecciosas
causadas por bactérias tanto em seres humanos como na medicina veterinária. Devido à baixa taxa de
metabolismo pelos organismos vivos, resíduos desses antibióticos são excretados na forma de urina e
fezes, e são lançadas nos e�uentes ocasionando a presença de micropoluentes denominados
emergentes Como as atuais estações de tratamento de água ainda não possuem processos de remoção
desses micropoluentes, grande parte deles retorna ao abastecimento público, gerando bactérias e/ou
genes resistentes a esses antibióticos, se tornando um sério problema de saúde pública. Nesse contexto,
a comunidade cientí�ca tem um forte interesse na busca por processos de remoção de micropoluentes
emergentes. Uma das possibilidades é o processo de adsorção, um método de baixo custo, de fácil
operação e e�ciente na remoção de poluentes em baixas concentrações. As sílicas mesoporosas
apresentam forte potencial de remoção de micropoluentes devido à alta área especí�ca, resistência
térmica e hidrotérmica e possibilidade de composição química variada. Este trabalho tem como objetivo
sintetizar e modi�car a composição da sílica mesoporosa SBA-15, caracterizar suas propriedades físico-
químicas e estudar seu desempenho de adsorção dos antibióticos amoxicilina (AMX), tetraciclina (TC) e
sulfonamida (SULF) em meios aquosos. Baseado nas isotermas de adsorção se pretende: (i) veri�car o
tipo de fenômeno de adsorção que rege esses sistemas em processos em batelada (ajustes aos modelos
de Langmuir, Freundlich e Sips), (ii) realizar os estudos dos parâmetros cinéticos e termodinâmicos e (iii)
veri�car sua e�ciência de uso e reuso em colunas de leito �xo.
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Introdução O Grupo de Estudo e Pesquisa SciCi - Science in Circulation iniciou suas atividades em janeiro
de 2021 e está inserido no Instituto de Estudos Avançados e Convergentes (IEAC) da Unifesp. Assim
como os diversos grupos de pesquisa dos Institutos de Estudos Avançados alocados nas mais
renomadas universidades, tanto brasileiras quanto estrangeiras, o SciCi objetiva a articulação entre
diversas áreas de pesquisa, sendo o seu enfoque estudos que adotam a perspectiva da sociologia
histórica das ciências ou da história social das ciências. As pesquisas do grupo focalizam as grandes
áreas do conhecimento cientí�co, a �m de identi�car os condicionantes sociais e intelectuais da
produção, da circulação e da difusão cientí�ca. Cabe destacar que o grupo é composto por
pesquisadores e colaboradores nacionais e estrangeiros, a �m de estabelecer um diálogo que avance
por meio de estudos comparados entre campos cientí�cos nacionais distintos, um desa�o que permitirá
equacionar o papel das respectivas culturas acadêmicas no âmbito do próprio projeto coletivo. Objetivo
O grupo está organizado em duas linhas de pesquisa. A Linha 1 investiga os espaços de produção,
circulação e difusão cientí�ca nacionais e internacionais a partir das lutas simbólicas envolvendo a
imposição legítima de categorias, práticas cientí�cas, especialidades, bem como as transformações da
produção cientí�ca associadas à circulação de pessoas, recursos e textos. Nesse sentido, uma das
propostas da Linha 1 é a elaboração de um banco de dados de dados com a trajetória de cientistas
brasileiros consagrados. A Linha 2 investiga as memórias dos produtores cientí�cos e das populações
atingidas pelas suas ações no campo da saúde, especialmente considerando as ações em hospitais,
historicamente determinadas pelas escolhas políticas de governos e pelos resultados das pesquisas
cientí�cas. Sendo assim, tem desenvolvido pesquisa sobre a história de hospitais, inicialmente com
recorte no Hospital São Paulo, além dos processos de �nanciamento do SUS. O enfoque principal é a
produção de base para verbetes sobre a história destas instituições - que serão divulgados na página do
SciCi e no Wikipédia - e �uxogramas que visam facilitar o acesso e entendimento, por parte da população
geral, dos processos de �nanciamento do SUS. Ademais, o grupo tem organizado conferências e
seminários, buscando a troca de saberes entre os pares, tanto de forma interna (reuniões e grupos de
estudo dirigido), quanto externa, também pensando na formação de discentes da graduação e pós-
graduação. Materiais e Métodos O Projeto de Pesquisa pretende construir diálogos a partir de estudos
sobre a produção cientí�ca em períodos históricos distintos, contextos nacionais especí�cos e
abordagens diversas. Essa diversidade diz respeito, ainda, aos métodos, uma vez que os pesquisadores
realizam tanto estudos de caso, ou seja, análises qualitativas que pretendem compreender
condicionantes históricos e sociais de uma con�guração cientí�ca especí�ca, quanto estudos estatísticos
e bibliométricos, ou seja, métodos quantitativos a �m compreender regularidades em um determinado
campo. Assim, o desa�o deste projeto é colocar em diálogo teorias, métodos e técnicas de pesquisa
distintos; objetos e problemas de pesquisa diversos; contextos históricos diferentes e em escalas
distintas (local, nacional e transnacional).
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O câncer de próstata é o tipo de tumor mais recorrente e o segundo com maior letalidade, em homens.
Quando diagnosticado precocemente a remoção cirúrgica apresenta bons resultados de sobrevida. No
entanto, ainda não apresenta um tratamento efetivo frente a forma metastática do câncer de próstata.
Desta forma, torna-se extremamente necessário a pesquisa com o intuito de potencializar a atividade
das drogas antineoplásicas, principalmente quando se trata do câncer de próstata metastático. Assim, o
estudo de plantas medicinais na busca de encontrar novas biomoléculas com atividade antitumoral é
uma excelente alternativa tendo em vista a elevada diversidade vegetal distribuída nos diferentes
biomas brasileiros. Nesse contexto, foi realizado, inicialmente, um screening de 39 extratos preparados
a partir de diferentes espécies vegetais. Estes compostos foram triados através do ensaio de viabilidade
celular com resazurina, através do qual foi possível identi�car 10 extratos com atividade antitumoral,
dentre as quais destacou-se o extrato hexanico das folhas de Saururus cernuus (Saururaceae). O
fracionamento cromatográ�co seguido da caracterização química permitiu o isolamento e identi�cação
de três neolignanas: treo-austrobailignana-6, saucernetina e verrucosina, cujos valores de CI50 foram
determinados com sendo 1000, 500 e 500 ?M, respectivamente. Além disso, foi avaliado o mecanismo de
morte celular, sendo o mesmo determinado como necrose para treo-austrobailignana-6, e necrose e
apoptose tardia para saucernetina e verrucosina. Assim, os resultados obtidos permitem sugerir que os
três produtos naturais isolados da espécie vegetal S. cernuus apresenta potencial promissor para a
continuidade dos estudos visando a obtenção de novos protótipos para o desenvolvimento de futuros
fármacos para o tratamento do câncer de próstata metastático.
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SECONDARY METABOLITES OF THE MUSHROOM Gymnopilus imperialis - A METABOLOMIC AND
GENOMIC APPROACH LHAÍS ARAÚJO CALDAS*1,4, DOUGLAS SOARES2, NELSON MENOLLI3, CASSIUS
STEVANI2, JORGE NAVARRO4, JÉRÔME COLLEMARE4, PATRÍCIA SARTORELLI1 1 Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, 09972-270, Diadema, SP,
Brazil; 2 Departamento de Química Fundamental, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São
Paulo, Brazil; 3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo
(SPO), Departamento de Ciências da Natureza e Matematica (DCM), Subarea de Biologia (SAB), São Paulo,
SP, Brazil; 4 Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht, The Netherlands. *
Presenting author: lhais.caldas@unifesp.br Introduction: Gymnopilus consists of a widely distributed
genus of mushroom-forming fungi, especially in tropical regions of the world. Literature on Gymnopilus
representatives reports the presence of oligoisoprenoids, and styrylpyrones (Hat�eld & Brady, 1969).
Considering the large number of secondary metabolites that basidiomycetes might contain, dereplication
tools such as GNPS (Global Natural Products Social Molecular Networking), have become important in
prospecting metabolites, saving time and work on isolation and characterization of natural products.
Together with metabolomics, genomic studies allow the prediction of the biosynthetic genes involved in
the production of secondary metabolomics, through a bioinformatic approach. Objectives: Combine
metabolomic and genomic data of the mushroom Gymnopilus imperialis through a ?retro-biosynthetic?
approach, to identify biosynthetic gene clusters involved in the production of styrylpyrones and
terpenoids annotated with the aid of dereplication using GNPS. Methodology: The UHPLC-ESI-HRMS/MS
data of the G.imperialis methanolic, dichloromethane and ethyl acetate extracts were obtained on
MicroTOF-QII (Bruker Daltonics, USA) equipped with an electrospray ion source (ESI) operating in positive
ion mode. A molecular network was created using the online work�ow (https://ccms-
ucsd.github.io/GNPSDocumentation/) on the GNPS website (http://gnps.ucsd.edu). The data were �ltered
by removing all MS/MS fragment ions within /- 17 Da of the precursor m/z. MS/MS spectra were window
�ltered by choosing only the top 6 fragment ions in the /- 50Da window throughout the spectrum. The
precursor ion mass tolerance was set to 0.02 Da and a MS/MS fragment ion tolerance of 0.02 Da. All
matches kept between network spectra and library spectra were required to have a score above 0.6 and
at least 4 matched peaks. As the genome mining of G. imperialis is still in progress, the biosynthetic gene
clusters were predicted in three correlated species Galerina marginata, Gymnopilus chrysopillus, and
Gymopilus junonius using fungiSMASH (Blin et al., 2019). These predictions were further analyzed using
the BGCtoolkit software (unpublished) that is being developed in the Fungal Natural Products group.
Phylogenetic and comparative genomics analyses were performed to identify candidate pathways for
already reported or novel pyrones. Results: It was possible to annotate 24 oligoisoprenoids from the
extracts of G. imperialis, 4 of them from GNPS spectral library match, and 20 from the prediction based
on a molecular network. Moreover, HRMS-ESI-( ) dereplication of the acetate extract annotated
bisnoryangonin and hispidin, hybrid NRPS-PKS styrylpyrones. According to the genome mining of the
correlated species, it was possible to select 10 biosynthetic clusters candidates for heterologous
expression, seven of them being sesquiterpene synthases, and three PKSs. Conclusions and
perspectives: Future perspectives of this project involve the cloning of these biosynthetic gene clusters
and the heterologous expression in Aspergillus oryzae. Further, the extracts from the expressions of the
clusters will be screened for the production of secondary metabolites (Zhang et al., 2019). Keywords:
Mushrooms, metabolomics, genomics, secondary metabolites, bioinformatics. References Blin K, Shaw S,
Steinke K, et al. (2019) antiSMASH 5.0: updates to the secondary metabolite genome mining pipeline.
Nucleic Acids Research 47(W1): W81?W87. Hat�eld GM, Brady LR (1969) Occurrence of bis-noryangonin in
Gymnopilus spectabilis. Journal of Pharmaceutical Sciences 58: 1298?1299. Zhang JJ, Tang X, Moore BS



(2019) Genetic platforms for heterologous expression of microbial natural products. Natural Product
Reports 36(9): 1313?1332.
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INTRODUÇÃO: O aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos atuais torna necessário o
desenvolvimento de novos antibióticos. Em bacilos Gram negativos, a produção de Beta-lactamases é
um fator contribuinte para a aquisição de resistência aos antimicrobianos Beta-lactâmicos. Os inibidores
desenvolvidos para estas enzimas atuam de forma conjunta com os antibióticos Beta-lactâmicos, porém,
tem sido observada uma diminuição na e�ciência dessas terapias combinatórias. O principal alvo desse
projeto é uma Metalo Beta-lactamases (MBL's) de grande importância para o cenário de resistência
bacteriana nacional, a São Paulo metalo Beta-lactamase 1 (SPM-1). OBJETIVOS: Este projeto tem como
principal objetivo estudar o potencial de aplicação da química de coordenação para o desenvolvimento
de inibidores da SPM-1, identi�cadas e isoladas de cepas patogênicas que apresentem fenótipo de
resistências diferenciado. De forma especi�ca, os objetivos são: clonagem, expressão e puri�cação da
SPM-1 e, posteriormente, determinar seus parâmetros cinéticos. MATERIAIS E MÉTODOS: As clonagens
dos genes de resistência foram feitas utilizando o vetor de expressão PET-26b . Essas clonagens foram
realizadas por meio de duas técnicas: (1) digestão (enzimas de restrição) e ligação (T4 DNA ligase) e (2)
TEDA (T5 exonuclease DNA assembly). Os produtos das ligações foram utilizados para a transfecção em
células quimiocompetentes de Escherichia coli DH5alfa, por meio da técnica de transformação por
choque térmico. Estas bactérias foram semeadas em placas contendo o meio de cultura Luria Bertani
(LB) com 50mg/mL de canamicina. As colônias que cresceram nas placas foram submetidas à reação em
cadeia da polimerase (PCR) visando con�rmar quais colônias continham o gene da SPM-1. Para a
expressão em larga escala da enzima de interesse, os clones foram transformados em células de
Escherichia coli BL21. E posteriormente o sedimento bacteriano foi submetido ao choque osmótico para
obtenção das proteínas presentes no espaço periplasmático. O processo de puri�cação da enzima de
interesse foi realizado por técnicas cromatográ�cas com o auxílio do aparelho ÄKTA Puri�er.
RESULTADOS PRÉVIOS: Nossa colaboradora Profa. Camilla Abbehausen, do Instituto de Química da
Unicamp, tem desenvolvido complexos metálicos com uma variedade de ligantes para atividades
farmacológicas e têm demonstrado a inibição de zinco proteínas (como as MBL?s). A partir do
desenvolvimento racionalizado desses complexos de metais de transição e de ensaios cinéticos serão
selecionados os compostos com potencial de aplicação para posteriores ensaios in vivo. Além destes
resultados, foi possível obter com êxito a clonagem de três construções com estratégias diferentes, com
relação a localização da enzima na célula: (1) SPM-1 no periplasma, (2) SPM-1 no periplasma e contendo
uma cauda de histidina para facilitar na puri�cação e (3) SPM-1 no citoplasma. No momento, meus
experimentos estão na etapa de expressão da proteína e já tenho previsão de prosseguir para a
puri�cação e ensaios cinéticos. CONCLUSÃO: Contudo, foi possível analisar que os complexos metálicos
desenvolvidos pela Dra. Camilla Abbehausen têm demonstrado a inibição de zinco proteínas, no
entanto, tornam-se necessários ensaios cinéticos visando selecionar compostos com potencial de
aplicação para posteriores ensaios in vivo. Além disso, obtivemos a clonagem da SPM-1 com três
estratégias diferentes.
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Introdução: As resinas fenólicas são geralmente sintetizadas a partir de fenol não renovável à base de
petróleo, que tem efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde humana. Para alcançar a produção
verde e sustentável de resinas fenólicas, é importante substituir o fenol tóxico não renovável. Existem
muitos achados na literatura que discutem a preparação de resina de fenol-formaldeído à base de
lignina. No entanto, nenhum trabalho empregou frações de lignina controladas com alta porcentagem
de grupos hidroxila fenólicos. Objetivo: Neste trabalho, uma nova estratégia foi proposta com o objetivo
de descrever um método e�ciente de fracionamento de Lignina Kraft (LK) para extrair grandes
quantidades de lignina de baixa massa molar para substituir parcialmente o fenol não renovável por
monômeros derivados de frações de LK na síntese de resinas fenólicas. Materiais e Métodos: A LK da
madeira de Eucalyptus urograndis foi re�nada por um processo de fracionamento sequencial em
acetato de etila (AcEt). As resinas preparadas eram compostas por 25 e 50% de lignina fracionada.
Resultados e Discussões: As frações de ligninas empregadas foram: LK, LK insolúvel em EtAc (FLIns) e LK
solúvel em AcEt (FLSol). As frações FLSol e FLIns foram analisadas quanto à composição elementar,
estrutura química, veri�cação de contaminantes e propriedades térmicas. Os resultados obtidos por
Cromatogra�a de Permeação em Gel (GPC) indicaram que as frações de lignina de menor massa molar
(FLSol) apresentaram maior solubilidade em AcEt. Os espectros de infravermelho por transformada de
Fourier (FTIR) provaram que o FLSol continha uma quantidade abundante de ácidos fenólicos em
comparação com as frações de lignina de alta massa molar. O teor de hidroxila fenólica da fração solúvel
de AcEt aumentou para 4,73 mmol.g-1 após o fracionamento. A resina fenólica à base de monômeros
derivados do FLSol apresentou resistência de adesão, temperatura de transição vítrea e estabilidade
térmica com valores próximos às resinas fenólicas comerciais. A maior hidrofobicidade na resina
produzida com a fração FLSol foi atribuída ao seu maior teor de grupos OH fenólicos. Mesmo as resinas
produzidas a partir de LK e suas frações apresentaram propriedades de resistência à água, este fato não
foi observado para a resina controle. Conclusão: En�m, a aplicação de fração de lignina de baixa massa
molar controlada, apresenta uma excelente alternativa como precursores renováveis na produção de
resina de lignina-fenol-formaldeído, uma vez que sua estrutura se aproxima da estrutura do fenol à base
de petróleo.
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MAIA2, Edmara B.S.; BELELA2, Aline S.C.; OURA3, Karine U.; LIMA4, Custódio J.B.; LUZ1, Jacqueline
1.Professora do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP; 2. Professora do
Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem - UNIFESP. 3. Técnica
Administrativa em Educação - Enfermeira do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista
de Enfermagem - UNIFESP; 4 - Técnico em Laboratório do Departamento de Farmacologia da Escola
Paulista de Medicina - UNIFESP. Introdução: Apesar dos avanços cientí�cos e tecnológicos na atenção à
saúde da criança ocorridos nas últimas décadas, a hospitalização na infância ainda se con�gura uma
experiência traumática, causando sensações como medo, ansiedade, perda de controle e insegurança.
Considerando o cuidado emocional como um direito, a promoção do desenvolvimento e bem-estar da
criança doente/hospitalizada representa uma necessidade prioritária e deve nortear a assistência, uma
vez que a criança continua a crescer e se desenvolver, apesar da internação. A Sociedade Brasileira de
Pediatria recomenda que crianças e adolescentes tenham acesso diário, de no mínimo uma hora, a
oportunidades de brincar e conviver com a natureza para que possam se desenvolver com plena saúde
física, mental, emocional e social. No hospital, o con�namento representa uma das inúmeras restrições
impostas às crianças e famílias. Assim, o presente projeto tem a �nalidade de oferecer às crianças e
adolescentes hospitalizados oportunidades de contato com a natureza, proporcionando momentos de
descontração e tranquilidade. Objetivo: Utilizar a jardinagem como lazer para crianças e adolescentes
hospitalizados. Materiais e Método: Primeira etapa - Preparo do local destinado às atividades de
jardinagem: retirada de entulhos, reconstrução do pavimento de cimento, troca de ralos e canos de
encanamento no tanque, limpeza da área, pintura das paredes externas, internas (sala) e chão,
instalação de holofotes na área externa, substituição de luminárias na área interna, aquisição de
mobiliário para a área interna, reestruturação do jardim, compra de material a ser utilizado nas
atividades com as crianças. Segunda etapa - Desenvolvimento das atividades com as crianças e
adolescentes hospitalizados em Unidades Pediátricas do Hospital São Paulo que apresentarem
condições clínicas favoráveis, interesse e concordância em participar e autorização dos responsáveis que
também participarão da atividade. As ações serão supervisionadas pelas coordenadoras e colaboradoras
e contarão com a participação de discentes extensionistas. Serão programadas atividades didáticas
(teórico-práticas) para o preparo dos alunos envolvendo temáticas sobre a hospitalização e o impacto na
vida da criança, adolescente e famílias; estratégias para maximizar o enfrentamento da doença e
hospitalização; comunicação com a criança e famílias; técnicas de jardinagem como semeadura, plantio
e cultivo de temperos e �ores em espaço especí�co. A jardinagem poderá ser uma oportunidade no
hospital para que a criança e seu acompanhante possam se relacionar com a natureza, sendo a criança
responsável pelo plantio e cuidado para que a planta escolhida possa crescer com saúde e por �m,
receber alta com a própria criança. Resultado: as atividades previstas na primeira etapa foram
desenvolvidas no ano de 2020.Diante das restrições impostas pela pandemia Covid-19, a segunda etapa
não foi implementada no ano de 2021. Conclusão: O projeto inicialmente proposto foi parcialmente
implementado e iniciará suas ações práticas tão logo receba autorização institucional. Espera-se
promover o convívio da criança com a jardinagem, proporcionando momentos de recreação durante a
hospitalização e promoção de seu bem-estar. As atividades se constituirão, ainda, em estratégias de
educação em saúde.
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SENSIBILIZANDO AS PESSOAS PARA PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS.

MARAISA GONCALVES - COORDENADOR(A)

RAQUEL APARECIDA DOMINGUES - COORDENADOR(A)

ISABELLA BERTI REALE CRUZ - DISCENTE

IGOR VINICIUS SANTOS VIEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

Ao passar dos anos o cotidiano das pessoas foi mudando drasticamente, o que ocasionou um aumento
agravado no consumo, gerando um crescimento expressivo dos resíduos sólidos. Atualmente existe uma
nítida preocupação em como esses resíduos irão impactar o meio ambiente. Com isso, o objetivo deste
projeto foi sensibilizar às pessoas sobre consumo consciente e como segregar e descartar corretamente
os resíduos gerados. Por causa da Pandemia de Covid-19, as atividades do projeto passaram a ser online
e não mais presenciais, por isso as redes sociais Facebook e Instagram foram constantemente utilizadas.
O projeto buscou novas formas de maior engajamento e conscientização da comunidade no geral. Para
atingir um maior público, houve um grande planejamento na organização das ideias e assuntos que
iriam ser divulgados por meio das redes sociais. Semanalmente eram realizados novos ?posts?, cada um
focado em um determinado tema, como feriados e curiosidades relacionados ao meio ambiente. A
elaboração das postagens foi feita com o intuito de compartilhar um novo conhecimento às pessoas de
forma simples e clara. No geral, os ?posts? tiveram um bom retorno do público, com elevado número de
curtidas e comentários. Por meio do engajamento nas publicações foi possível realizar uma Roda de
Conversa na qual foi debatido com os participantes os assuntos dos três posts mais curtidos e
comentados: Ações Antrópicas, Aquecimento Global e Energias Renováveis. O evento contou com a
participação de 39 pessoas, as quais participaram ativamente fazendo perguntas e dividindo suas
vivências baseadas nos assuntos debatidos. Em suma, com todas essas atividades realizadas foi possível
aumentar o alcance das redes sociais do projeto, que no período de 6 meses, subiu de 790 para 817
seguidores. Além disso, foi realizado um estudo sobre a quantidade de resíduos gerados no Instituto de
Ciência e Tecnologia destinado ao aterro sanitário no ano de 2021 e a quantidade de mudas de plantas
nativas necessárias para realizar a compensação do dióxido de carbono emitido. Ao todo plantamos 620
mudas na Área de Preservação Permanente da Unifesp. Assim, com o desenvolvimento deste projeto
alcançamos um publico engajado com as questões sociais e sensibilizamos mais pessoas para a
importância da preservação do meio ambiente.
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SENTINELAS DAS PRAIAS E AÇÕES EM 2020 E 2021

GILBERTO PESSANHA RIBEIRO - COORDENADOR(A)

BRUNO PERRI COSTA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 114 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 11h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área:

Palavras-chaves: Geomorfologia costeira; Praias; Retrogradação, Progradação; Projeto de extensão O ?
Sentinelas das praias? teve seu início em 2015 e tem continuidade até os dias atuais, está diretamente
ligado ao Instituto do Mar da UNIFESP, campus Baixada Santista. Seus estudos e ações extensionistas
iniciais envolveram arqueologia histórica e pré-histórica, com a cooperação especial das historiadoras e
arqueólogas. Com isso aspectos históricos envolvendo erosão (retrogradação) e progradação marinhas
foram levantados, documentos reunidos e organizados, com o propósito de estudar e sustentar análises
e observações das condições possíveis de monitoramento, objetivando compreender sua evolução no
tempo e no espaço geográ�co. Assim, o dado projeto consiste em desenvolver atividades acadêmicas
contínuas de extensão com caráter educativo, social, cultural, cientí�co e tecnológico, no suporte às
atividades de ensino de ciências da Terra, com ênfase em Geomorfologia Costeira e Marinha associada a
praias arenosas dos municípios de Santos, São Vicente, Ilha Comprida, Ilhabela, Bertioga e Guarujá-SP,
viabilizando indiretamente a relação transformadora entre a universidade pública e a sociedade, na
perspectiva interdisciplinar. Abordando um pouco sobre alguns resultados que tomamos durante o
período em que realizamos atividades, tivemos desenvolvimento de nossa plataforma na web
(https://sentinelasdaspraias.unifesp.br), nesta plataforma o objetivo foi fazer atualizações diversas, sobre
trabalhos realizados em campo, aproximando alunos de vivências sobre também interpretações da
paisagem, onde cenários se modi�cam de forma constante. Além de textos que explicam um pouco
sobre assuntos como: campo de dunas; marés astronômicas e meteorológicas; a já citada geomorfologia
costeira, sistema de praial; correntes litorâneas e desembocadura de rios. Ainda, tendo em vista o atual
cenário de pandemia em que vivemos nos últimos anos, muitas atividades das sentinelas estiveram
atreladas ao uso das mídias sociais para propagação da informação e existência do projeto de extensão.
Assim, foi deveras realizado um trabalho de atualização e execução de conteúdo em meios de
comunicação como twitter, Facebook e principalmente Instagram. Isso com o intuito de aproximar ainda
mais a sociedade aos assuntos da geomorfologia litorânea, tendo essa ferramenta com alto
engajamento podemos transmitir ainda mais conceitos do mundo acadêmico. O projeto também esteve
trabalhando em conjunto no apoio e divulgação de palestras e rodas de conversas realizadas pelo ?
Observatório de Dinâmica costeira?, visto que diversos conteúdos abordados por essa atividade
estiveram diretamente ligados a assuntos compartilhados e de total interesse desse projeto de extensão
em questão. Contudo, o projeto tem como propostas futuras de possivelmente retomar aos poucos as
tão importantes atividades presenciais que permite ao publico que acompanha �car ainda melhor os
temas abordados. Entretanto, visto experiências que tivemos, não podemos deixar de utilizar de
ferramentas que foram muito proveitosas nesse último ano, levando ao público textos, palestras, vídeos
e imagens interativas com o conceito acadêmico de forma que suprem a falta das atividades presenciais.
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SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR: COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO DO/A
ASSISTENTE SOCIAL NA PRÁXIS PROFISSIONAL

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINI - ORIENTADOR(A)

GEOVANA LUCIA BATISTA LOUREIRO - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 6 - Educação, Cultura e Pesquisa Data: 27/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

Introdução O presente trabalho de conclusão de curso pretende contribuir com re�exões e
problematizações acerca da relação entre Educação Popular e Serviço Social: como elemento
fundamental para a formação e o trabalho pro�ssional. Tendo em vista que a práxis político pedagógica
da Educação Popular se faz uma possibilidade de a�rmar o compromisso ético político do/a assistente
social de emancipação política e humana a partir da construção e promoção de processos mais
horizontais e ativos com os/as usuários/as que permitem o desvelamento de sua realidade e suscitam o
seu protagonismo e cidadania; a �m de romper com posturas pro�ssionais messiânicas e conservadoras
e estimulando processos democráticos e críticos. Objetivo Re�etir acerca da educação popular como
parte integrante e fundamental da práxis pro�ssional, nas dimensões teórico-metodológica, ético-
política e pedagógica do/a assistente social, a �m de suscitar e ampliar processos participativos e ativos
com a população usuária do Serviço Social. Materiais e Método Para isto, buscou-se realizar uma
pesquisa qualitativa que amparado nas legislações vigentes e nos referenciais teóricos de Paulo Freire,
Carlos Henrique Brandão, Marilda Iamamoto, Raquel Raichellis e entre outros/as autores/as a �m de
problematizar e relacionar Serviço Social e Educação Popular. Para assim, em um segundo momento
identi�car na práxis pro�ssional dos/as assistentes sociais a concepção da Educação Popular, a partir da
realização de grupo focal com os/as pro�ssionais dos serviços da política de assistência social do
município de São Vicente/SP. Resultados e conclusão Desta forma, este trabalho de conclusão de curso
buscou aprofundar quais são as formas que a Educação Popular se colocaria na práxis pro�ssional do
Assistente Social, como forma de a�rmar seu compromisso ético-político e como elemento fundamental
para a formação e o trabalho pro�ssional. Buscando analisar e investigar experiências da práxis
pro�ssional do/a assistente social em torno da educação popular dentro dos centros de referências de
Assistência Social no município de São Vicente. Concluiu-se a partir da pesquisa, que embora a Educação
Popular seja um elemento fundamental para a formação e o exercício pro�ssional do Serviço Social ?
conforme fundamentado no trabalho - a investigação demonstrou a ausência da concepção no trabalho
e na formação pro�ssional - a qual se re�ete na nossa base curricular que não possui nenhum tema
referente a esta práxis; e o pouco conhecimento, ou até mesmo desconhecimento por parte do/a(s)
pro�ssionais. O tema da ?Educação Popular" é ausente tanto na nossa produção teórica, quanto no
nosso currículo de formação, o que ocasiona diretamente pelo desconhecimento a ausência na práxis
pro�ssional: existem poucas experiências registradas dentro do Serviço Social. Logo, se faz necessário
uma maior aproximação da Educação Popular com o Serviço Social, a partir da promoção de novas
pesquisas e experiências.
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SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE MENTAL: UM DEBATE SOBRE BUROCRACIA EM NÍVEL DE
RUA

DANIEL ARIAS VAZQUEZ - ORIENTADOR(A)

LARISSA PINTO DE ALMEIDA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 66 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 29/06/22 09h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE MENTAL: UM DEBATE SOBRE BUROCRACIA EM NÍVEL DE RUA DANIEL VAZQUEZ
? Orientador ? dvazquez@unifesp.br LARISSA PINTO DE ALMEIDA ? Mestranda ? Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais ? larissapuc157@gmail.com O trabalho apresenta os
aspectos de dissidência existentes entre o campo burocrático e o implementativo da Política Nacional de
Saúde Mental (PNSM) - Lei 10.216/02 - trazendo luz a práxis pro�ssional dos Assistentes Sociais nesse
nicho de mercado, enquanto burocratas em nível de rua. O material bibliográ�co e documental
empreendido na pesquisa tem como eixo principal de análise a acessibilidade do paciente psiquiátrico a
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e seus direitos sociais, com a �nalidade de mensurar o grau de
discricionariedade que vêm sendo atribuído à prática pro�ssional do Serviço Social na Saúde Mental.
Tornando-se imprescindível resgatar as narrativas envolvidas no processo da Reforma Psiquiátrica
Brasileira e o advento de um novo modelo assistencial em Saúde Mental, tencionando a respeito da
cultura manicomial ainda incidente nos serviços da RAPS. Sob a perspectiva marxista presente na
categoria da totalidade, pretende-se realizar pesquisas teóricas, bibliográ�cas e documentais, bem como
pesquisas empíricas, a partir de entrevistas semiestruturadas a três Assistentes Sociais que atuam no
campo da Saúde Mental. Com a realização deste estudo, pretende-se elucidar os recursos acionados por
Assistentes Sociais na implementação da PNSM, entendendo este momento como um dos fatores
auspicioso a efetividade da mesma, nos fazendo re�etir sobre a ausência de su�ciente direcionamento a
categoria pro�ssional nesse lócus de trabalho. Não se trata apenas de acenar as potencialidades e os
desa�os daqueles que implementam políticas, mas também levantar as particularidades dos processos
sócio históricos implicados na sociabilidade brasileira e sua relação imbricada com a loucura,
favorecendo a análise das tenências que violam paulatinamente direitos e diretrizes de programas e leis
dispostas a atender integralmente as demandas dos indivíduos que apresentam questões de saúde
mental.
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SIEX 16244 MAO3D - GERENCIAMENTO DE MARKETING DIGITAL E ANÁLISE DAS
MÉTRICAS NO INSTAGRAM DO PROJETO DE EXTENSÃO MAO3D.

MARIA ELIZETE KUNKEL - COORDENADOR(A)

BLENDA DEL VECCHIO BARON - COLABORADOR(A)

RODRIGO COSTA RIBEIRO - DISCENTE

TAINARA DOS SANTOS BINA - COLABORADOR(A)

THAMIRES VERRI RIBEIRO - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
PESQUISA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão Mao3D da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em São
José dos Campos produz gratuitamente próteses de membro superior com uso da tecnologia de
impressão 3D para pessoas com amputação ou malformação e oferece o serviço de reabilitação. O
projeto é mantido por uma rede de colaboradores que auxiliam na doação das próteses, todos com o
mesmo propósito, a inclusão social por meio da tecnologia assistiva. O Mao3D tem como pilares a
difusão do conhecimento, de habilidades e técnicas e a divulgação dos resultados do projeto em
participações de eventos. As mídias sociais são utilizadas para a divulgação e comunicação com as
pessoas interessadas no projeto ou que precisam de uma prótese. Este estudo apresenta os processos
metodológicos realizado de forma quantitativa para a melhor compreensão do impacto do Mao3D nas
suas mídias sociais, por meio de uma analise das métricas que elevam a quantidade de informação uteis
sobre o per�l. Essa interação é de extrema importância para a obtenção de recursos por meio de
doações, parcerias com empresas e conhecimento de novos casos. O levantamento dos dados foi
realizado na plataforma do Instagram, atualmente a rede de maior alcance do Mao3D. OBJETIVO:
Reestruturar a organização do Instagram do Mao3D e realizar uma análise das métricas para o
gerenciamento de marketing digital. METODOLOGIA: O gerenciamento da conta do Mao3D no instagram
(@_mao3d) foi realizado a partir da de�nição das estratégias, planejamento de publicações com as
criações dos conteúdos, execução e levantamento dos resultados pela análise dos insights do per�l. A
análise foi realizada no período de 90 dias, quando o número de seguidores da conta do Mao3D era de
2.737. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A conta tem um público de 52,6% de homens e 47,3% de mulheres na
faixa etária entre 13 anos a 65 , com a maior distribuição de 25 a 34 anos. O registro demográ�co de
alcance da conta atinge diversas cidades, predominante em São Paulo, e mais cinco países. Em relação
às publicações, o período mais ativo foi de terça a sábado no horário de 18h. No que se refere ao
alcance, a maior quantidade de contas alcançadas foi de não seguidores, com o conteúdo principal de
reels, publicações, vídeos e stories. Sobre o engajamento, foi observado o público de 54,5% de
seguidores e 45,5% de não seguidores, com 1.262 interações com as publicações postadas dentre
curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos. Este tipo de análise permite visualizar os
usuários envolvidos na página, possibilitando a otimização de estratégias digitais. CONCLUSÃO: A análise
indicou que o gerenciamento da conta do Mao3D do Instagram, com engajamento e interação permite
avaliar as métricas que elevam a divulgação do projeto, com o surgimento de mais parcerias e pessoas
interessadas em ajudar, como por exemplo a empresa chineza Creality. Portanto, ter um planejamento
com informações especí�cas sobre o público é uma alternativa que facilita no marketing digital para
obtenção de resultados estimáveis e satisfatórios.
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SIMULAÇÃO DE INCIDENTE EXPLOSIVO CAUSADO POR PROPANO NA REFINARIA DE
DUQUE DE CAXIAS ? RJ E ANÁLISE DO IMPACTO URBANO UTILIZANDO O SOFTWARE

ALOHA

VIKTOR OSWALDO CARDENAS CONCHA - ORIENTADOR(A)

IGOR FAGUNDES DE FREITAS - DISCENTE

LURIAN AYUMI BANNWART MIYASHIRO - DISCENTE

LUCAS MODESTO MARTINS - DISCENTE

DIEGO PAULINO DE ARAUJO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 115 - Engenharia Quimica II Data: 30/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

SIMULAÇÃO DE INCIDENTE EXPLOSIVO CAUSADO POR PROPANO NA REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS ?
RJ E ANÁLISE DO IMPACTO URBANO UTILIZANDO O SOFTWARE ALOHA. As plataformas de petróleo e
re�narias de óleo e gás exigem um alto nível de atenção quanto aos padrões de segurança. Devido ao
alto risco de acidentes, qualquer descuido nesses locais pode causar grandes desastres, incluindo
mortes, danos econômicos e ambientais, como já aconteceu inúmeras vezes ao longo da história.
Portanto, realizar uma análise de risco é essencial para identi�car questões que possam impactar
negativamente a empresa, o negócio, o meio ambiente e as pessoas. Para tanto, são utilizadas diversas
ferramentas que auxiliam na prevenção e simulação de modo a evitar ou mitigar tais riscos e auxiliar na
tomada de decisões ótimas. Neste sentido, o presente trabalho pretende utilizar o software ALOHA que
desenvolve e apresenta as zonas de explosões e o raio de impacto desses incidentes, devido à
ocorrência de acidentes industriais. O estudo realizado busca simular o impacto de um acidente
explosivo petroquímico em uma das maiores re�narias de derivados do petróleo do território nacional, a
Re�naria de Duque de Caxias (REDUC) localizada no estado do Rio de Janeiro, que durante seus quase 62
anos de existência, já passou por incidentes explosivos que marcaram a história da re�naria, um deles,
ocorrido em 1972, quando um tanque esférico de armazenamento de gás, explodiu devido a uma falha
humano no fechamento de uma válvula de segurança, causando uma explosão responsável pela morte
de 38 trabalhadores. Para esta simulação, foram consideradas as seguintes situações: tanque esférico
com diâmetro de 18,25 m, ventos leves e dia ensolarado, com temperatura de aproximadamente 27°C e
umidade relativa de 89%. Os demais dados foram obtidos por aproximações da média histórica de
condições climáticas para o mesmo local do incidente. Tais resultados ainda estão sendo desenvolvidos
e serão explorados mais adiante.
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SIMULAÇÃO DO TRATAMENTO DE VINHAÇA GERADA POR BIORREFINARIA DE
ETANOL

ANDREA KOMESU - ORIENTADOR(A)

MARCELA MAGALHÃES MARTINEZ - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
ENGENHARIA QUÍMICA

Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista Instituto do Mar SIMULAÇÃO DO
TRATAMENTO DE VINHAÇA GERADA POR BIORREFINARIA DE ETANOL MARCELA MARTINEZ (orientada);
ANDREA KOMESU (orientadora) marcela_martinezz@hotmail.com; andrea.komesu@unifesp.br 1.
Introdução A vinhaça é o principal resíduo resultante do processo de destilação de cana-de- açúcar para
a obtenção de etanol e possui em sua composição grandes concentrações de nitrogênio (N), fósforo (P) e
sulfatos, e uma alta demanda química (DQO) e bioquímica de oxigênio (DBO). Em razão de suas
características químicas, se descartada de maneira inadequada, a vinhaça pode desencadear impactos
ambientais indesejáveis, principalmente associados ao solo. Portanto, o seu tratamento é essencial, pois
além de promover a adequação ambiental deste resíduo, esse processo também pode ser vantajoso dos
pontos de vista energético e econômico, uma vez que é capaz de ser associado a geração de bioenergia
e produto de alto valor agregado. 2. Objetivo Este trabalho tem como objetivos desenvolver uma planta
virtual de um processo de tratamento de vinhaça em uma biorre�naria, realizar um levantamento
bibliográ�co sobre o tema e simular o processo de tratamento de modo a possibilitar o conhecimento a
respeito das propriedades físicas das correntes e do consumo energético. 3. Materiais e Métodos O
trabalho seguirá as seguintes etapas: de�nição do �uxograma do processo de tratamento de vinhaça,
escolha do modelo termodinâmico adequado e simulação. Para a simulação, será utilizado o software
comercial ASPEN PLUS®. 4. Resultados Como resultado, é esperado que este trabalho contribua para o
crescimento da literatura acerca da análise do processo de tratamento de vinhaça, sem a necessidade
da construção física do processo (o que gera vantagens do ponto de vista econômico e ambiental).
Palavras-chave: Tratamento de vinhaça; simulação; ASPEN PLUS®.
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SIMULAÇÃO NO CONTEXTO MILITAR: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO UTILIZANDO
ARQUITETURA DE ALTO NÍVEL

ALVARO LUIZ FAZENDA - ORIENTADOR(A)

JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA ROSA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: COMPUTAÇÃO E

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS
COMPUTACIONAIS

A pesquisa tem por objetivo implementar uma interface que possibilite a integração de sistemas de
simulação e analisar a viabilidade técnica da utilização desta interface em um contexto de treinamento
de forças militares. A arquitetura empregada é a Arquitetura de Alto Nível (HLA), amplamente utilizada
na integração de simuladores militares e padronizada pela IEEE 1516 - 2010 ao tratar de simulação
distribuída. Busca-se com este estudo o domínio da HLA, com a implementação de uma interface
compatível com tecnologias comerciais e também com tecnologias de código aberto. Após uma revisão
bibliográ�ca foram selecionados sistemas disponíveis no mercado para realização dos testes iniciais da
implementação, para então prosseguir com os testes utilizando sistemas de código aberto. Os testes
iniciais foram conduzidos utilizando o sistema desenvolvido pela empresa sueca Pitch Technologies, uma
das principais referências no mercado. O sistema de código aberto utilizado trata-se do PORTICO RTI e a
análise de sua viabilidade está sendo conduzida com a implementação de testes de performance
baseados no trabalho desenvolvido por Gütlein, em ?Performance Evaluation of RTI implementations?.
Os testes propostos pelo autor foram ampliados conforme o mesmo sugere serem realizados como
trabalhos futuros. Na etapa em que se encontra o trabalho estão sendo tomadas as medidas que serão
utilizadas para análise da viabilidade do RTI de código aberto. Cabe destacar que embora amplamente
utilizado para integração de simuladores no contexto militar a HLA vem sendo utilizada ainda em outras
áreas do conhecimento, conforme pode ser apurado com a revisão bibliográ�ca realizada. Dentre as
principais áreas identi�cadas, nas quais a HLA vem ganhando força encontra-se a área espacial e a de
sistemas ciberfísicos.
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SIMULADOR DE LÓGICA EM CIRCUITOS DIGITAIS

RAPHAELA GOMES AUTUORI - DISCENTE

FABIO AUGUSTO MENOCCI - COORDENADOR(A)

GABRIEL KENJI DE ALMEIDA - DISCENTE

JULIA NORIKO OHASHI - DISCENTE

PATRICK DOS SANTOS TOBIAS - DISCENTE

ALEXANDRE ANDREOLI - DISCENTE

LUIZ FELIPE RAVEDUTI ZAFIRO - DISCENTE

LAURO PAULO DA SILVA NETO - COORDENADOR(A)

SERGIO RONALDO BARROS DOS SANTOS - COORDENADOR(A)

ANDRE MARCORIN DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A)

FERNANDA QUELHO ROSSI - COORDENADOR(A)

LUCAS BRUNO DE SOUZA - DISCENTE

GUILHERME MESSIAS DA SILVA - DISCENTE

GABRIEL DE MELLO CAMBUY FERREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

O avanço da tecnologia vem trazendo cada vez mais sistemas digitais incorporados em equipamentos
usados no cotidiano da sociedade contemporânea. Desta forma, é interessante compreender circuitos
digitais, a base destes sistemas. O projeto de extensão "Simulador de Lógica em Circuitos Digitais",
desenvolvido por professores e alunos da UNIFESP, Campus São José dos Campos, busca facilitar o
ensino e aprendizagem de circuitos digitais dentro da universidade, bem como levar este conhecimento
à comunidade. Este projeto teve início em 2015 após notória di�culdade dos alunos no uso de
simuladores de circuitos digitais existentes na época. Desde então, um dos objetivos do projeto tem sido
desenvolver o WiRed Panda, um software livre e de código aberto para a simulação de circuitos digitais.
Para interação do usuário, este software possui uma interface totalmente grá�ca, com representações
de objetos físicos, como botões, LEDs e displays, mostrando na prática o funcionamento de um circuito
digital. Essa interface amigável é interessante para ensinamento de circuitos digitais, não apenas para
alunos e professores universitários, mas também para pessoas leigas, pois é prática e intuitiva. O
software WiRed Panda vem sendo aplicado na disciplina de Circuitos Digitais na UNIFESP, Campus São
José dos Campos. Além do aproveitamento da interação didática deste software pelos alunos, o grupo de
desenvolvimento aproveita esta aplicação para fazer validação e teste do mesmo, recebendo feedback
dos usuários para possíveis correções de erros e aprimoramento. Além disso, este projeto de extensão
tem como objetivo promover a inclusão social por meio de cursos de lógica digital utilizando o software
WiRed Panda como plataforma de ensino. Estes cursos vêm sendo ministrados em escolas públicas de
São José dos Campos e on-line, permitindo a aproximação da comunidade com os conceitos de software
livre e de circuitos digitais, e assim, proporcionando a esse público a possibilidade de melhores
oportunidades tanto na área acadêmica como em seu futuro pro�ssional.
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SINTOMAS DE ANSIEDADE EM GESTANTES: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS.

ERIKA DE SA VIEIRA ABUCHAIM - ORIENTADOR(A)

KARLA OLIVEIRA MARCACINE - CO-AUTOR(A)

GABRIELE CAMPOS DOS SANTOS - DISCENTE

ANA CRISTINA VIEIRA VERAS - CO-AUTOR(A)

ZELINA HILÁRIA DE SOUSA ROSA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução. Mulheres são mais propensas a desenvolver transtornos de humor e de ansiedade, em
especial no período reprodutivo. A intensa variação hormonal, acrescidas das modi�cações
biopsicossociais, tornam a gestante mais vulnerável e suscetível ao desenvolvimento de transtornos
mentais. No entanto, a maioria dos estudos acerca da saúde mental perinatal tem como foco principal o
pós-parto. Objetivo. Identi�car a prevalência de sintomas de ansiedade em gestantes de alto risco e
avaliar os possíveis fatores associados. Método. Estudo transversal, de abordagem quantitativa,
vinculado a uma pesquisa maior intitulada ?Saúde Mental Perinatal e COVID-19?. A coleta de dados, em
andamento, prevê entrevistas com gestantes de alto risco internadas na unidade de patologia obstétrica
do Hospital e Maternidade Rede D´Or São Luiz - Unidade Itaim. O formulário de pesquisa para obtenção
das variáveis sociodemográ�cas, clínicas, obstétricas e hábitos de vida foi desenvolvido especi�camente
para este estudo e os sintomas de ansiedade são coletados por meio do Inventário de Ansiedade Traço e
Estado (IDATE). Resultados. Foram incluídas até o momento 173 mulheres. A idade média das
participantes foi de 34 anos, com idade gestacional >27 semanas, sendo em média 31 semanas de
gestação. Das variáveis sociodemográ�cas: 90% das entrevistadas têm ensino superior completo, 76%
trabalho formal, 72% renda familiar >7 salários mínimos e 97% estão em união estável. Das variáveis
clínicas: 4% têm hábito de fumar, 12% fazem uso bebidas alcoólicas, menos de 1% tem hábito de usar
drogas ilícitas, 34% têm alguma doença crônica, 44% das mulheres apresentaram pelo menos um
transtorno psiquiátrico em algum período de suas vidas e 12% não buscaram tratamento para o
transtorno. Das variáveis obstétricas: 31% tem ao menos uma paridade, 29% já tiveram pelo menos um
aborto e 76% consideram que a gestação atual ocorreu no momento certo de suas vidas. A prevalência
de ansiedade por meio dos inventários aplicados mostra que em IDATE-E 85% das mulheres
apresentaram ansiedade média e 15%, ansiedade alta. Em IDATE-T, 81% apresentaram ansiedade média
e 18%, ansiedade alta. Conclusão. As investigadas, incluídas no estudo até fevereiro, apresentam níveis
de ansiedade elevados. Os fatores associados serão analisados ao término da coleta de dados.
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SINTOMAS DEPRESSIVOS, APETITE E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HOSPITALIZADOS

JULIANA DE LIMA LOPES - CO-AUTOR(A)

CAMILA TAKAO LOPES - ORIENTADOR(A)

VINICIUS BATISTA SANTOS - CO-AUTOR(A)

ALÉXIA LOUISIE PONTES GONÇALVES - CO-AUTOR(A)

DAIANE LOPES GRISANTE - CO-AUTOR(A)

GABRIELA DE ANGELI DE MARTINI - DISCENTE

FABIO DAGOSTINO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 119 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 30/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A perda de apetite e os sintomas depressivos podem impactar a qualidade de vida (QV) de
pacientes com insu�ciência cardíaca (IC). No entanto, não há estudos brasileiros que veri�quem a
relação entre essas duas variáveis em pacientes hospitalizados. Objetivo: Veri�car a relação entre
sintomas depressivos, apetite e QV de pacientes com IC hospitalizados. Métodos: Trata-se de um estudo
analítico transversal com pacientes com IC hospitalizados em um hospital-escola da região
metropolitana de São Paulo-SP. Foram coletados dados sociodemográ�cos e clínicos por meio de
entrevistas e consultas aos prontuários eletrônicos dos pacientes. Os sintomas depressivos foram
mensurados por meio do Inventário de Depressão de Beck II (BDI-II), indicando, a partir da sua
pontuação: 0-13 depressão mínima; 14-19 depressão leve; 20-28 depressão moderada; 29-63 depressão
grave. O apetite foi avaliado pelo Questionário Nutricional Simpli�cado de Apetite (QNSA), no qual
pontuações ?14 indicam risco de 5% de perda de peso nos últimos seis meses. A QV foi mensurada pelo
Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), com pontuações que variam de 0 a 105 e,
quanto menor a pontuação, melhor a QV. Foram realizados testes univariados e modelos de regressão
linear para veri�car a relação entre as variáveis sociodemográ�cas e clínicas, apetite, sintomas
depressivos e QV, considerando p<0,05 como signi�cativo. Para a análise do modelo �nal, considerou-se
todas as variáveis com p-valor menor ou igual a 0,05 e com resíduos seguindo normalidade pelo teste de
Shapiro Wilk. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo (Protocolo nº 4.055.369). Resultados: Coletaram-se dados de xxx pacientes, cuja
idade média era de 63,45±13,35 anos, e 50% eram homens. Identi�cou-se uma predominância de
pacientes com sintomas depressivos mínimos (40,7%) e apetite reduzido, com risco de 5% de perda de
peso nos últimos seis meses (69,8%). A QV foi apontada como inadequada, segundo o escore total do
MLHFQ (53,59±21,6). Os fatores que se relacionaram à QV na regressão linear foram a dependência para
quatro atividades básicas de vida diária (estimativa=15,4; IC 95%=0,23 a 30,64, p=0,046), ausência de
risco de perda de peso (estimativa=-11.08, IC 95%=-20.5 a 1,62, p=0,022) e sintomas depressivos
mínimos (estimativa=-20,0, IC 95%=-28.3 a -11.73, p<0,001). Conclusão: A pior QV está relacionada a
perda de apetite, sintomas depressivos e maiores graus de dependência para atividades básicas de vida
diária em pacientes com IC hospitalizados. A partir desses resultados, intervenções multipro�ssionais
podem ser subsidiadas visando ao cuidado integral desses pacientes, no que diz respeito aos aspectos
físicos e psicológicos, promovendo a melhora da QV.
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SISTEMA DE PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE DESCARGAS ELÉTRICAS BASEADO EM
APRENDIZADO DE MÁQUINA

ALVARO LUIZ FAZENDA - ORIENTADOR(A)

ARIELLE DOS SANTOS BASSANELLI PEREIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: COMPUTAÇÃO E

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
E SOCIAL

Eventos meteorológicos severos podem ser a causa de inúmeros desastres naturais, tais como
enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos de encostas, que causam muitos prejuízos
materiais e humanos. Mecanismos de monitoramento e prevenção destes fenômenos podem ser
utilizados para auxiliar na tomada de decisões por órgãos estatais de várias esferas, na tentativa de
mitigar possíveis efeitos danosos. Esses fenômenos ocorrem, normalmente, de forma súbita com
duração de curto prazo, sob uma região limitada, impondo di�culdades em ser predito por modelos
regulares de previsão de tempo, exigindo sistemas especí�cos de predição. Sistemas de previsão de
tempo de curtíssimo prazo, da ordem de poucas horas, conhecidos como nowcasting, podem incluir
modelos numéricos de fenômenos físicos, e/ou utilizar-se de algoritmos de aprendizado de máquina.
Este estudo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura para investigar quais abordagens e
métodos foram propostos para identi�car e prever fenômenos meteorológicos severos utilizando
aprendizado de máquina, e identi�car quais variáveis meteorológicas provenientes de modelos
numéricos de previsão de tempo são capazes de representar instabilidades atmosféricas associadas a
tempestades com a presença de raios. Além disso, foram desenvolvidas e avaliadas técnicas de
aprendizado de máquina, entre rede neural arti�cial e �oresta aleatória, que melhor conseguem
detectar as tempestades eletricamente ativas a partir de reconhecimento automático de padrões
oriundos dos dados gerados pelas previsões de tempo.
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SOBRE A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:
RELATOS DE EXPERIÊNCIA.

INGRID MATOS DE MORAIS - CO-AUTOR(A)

MARISA SACALOSKI - ORIENTADOR(A)

KAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 128 - Educação e Inclusão 2 Data: 30/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

Introdução: A inclusão da pessoa com de�ciência, no Ensino Superior, ainda apresenta diversas barreiras
que prejudicam a permanência desses alunos. Apesar das pessoas com de�ciência terem o direito à
reserva de vagas pelas cotas assegurados por lei, essa medida compensatória de igualdade e
oportunidade não é su�ciente para promover a inclusão do aluno com de�ciência no Ensino Superior. É
imprescindível a construção de um sistema educacional que atenda toda a diversidade humana,
respeitando as peculiaridades de cada aluno. A educação inclusiva deve ter como premissa a equidade,
considerando que pessoas apresentam necessidades diferentes e devem ser atendidas minimizando as
desigualdades. Entretanto, as barreiras atitudinais, estruturais, sociais e de comunicação inviabilizam a
efetivação do processo de inclusão. Objetivo: Identi�car as barreiras educacionais do sistema tradicional
de ensino que desfavorecem a permanência do aluno com de�ciência no Ensino Superior, baseado nos
relatos de experiência dos próprios alunos. Material e método: Para a obtenção dos dados foi usado um
formulário online via plataforma Google forms compartilhado em redes sociais buscando pessoas com
de�ciência que estão cursando ou que cursaram pelo menos um semestre do Ensino Superior. O
formulário é composto pelo termo de consentimento livre e esclarecido para ambientes virtuais e 38
questões de múltipla escolha e dissertativa. Resultados Prévios: Até o presente momento obtivemos a
resposta de nove participantes, sendo 88,9% do gênero feminino, com idades entre 24 e 48 anos, sendo
que cinco ainda cursam a faculdade, dois concluíram e dois abandonaram. Sete participantes são
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), um participante com de�ciência física e um com
de�ciência visual. Um participante mencionou que tentou três graduações, desistiu de duas e concluiu
uma. Dois participantes tentaram duas graduações, desses um desistiu de ambas e outro desistiu de
uma graduação e está com outra em andamento. Assim, pelo menos quatro participantes já desistiram
de uma graduação por falta de adaptação. O tempo mínimo de curso variou entre 4 a 10 semestres,
sendo a maioria na modalidade presencial e em instituição pública. Além disso, 88,9% dos participantes
apresentam comorbidades sendo as mais recorrentes a depressão e a ansiedade, 33,3% possui algum
transtorno de aprendizagem, 88,9% relataram não terem nenhum auxílio de inclusão e acessibilidade.
Entre os aspectos mencionados pelos estudantes foram abordadas: falta de adaptações que
viabilizassem a aprendizagem, bullying e di�culdade de socialização que impediam a busca do auxílio
dos monitores. Disseram ainda que os recursos das Instituições de Ensino Superior, quando disponíveis,
não atendiam suas necessidades. Entre as maiores di�culdades encontradas, 88,9% a�rmaram ter
di�culdades para realizar trabalho em grupo e permanecer dentro da sala de aula devido ao excesso de
estímulos sensoriais.
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SOBRECARGA E AUTOCUIDADO DE HIPERTENSÃO DE CUIDADOR DE PESSOAS
IDOSAS

DANILA CRISTINA PAQUIER SALA - CO-AUTOR(A)

THAIS FERNANDA VIEIRA - CO-AUTOR(A)

MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO - ORIENTADOR(A)

PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA - CO-AUTOR(A)

TALITA MORAIS FERREIRA LIMA - CO-AUTOR(A)

LUÍS FERNANDO NEGRAO DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-
Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Título: SOBRECARGA E AUTOCUIDADO DE HIPERTENSÃO DE CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS Autores do
trabalho: TALITA MORAIS FERREIRA LIMA (ORIENTANDO), LUÍS FERNANDO NEGRÃO DE SOUZA
(COLABORADOR), DANILA CRISTINA PAQUIER SALA (COLABORADOR), THAIS FERNANDA VIEIRA (CO-
ORIENTADOR), PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA (COLABORADOR), MEIRY FERNANDA PINTO OKUNO
(ORIENTADOR). danila.paquier@unifesp.br, thaisfernandavieira@gmail.com,
pereiradacosta.paulinha@gmail.com, mf.pinto@unifesp.br Introdução: No Brasil ser cuidador de um
idoso é uma experiência cada vez mais frequente e o cuidado, comumente, é prestado pelas famílias no
domicílio. Segundo a Organização Mundial da Saúde a hipertensão arterial afeta de 20 a 40% dos adultos
e quando não tratada adequadamente, traz graves complicações aos seus portadores. No Brasil, há uma
lacuna na literatura quanto à relação sobre a sobrecarga e as variáveis referentes à atividade de
cuidador. Este conhecimento poderia nortear abordagens terapêuticas mais preditivas e mais assertivas
na minimização da sobrecarga e no controle da hipertensão, evitando agravos à saúde do cuidador e
contribuindo para a continuidade do cuidado ao idoso. Objetivo: Avaliar a sobrecarga e o autocuidado de
hipertensão; e identi�car o per�l de cuidadores hipertensos que cuidam de pessoas idosas. Materiais e
métodos: Trata-se de uma pesquisa online, quantitativa com aplicação de questionários online por meio
da divulgação de um link nas mídias sociais, com cuidadores hipertensos que cuidam de pessoas idosas.
A sobrecarga do cuidador foi avaliada pelo Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador
Informal. O autocuidado foi avaliado pela Escala Autocuidado de Hipertensão. Resultados: Foram
recrutadas até o momento 49 cuidadores de pessoas idosas, com média de idade de 52 anos, maioria
era do sexo feminino (n=42 (86,0%), com média de 14 anos de estudo, aposentada (n=16 (32,7%), casada
(n=22 (45,0%), sendo �lha/�lho (n=31 (63,0%), renda de 1 a 3 salários mínimos por mês (n=25 (51,0%),
mora com o idoso que cuida (n=32 (65,3%), com média de 17 horas de cuidado por dia, não recebe ajuda
para prestar os cuidados, ou seja, é o único cuidador (n=33 (67,%), não tem dia de descanso (n=31
(63,0%), com média de 5 anos de cuidado à pessoa idosa, se sente muito sobrecarregada na função de
cuidador (n=24 (49,0%), a pontuação média da sobrecarga foi 84,06 pontos e a média do autocuidado foi
74,51 pontos. Conclusão: Os cuidadores hipertensos de pessoas idosas neste estudo apresentaram-se
sobrecarregados, com autocuidado adequado, a maioria mulheres, sem ajuda para a realização dos
cuidados, sem dia de descanso e se sentem muito sobrecarregadas na função de cuidador. Palavras-
chaves: Idosos, Cuidadores, Sobrecarga, Autocuidado, Hipertensão Arterial Sistêmica
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SOCIABILIDADE, LAZER E LUTA: A UNIÃO FRATERNA DA LAPA E A CONSTITUIÇÃO
DA CULTURA ASSOCIATIVA EM SÃO PAULO

LUIGI BIONDI - ORIENTADOR(A)

PAMELLA PEREIRA DE MATOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 144 - História, Sociabilidades e Cultura Data: 30/06/22 19h30 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA DO BRASIL

Introdução A história da União Fraterna está relacionada ao grande a�uxo de imigrantes que
desembarcaram na cidade de São Paulo no �m do século XIX. A instituição foi um meio que a classe
operária encontrou para se organizar devido à falta da consolidação de Leis Trabalhistas, suprindo
assim, a previdência social e prestando alguns auxílios aos trabalhadores. A União Fraterna, criada em
21 de novembro de 1925, é fruto da consolidação de duas mutuais: Sociedade Ítalo-Brasileira de Mútuo
Socorro Água Branca (1906) e Sociedade de Mútuo Socorro Centro Operário Água Branca (1922). A ata da
Assembleia Geral do dia 01 de novembro indica o nome dado à instituição como Sociedade de Socorros
Mútuos União Fraterna de Água Branca. A Sociedade Ítalo-Brasileira e o Centro Operário foram fundados
majoritariamente por imigrantes italianos e expressavam a tradição do mutualismo também recorrente
na Itália. A Sociedade União Fraterna herda esse modelo de associativismo, e em seu primeiro estatuto
(1925) é possível identi�car o caráter mútuo em seus documentos durante décadas, somente a partir
dos anos 1990 que essa condição vai se alterando, e atualmente a instituição se descreve como uma
sociedade bene�cente de caráter �lantrópico e assistencial. Não é uma tarefa simples de�nir o
mutualismo, as relações construídas dentro das mutuais, o papel que elas tiveram, as suas atuações, os
sujeitos sociais, todos esses aspectos dão um complexo arranjo a esse fenômeno. Sendo assim, a
pesquisa busca, antes de mais nada, realizar um apanhado histórico do caráter das sociedades
mutualistas no Brasil. Objetivo Pretende-se articular a mutual à formação da classe operária imigrante
do bairro da lapa, a partir da análise das fontes presentes no acervo da própria instituição. Para atingir
tal propósito, serão necessários: a contextualização das sociedades mutualistas no Brasil durante o
recorte temporal proposto, a descrição da Sociedade de Socorros Mútuos União Fraterna da Água
Branca e suas atividades. No Congresso Acadêmico da UNIFESP será apresentado os resultados
advindos da pesquisa deste projeto realizada durante o PIBIC 2021-22, focalizando a composição social
dos integrantes da instituição ? idade, sexo, pro�ssão, nacionalidade, entre outros aspectos, que os
documentos preservados na sede da União possibilita adentrarmos. Uma etnogra�a social nos permite
compreender a participação de um consistente grupo especí�co de trabalhadores no mutualismo de
bairro em São Paulo durante as décadas de 1920 e 1930. Materiais e Métodos Considerando que não é
possível estudar a formação da classe operária no Brasil sem passar pelas experiências associativas, a
pesquisa se faz relevante, já que pretende compreender de forma mais profunda o trabalhador na
cidade de São Paulo no começo do século XX, e a in�uência que essa forma de organização teve sobre
suas práticas. A classe operária nunca esteve somente a reboque do Estado, estudar o associativismo
nos permite compreender as suas formas coletivas de organização. Para alcançar os resultados
pretende-se realizar um levantamento bibliográ�co sobre as sociedade mutualistas no Brasil, e a análise
detalhada das atas da União Fraterna da Lapa, principalmente, os cadernos de associados nos anos de
1923, 1924 e 1934/36, com intuito de elaborar um estudo dos sócios da instituição no período descrito.
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SOLIDARIEDADE UNIVERSITÁRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

PEDRO FIORI ARANTES - ORIENTADOR(A)

PEDRO IAN SANTOS ANTONELLI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 162 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Introdução: Durante a pandemia de Covid-19, o povo brasileiro lutou contra a grave crise em diversas
frentes: por meio dos movimentos sociais organizados, das ações das universidades públicas e do
Sistema Único de Saúde (SUS), enfrentando a própria doença e também a crise econômica e social que
veio a reboque dela. Mesmo com todas as di�culdades impostas, foram realizados centenas de projetos
e ações de extensão universitária em solidariedade a quem mais precisava. O Centro de Estudos
SoU_Ciência, em sua linha de pesquisa 6, tomou a iniciativa de mapear, registrar e divulgar esses
projetos e ações realizadas pelas universidades públicas brasileiras. Objetivo: Realizar o mapeamento e a
divulgação das iniciativas universitárias de enfrentamento à pandemia, registrando todos os esforços
das nossas instituições públicas de ensino superior, em um contexto no qual as universidades vêm
sendo fortemente atacadas por fake news, que visam in�uenciar negativamente a imagem delas em
diversos setores da sociedade. Materiais e métodos: Para a coleta dos dados, em parceria com a
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), propôs-se a
elaboração de formulários contendo 14 perguntas abertas sobre a atuação das universidades. O intuito
das perguntas abertas foi identi�car e captar a maior variedade possível de ações de enfrentamento à
pandemia em diversas frentes. Para tratar os dados qualitativos obtidos nas respostas das
universidades, foram criados eixos e categorias de análise. Frente ao desa�o de sistematização da
devolutiva dos questionários, devido a grande quantidade e variedade de respostas, os dados foram
sistematizados em 5 eixos: "organização para atuar na pandemia", com ações de gerenciamento e
planejamento das universidades para o enfrentamento à Covid, "atenção à saúde", com ações voltadas
para atendimento da população em parceria com o SUS, ?extensão e solidariedade?, "pesquisa" e
"comunicação". Para divulgação dos resultados, está sendo construído um painel virtual acessível à
população. Resultados: Foram recebidos 39 questionários preenchidos pelas universidades federais.
Neste trabalho, apresentamos alguns resultados obtidos no eixo: ?extensão e solidariedade?, que
mostrou o papel importantíssimo das universidades em favor da vida, principalmente dos grupos sociais
em situação de risco, como povos indígenas, as mulheres, principalmente as mães, os mais pobres e as
minorias. Algumas ações merecem destaque, como projetos dedicados a auxiliar a população LGBTQIA
em extrema vulnerabilidade. Também são projetos de bastante relevância aqueles que atuaram no
combate à fome e ao desemprego, auxiliando pequenos produtores, cooperativas e associações, no
planejamento e escoamento de sua produção.
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SOLIDARIEDADE: A UNIVERSIDADE E A COMUNIDADE UNIDAS EM DEFESA DA VIDA
E DOS DIREITOS

NANA SILVA FOSTER - COORDENADOR(A)

OLIVIA FELIX BIZETTO - COORDENADOR(A)

JULLIANA LUIZ RODRIGUES - COORDENADOR(A)

ALEXANDRE VERONESE ARAÚJO - DISCENTE

RAFAEL ROXO RODRIGUES - COLABORADOR(A)

GUILHERME JOOJI MORISITA - DISCENTE

MARINA MERISIA MORINE BARBOSA DE SOUZA - DISCENTE

LETÍCIA BUCIOLI OLIVEIRA - DISCENTE

DAVID SAMUEL MARTINI MARTINS - COLABORADOR(A)

NATHáLIA NEIVA DOS SANTOS - COLABORADOR(A)

CAROLINA LOYELO LIMA - DISCENTE

SOPHIA MIRANDA DE PAULA ASSIS - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 103 - Covid-19 Data: 29/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
COVID-19

Introdução: A grave crise sanitária, motivada pela pandemia da COVID-19, escancarou as desigualdades
estruturais do nosso país, afetando diretamente, de maneira distinta, os diferentes grupos
populacionais. Neste contexto, fez-se necessário o diálogo com a população, por meio de ações
educativas e informativas, que visaram o fortalecimento do protagonismo popular com relação à Covid-
19 e aos demais problemas sociais vivenciados por moradores das periferias dos grandes centros
urbanos. Este projeto de extensão partiu da articulação entre o campo da saúde coletiva, via Laboratório
de Saúde Coletiva (Departamento de Medicina Preventiva, UNIFESP) e as ações dos movimentos
populares da campanha Periferia Viva, ligados à Escola Nacional Paulo Freire junto ao projeto de
formação de Agentes Populares de Saúde. objetivo geral: Ampliar a relação entre a universidade e
movimentos populares, contribuindo para o fortalecimento das ações de enfrentamento à pandemia de
covid-19 e para a potencialização da inserção territorial da extensão universitária, no bairro do Jardim
São Savério e da favela do Boqueirão.Materiais e Método: As atividades foram desenvolvidas, a partir
dos princípios teórico-metodológicos da Educação Popular em Saúde, que considera a produção do
conhecimento por meio de uma construção, pela troca de experiências e saberes de forma coletiva.
Construiu-se um plano de trabalho de enfrentamento à Covid-19 e às demais desigualdades dos
territórios, a partir das necessidades identi�cadas. As atividades da extensão foram planejadas e re-
avaliadas em reuniões permanentes entre os participantes do projeto . Resultados e Conclusão: ?Rádio
Zap Saúde? com áudios informativos voltados para a educação em saúde, enviados nos grupos das
famílias atendidas pela campanha; , ações de entrega de cestas básicas à população (fortalecimento e
articulação com território e população) com o objetivo de vivenciar as condições sociais dos território,
visitas ao território (encontro Escola Nacional Paulo Freire e Escola Estadual Doutor Álvaro de Sousa
Lima (Jardim São Savério); encontro com lideranças comunitárias; construção do conhecimento, a partir
da aproximação com os conceitos da Educação Popular (leituras dirigidas e discussões em grupo), visita
à exposição da escritora Carolina Maria de Jesus (Instituto Moreira Salles); atividades de mapeamento e
reconhecimento do território ? a partir da construção de um mapa, a partir das diferentes experiências
vivenciadas. Palavras-chave: Saúde Coletiva, Solidariedade, Protagonismo Popular.
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SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DE CONVECÇÃO-DIFUSÃO NÃO-HOMOGÊNEAS COM
REDES NEURAIS

ALEXANDRE ALVES - ORIENTADOR(A)

FERNANDO RINER ESTROZI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS INTELIGENTES

Aplicações de equações diferenciais parciais e ordinárias são ubíquas nas ciências exatas. Em muitos
caos, contudo, soluções exatas são difíceis ou mesmo impossíveis de obter. Nesse projeto, modelamos
as soluções de diversas equações diferenciais por uma rede neural, demonstrando sua utilidade na
obtenção de soluções numéricas. Em especial, construímos redes neurais para funções que satisfazem
equações diferenciais parciais de segunda ordem lineares de interesse da Física, como a equação de
difusão-convecção, incluindo condições de contorno e iniciais. Em última análise, comparamos as
soluções neurais e as soluções exatas e identi�camos em que condições estas soluções concordam.
Detalhes da construção das redes também são discutidos.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA SOCIEDADE VIA MATEMÁTICA PURA E APLICADA

LUIZ LEDUINO DE SALLES NETO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 86 - Inovações Tecnológicas Data: 29/06/22 14h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA
E ESTATÍSTICA Sub-Área: MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL

Este projeto de extensão dá continuidade aos projetos de extensão que resultaram nos aplicativos web
ForecastUTI e Salaplanejada, que foram desenvolvidos visando auxiliar o enfrentamento da pandemia. O
projeto também está �nalizando um novo aplicativo web gratuito visando auxiliar gestores no
monitoramento de rios e bacias visando prever alagamentos, bem como a mitigação dos seus efeitos.
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SONHOS INTERROMPIDOS: O LUTO E OS SONHOS DAS MÃES QUE PERDERAM SEUS
FILHOS PELA VIOLÊNCIA POLICIAL

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

JULIA TOCALINO MARABITO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

O projeto de mestrado busca responder a pergunta ?o que sonham as mães que perderam seus �lhos
devido a ação policial??. Os sonhos realizam um trabalho de elaboração psíquica importante, cuja função
é a de realização de desejos infantis deformados inconscientes segundo Sigmund Freud. Outros
psicanalistas já indicavam a função de trabalho psíquico de elaboração de acontecimentos traumáticos,
como Sandor Ferenczi, mais recentemente René Kaës, considera o sonho compartilhado nos espaços
grupais nos quais o sonho pertence a todos e se refere à uma rede interdiscursiva e polifônica. Quem
conta um sonho exerce a função de portador de angústias e desejos de todos e pode representar os
enigmas do terceiro umbigo do sonho. Dada a importância do conteúdo onírico para a psique e a
potência de compartilhá-lo em grupo, o objetivo da nossa pesquisa é oferecer um dispositivo grupal que
ofereça escuta e a partilha de vozes de mães enlutadas que perderam seus �lhos em situações de
violência de Estado. Trata-se da oferta de um espaço que valorize o compartilhamento de suas
experiências, dentre elas, seus sonhos noturnos, com o intuito de favorecer a elaboração singular e
coletiva do luto. No Brasil, há a oferta de condições para o favorecimento de uma posição melancólica,
que di�culta o processo de elaboração do luto materno, já que o Estado e sua legislação não constroem
estratégias de enfrentamento à violência policial e não punem os responsáveis pelos crimes cometidos
pela instituição que deveria ser responsável por assegurar segurança pública. Desassistidas e muitas
vezes julgadas, pois a ação de polícia frequentemente é legitimada pela opinião pública, essas mães
enfrentam muitos obstáculos para elaborar a perda de seus �lhos, que não é reconhecida publicamente.
Para a Psicanálise o luto consiste na reação natural frente à perda e, assim, não deve ser patologizado.
Como atravessar o luto se a morte do ente querido não é reconhecida, se não há políticas públicas de
assistência e acolhimento e se suas vidas e de seus �lhos não são consideradas dignas? Observamos o
adoecimento e até mesmo a morte de mães nestas circunstâncias, o que demanda ações em saúde
mental dirigidas a esse público e que permitam a elaboração coletiva dos acontecimentos traumáticos e
da dimensão sociopolítica do sofrimento. Se o sofrimento se manifesta singularmente, mas é fruto das
condições de desigualdade social, é necessário construir intervenções nos espaços públicos de modo a
permitir que essas mães falem sobre suas experiências, construam laços identi�catórios, reconheçam a
perda e a violência que sofreram, e possam, coletivamente, caminhar em direção à busca da reparação
pública dos atos de violência contra os seus familiares.
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SONHOS, TEORIA CRÍTICA E MAL-ESTAR: UMA LEITURA PSICANALÍTICA DO
SOFRIMENTO SOCIOPOLÍTICO DA JUVENTUDE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE

SOCIAL

JAQUELINA MARIA IMBRIZI - ORIENTADOR(A)

GABRIELLE RAPOSO CHAVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: SAÚDE E BEM-ESTAR
Sub-Área: SAÚDE MENTAL

As discussões de pensadores alemães como Max Horkheimer e Theodor Adorno apontam para uma
análise sobre os caminhos da formação humana. A partir da indústria cultural, termo cunhado pelos
autores, têm se um modelo de indústria que funciona em consoância com a lógica da mercadoria e
interfere ativamente nos processos subjetivos e na dinâmica psíquica dos sujeitos, podendo produzir
diferentes formas de sofrimentos. Os sonhos nessa pesquisa que articula a abordagem psicanalítica com
as contribuições da Teoria Crítica da Sociedade é compreendido como um espaço de fronteira entre os
desejos dos sujeitos e as imposições de um discurso hegemônico transmitido pelas redes sociais. O
objetivo dessa pesquisa é realizar uma análise crítica acerca dos sonhos relatados pelos jovens que
participam de atividades culturais da zona leste de São Paulo que são promovidas pela Biblioteca Pública
Milton Santos. Trata-se de assinalar como a produção onírica está relacionada à dimensão sociopolítica
do sofrimento e ao mal-estar na contemporaneidade. Trata-se de pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-
intervenção, que oferecerá rodas de conversas online com o intuito de discutir questões sobre os
desejos e os sofrimentos de juventudes, na faixa etária entre 18 e 29 anos, que vivem na periferia. A
análise dos dados produzidos levará em consideração a singularidade do sonhante como também os
elementos comuns do conteúdo onírico que dialogam com a cultura contemporânea. A revisão
bibliográ�ca tem apontado que os sonhos revelam a estrutura de um determinado contexto social e
político, como também, podem possibilitar o trabalho psíquico de elaboração de acontecimentos
traumáticos.
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SOS VAMOS REVELAR - ATENÇÃO À VÍTIMA DE AGRESSÃO SEXUAL, UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA

ANDRÉA CRISTINA DE MORAES MALINVERNI - COORDENADOR(A)

RICARDO ARTIGIANI NETO - COORDENADOR(A)

EDNA SADAYO MIAZATO IWAMURA - COORDENADOR(A)

DEBORA DE SOUZA SANTOS - COLABORADOR(A)

ELOISA AURORA AULER BITTENCOURT - COORDENADOR(A)

JULIANY BARRETO KISBERI - DISCENTE

IZABELLY OLIVEIRA CORSI NOGUEIRA - DISCENTE

SABRINA DE FRANçA VILAçA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Introdução: O programa de extensão ??SOS Vamos Revelar?? foi criado durante a pandemia do SARS-CoV
2, período em que houve um aumento dos casos de violência contra a mulher, devido, sobretudo, ao
isolamento social. Na medida em que já era observado, há algum tempo, a situação de acúmulo de
vestígios biológicos (backlog) de crime sexuais dos laboratórios das polícias cientí�cas do país e de
outros países, além da lacuna na formação de discentes da área da saúde no que tange o tema, sentiu-
se a necessidade da inserção do projeto como programa curricular dentro dos cursos da EPM-UNIFESP.
No que se refere à violência contra a mulher, o projeto tem como objetivos: a) educação de discentes,
dentro e fora da universidade, na formação dos futuros pro�ssionais da saúde; b) propagação de
informações sobre o tema para o público geral; c) esclarecimentos sobre onde buscar auxílio de saúde e
legislação e d) conscientização e combate à violência contra a mulher. Materiais e Métodos: O ?SOS
Vamos Revelar? utiliza-se, para produção de material de pesquisas atualizadas: da legislação, de sites e
documentos governamentais, livros sobre o tema, cartilhas e do conhecimento de pro�ssionais das
áreas correlatas. A veiculação das informações é realizada através das redes sociais de maior acesso
(Instagram, Facebook e LinkedIn), podcasts disponibilizados em plataformas como Spotify e YouTube,
além de proporcionar a disseminação informacional através de o�cinas, entrevistas e eventos. São
ministradas palestras por pro�ssionais das áreas relacionadas, como Direito, Perícia Criminal, Medicina,
etc. sobre temas relevantes aos alunos participantes. Os temas sobre o que deverá ser disseminado são
decididos em reuniões semanais entre as coordenadoras e os discentes participantes. Todo o material é
pesquisado e produzido pelos discentes participantes, revisado pelas coordenadoras do projeto, em
seguida, são veiculados nas mídias sociais e plataformas supracitadas. Após a elaboração, as
coordenadoras do ?SOS Vamos Revelar? avaliam o que será disseminado, com o objetivo de garantir a
qualidade e a idoneidade do que será divulgado. Resultados: Tendo surgido dentro desse contexto, o ?
SOS Vamos Revelar? iniciou suas atividades já inserido no meio on-line, em agosto de 2021. Como
consequência, o programa não se limitou apenas à cidade de São Paulo, mas conseguiu abranger
pessoas de diversas localidades, do Brasil e outros países, em apenas oito meses de funcionamento.
Durante a pandemia da COVID-19 a maior di�culdade encontrada para programas de extensão foram as
restrições de contato social, implementadas devido à necessidade de conter a propagação do vírus. Até
o momento, diversos temas foram abordados (vide tabela 1), com um alcance de 3527 contas no
Instagram durante os últimos noventa dias, sendo essa a rede de maior acesso do programa. Percebe-se
que a disseminação de seu conteúdo em ambiente online garante expressiva capilaridade no ambiente
social.
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STRESS NO TRABALHO E SUA RELAÇÃO COM A GRAVIDADE NA SÍNDROME
CORONARIANA AGUDA: ESTUDO TRANSVERSAL

JULIANA DE LIMA LOPES - CO-AUTOR(A)

CAMILA TAKAO LOPES - CO-AUTOR(A)

VINICIUS BATISTA SANTOS - ORIENTADOR(A)

ALBA LUCIA BOTTURA LEITE DE BARROS - CO-AUTOR(A)

DAVID BARBOSA FERREIRA - DISCENTE

MYLENA FIRMINO RODRIGUES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 136 - Saúde do Adulto, Mulher e Criança Data: 30/06/22 16h01 
Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morte no mundo, sendo
estimada cerca de 17,1 - 17,9 milhões de mortes a cada ano, e são uma das causas que mais contribuem
para os gastos em saúde[1-5]. Existem diversos fatores que aumentam a probabilidade de um indivíduo
desenvolver as doenças cardiovasculares, sendo uma delas o estresse de vida e o estresse ocasionado
pelas atividades laborais. Objetivo: Avaliar o nível de estresse no trabalho em pacientes com Síndrome
Coronariana Aguda. Métodos: Estudo transversal, quantitativo, prospectivo e analítico realizado nas
unidades de Cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo. Foram incluídos
neste estudo os pacientes acima de 18 anos admitidos por Síndrome Coronariana Aguda que
economicamente ativos em trabalhos formais e não formais. Para avaliação do estresse no trabalho foi
aplicado o inventário Maslach Burnout Inventory e para avaliação da gravidade clínica foram analisados
o laudo da cineangiocoronariogra�a, classi�cação de Killip, escore de risco Grace e Timi Risk Score. As
variáveis sociodemográ�cas, clínicas, de gravidade e do stress no trabalho foram analisadas de forma
descritiva, por meio de medidas de tendência central e dispersão. As relações entre o escore do stress
no trabalho com os dados sociodemográ�cos e de gravidade foram veri�cadas por meio da análise
estatistica descritiva. Resultados: Foram incluídos 50 pacientes, dentre os quais a maioria era do sexo
masculino com média de idade de 53 anos, 50% eram da raça branca seguido de 30% negros, 40%
católicos, 38 tinham ensino fundamental incompleto, 54% casados e a média de �lhos por pessoa de 2,8
e netos 1,5. Em relação a atividade laboral 42% trabalham no regime formal com o modelo de contrato
pela lei das consolidações trabalhistas, seguido de 40% de trabalhadores informais, a carga horária
semanal média identi�cada foi de 56 horas e média de 5 dias de trabalho semanal com carga horária
média diária de 10 horas. No que diz respeito ao estresse no trabalho 58% apresentavam baixo nível de
estresse no trabalho, 30% nível intermediário e 12% alto nível, sendo que o domínio com maior média
de estresse foi o emocional. Avaliando a relação entre o nível de estresse no trabalho com a g5raviade
clinica foi identi�cao maior média no Grace Score e maior pontuação no TIMI RISK SCORE em pacientes
com alto nível de estresse, porém não houve diferença no número de artérias coronarianas obstrutivas e
no nível da Troponina. Conclusão: A maior parte dos pacientes incluídos neste estudo apresentaram
baixos níveis de estresse ocupacional e os pacientes com níveis elevados de estresse apresentaram
maior níveis de risco cardiovascular. Estudos posteriores com amostras populacionais maiores são
necessários para avaliar a relação entre a gravidade clinica com o estresse no trabalho em pacientes
com doença coronariana.
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STRESS-INDUCED DYSLIPIDEMIA IS IMPROVED BY HIGH-VOLUME ENDURANCE
TRAINING IN RATS

DULCE ELENA CASARINI - COORIENTADOR(A)

TATIANA SOUSA CUNHA - ORIENTADOR(A)

FERNANDA KLEIN MARCONDES - PARTICIPANTE EXTERNO

LÍVIA BRUNI DE SOUZA - DISCENTE CO-AUTOR

ANDREA SANCHES - PARTICIPANTE EXTERNO

VINICIUS GUZZONI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 120 - Fisiologia/Metabolismo Data: 30/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA E METABOLISMO

INTRODUCTION. Chronic stress is a risk factor for the development of dyslipidemia and subsequent
cardiometabolic disorders, even though the underlying mechanisms are still uncovered. Chronic mild
stress (CMS) protocol has been widely used to induce stress in rats whereas endurance training is a
potential intervention to mitigate the stress-induced deleterious responses. AIM. Thus, we sought to
investigate the e�ects of high-volume endurance training on stress-induced metabolic perturbations
given the elevated release of stress hormones and subsequent glucose homeostasis perturbations.
Whether stress-induced dyslipidemia is ameliorated by high-volume endurance training remains to be
elucidated. MATERIALS AND METHODS. Male Sprague-Dawley rats were randomized into non-trained
rats (NT), rats submitted to endurance training (T), non-trained rats submitted to stress (NTS), and
trained rats submitted to stress (TS). Endurance training was applied for 8 weeks, while chronic stress
was applied at the 4th, 5th, and 6th weeks of the training period. Two weeks after the last stressor
stimuli, rats were euthanized, and blood was collected for biochemical tests. RESULTS. Exacerbated
corticosterone levels were observed in NT S and ET S groups, and chronic stress per se impaired glucose
tolerance and insulin sensitivity. Endurance training was e�ective in reducing circulating adrenaline, even
though noradrenaline levels were elevated in the blood of ET S rats. Endurance training mitigated the
stress-induced higher circulating FFA, TGL, LDL, and VLDL and cholesterol. Endurance training enhanced
HDL levels per se. CONCLUSION. High-volume endurance training ameliorated the stress-related altered
circulating lipids, suggesting a protective e�ect of endurance training on stress-induced dyslipidemia by
enhancing lipolysis.
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SUSCEPTIBILIDADE À CINETOSE EM UNIVERSITÁRIOS

FATIMA CRISTINA ALVES BRANCO BARREIRO - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ ILLANES INACIO - AUTOR(A)

KAREN DE CARVALHO LOPES - CO-AUTOR(A)

FERNANDO FREITAS GANANCA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 151 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 09h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A cinetose ou enjoo do movimento é uma síndrome comum, que ocorre em resposta ao
movimento real ou percebido. É considerada uma forma �siológica de tontura, uma vez que não é
indicativa da presença de distúrbio vestibular. Sua apresentação pode ser diversa, incluindo sintomas
gastrointestinais, do sistema nervoso central e autonômicos. Há considerável variabilidade individual na
suscetibilidade à cinetose, sendo que alguns fatores parecem ser preditores, como sexo feminino e
ansiedade. Objetivo: Investigar a susceptibilidade à cinetose em universitários. Método: Trata-se de um
estudo transversal, prospectivo e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob parecer nº 4.985.239. Foram convidados a participar
deste estudo universitários com idade igual ou superior a 18 anos, alunos de uma universidade pública
na cidade de São Paulo, recrutados por meio de redes sociais. Os voluntários responderam um inquérito
sobre dados sociodemográ�cos, de saúde geral e de sintomas vestibulares, além do questionário Motion
Sickness Questionnaire Short-Form (MSSQ) versão Português Brasileiro, em ambiente virtual, por meio
da ferramenta Google Forms. O MSSQ investiga quais movimentos são responsáveis por iniciar os
sintomas de náusea e tontura, considerando nove tipos diferentes de transportes e entretenimentos
geradores dos sintomas descritos em duas fases da vida: infância e fase atual (adulto ou idoso). Para
cada meio de transporte ou entretenimento, o participante respondia: ?nunca utilizei?, ?nunca �cava
enjoado?, ?às vezes �cava enjoado? ou ?sempre �cava enjoado?, sendo atribuídas respectivamente as
seguintes pontuações: 0, 1, 2 e 3. Para as questões relacionadas à presença da cinetose na infância
(Motion Sickness A - MSA), o escore total é multiplicado por 9. Este resultado é dividido, então, pelo valor
encontrado a partir da subtração do número de geradores não utilizados pelo paciente. Para as
questões relacionadas à fase adulta (Motion Sickness B - MSB) é utilizada a mesma equação. Para o total
bruto realiza-se a soma dos escores MSA MSB. O valor do MSA e do MSB podem variar de zero (sem
susceptibilidade) a 27 (susceptibilidade máxima). Foi utilizado análise descritiva dos resultados e para
comparar indivíduos com e sem cinetose quanto à prevalência dos demais fatores, foi utilizado o teste
exato de Fisher. Resultados: Participaram do estudo 79 estudantes, com média de idade de 20,19 anos,
sendo 92,5% do gênero feminino. A prevalência de cinetose encontrada foi de 55,7%; 60,7% dos
participantes relataram terem vivenciado alguma situação de enjoo de movimento na infância; 36,7%
dos participantes relataram histórico familiar dos sintomas12,6% relataram que a cinetose interferia em
suas atividades de vida diária. Fatores como estresse (96,2%), ansiedade (86,0%), enxaqueca (36,7%) e
insônia (35,4%) foram prevalentes em todos os participantes, assim como abuso de cafeína (65,8%) e de
doces/açúcar (65,8%). Não houve diferença estatisticamente signi�cante entre os grupos de indivíduos
com e sem cinetose em relação a estes fatores. Conclusão: A susceptibilidade a cinetose foi altamente
prevalente nos universitários entrevistados. No entanto, não foram encontrados fatores associados a
essa condição. Não houve melhora da cinetose na vida adulta em comparação com a infância.
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SUSTENTABILIDADE E VISÕES DE FUTURO

ZYSMAN NEIMAN - COORDENADOR(A)

ANDREA RABINOVICI - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 51 - Meio Ambiente: Poluição e Sustentabilidade Data: 28/06/22
16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:

AMBIENTE E SOCIEDADE

Este é um Programa de Extensão vinculado à Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro, Órgão
Complementar da PROEC-Unifesp. Focado na realização de atividades que contribuam com a formulação
de novos sistemas de governança institucional, empresarial e governamental, que considerem a
multidisciplinaridade da sustentabilidade, o Estado de Direito e a qualidade das leis e sua aplicabilidade,
a missão deste Programa é fornecer caminhos concretos possíveis, ante o quadro de crise em que os
países se encontram, especialmente no Brasil, com instruções claras e medidas que possam ser
implementadas no nível global, nacional e local, de modo que os gestores e empreendedores possam
apreender a complexidade dos problemas, e enfrentar adequadamente os desa�os em busca de
soluções aos mesmos, requali�cando pesquisadores em instituições públicas e privadas e a classe
política, além da formação de novas lideranças sociais e empresariais. O presente Programa de Extensão
pretende, por intermédio de busca de colaboração acadêmica institucional, contribuir com o debate
sobre essa temática no Brasil a partir da abordagem multidisciplinar. Esta iniciativa está vinculada
Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro, e contará com a atuação de participantes dos diversos
campi da Unifesp, os quais somarão esforços para o estabelecimento de parcerias com os setores
produtivo, órgãos públicos, organizações não governamentais e outras instituições nacionais e
internacionais, de modo a obter recursos humanos e �nanceiros para a consecução de seus objetivos.
Desenvolverá suas atividades por meio da colaboração entre setores da Unifesp e futuras instituições
parceiras, além de outros participantes-visitantes, que promoverão diversas atividades, entre elas cursos
de capacitação, seminários, congressos, palestras e outros eventos de disseminação do conhecimento.
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TÉCNICA DE SUTURA PULL-OUT MINIMAMENTE INVASIVA PARA REPARO DE
TENDÕES FLEXORES DA ZONA II DA MÃO

JOAO CARLOS BELLOTI - ORIENTADOR(A)

ALVARO PEIXOTO DE MORAIS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

As lesões traumáticas da mão têm importância clínica devido a sua incidência crescente. Em estreita
relação com atividade ocupacional, comprometendo faixas etárias mais ativas envolvendo morbidade
acentuada. Esse trabalho pretende avaliar a mobilidade articular de pacientes submetidos à cirurgia de
reparo primário das lesões dos tendões �exores da mão com com o princípio de alívio de tensão da
sutura no sítio da lesão, através de um pull-out �xado na polpa digital com técnica minimamente
invasiva, com a expectativa de obter resultados condizentes com rápido retorno às atividades laborais e
restabelecimento clínico funcional da mobilidade do dedo lesionado, con�rmadas pelo protocolo Total
Active Motion (TAM), que utiliza aferição de medidas de amplitude e mobilização ativa e passiva das
articulações metacarpo-falangeanas, inter falangeanas proximal e distal, aplicado no pós operatório.
Será realizado em dois centros na cidade de São Paulo: Escola Paulista de Medicina- UNIFESP e o
Hospital Municipal do Tatuapé - Carmino Carrichio. Pacientes que procurarem estes serviços com lesões
dos tendões �exores na zona II de Verdan serão avaliados e encaminhados para o serviço de cirurgia da
mão destes hospitais. Serão selecionados pacientes com idade de até 65 anos, de ambos os sexos, com
ferimentos estes corto-inciso ou corto-contuso. Serão excluídos pacientes que apresentarem alguns
destes critérios: fraturas expostas, lesões contaminadas e lesões que necessitem de cobertura cutânea
no dedo afetado. Os pacientes serão submetidos a tratamento cirúrgico neste mesmo serviço
idealmente dentro de 48h, com tolerância máxima de 15 dias. Os procedimentos de praxe para
internação, bem como exames e avaliações clínica e anestésica do hospital ocorrerão dentro do
protocolo para cirurgia segura. Os dados serão avaliados estatisticamente.
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TÍTULO: ARTES AMERÍNDIAS - MONITORIA

ILANA SELTZER GOLDSTEIN - COORDENADOR(A)

JONAS ALEXANDRE BASTIDAS MENDES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 137 - Línguistica, Letras e Artes II - Ciências Sociais Aplicadas II 
Data: 30/06/22 19h30 Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: MONITORIA Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES Sub-Área: BRASIL

Monitoria na disciplina ?Artes Ameríndias?, do departamento de História da Arte, ocorrida no segundo
semestre de 2021. A disciplina ofereceu uma introdução ao estudo dos sistemas visuais e das formas
expressivas de sociedades ameríndias. A ênfase recaiu sobre a etnologia das sociedades das terras
baixas da América do sul, com destaque para as relações entre as imagens, os objetos e as cosmologias
ameríndias; e os fenômenos decorrentes do contato entre povos indígenas e sociedades nacionais,
como a musealização, a comercialização e a patrimonialização de parte dessa produção artística. O
objetivo da monitoria foi o de ter o contato com a prática docente desde o início da disciplina até o
momento da avaliação �nal. A metodologia foi a da participação nos momentos de planejamento,
encontros síncronos, nas avaliações e em conversas sobre o andamento do curso. O resultado é que os
estudantes se mostraram bastante satisfeitos por meio de conversas e questionário aplicado sobre os
monitores, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que também estavam presentes nessa
disciplina. Todos os alunos, unanimemente, agradeceram e disseram que foi de grande ajuda a
mediação de um estudante como eles. A conclusão é que foi muito bené�ca a experiência, já que o
docente teve suporte, os estudantes matriculados se sentiram apoiados pela monitoria e o monitor
aprendeu sobre a atividade pedagógica, trabalho em equipe, conteúdo da disciplina e sobre a
universidade.
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TEATRO E ANTROPOLOGIA: DRAMATURGIAS AMAZÔNIDAS E DESLOCAMENTOS
QUE CONTAM HISTÓRIAS

MARTA DENISE DA ROSA JARDIM - ORIENTADOR(A)

JÉSSICA DE MIRANDA MATOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 5 - Arte, Cultura e Humanidades 1 Data: 27/06/22 14h01 Sala:
5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

A pesquisa propõe uma investigação dentro do campo da antropologia e do teatro sobre dramaturgias
amazônidas a partir de escritores nortistas, trazendo luz a essas produções que em certo ponto,
reconhece sujeitos, assumem narrativas e constroem caminhos na cena teatral. Como antropóloga e
artista paraense, busco compreender como o processo de ?contar histórias?, muito presente na história
oral e cultura nos interiores, faz parte de uma criação de novas formas de olhar e perceber o mundo.
Para tanto, além de aprofundar re�exões sobre dramaturgias amazônidas elencadas por escritores
como Rudinei Borges, Angela Ribeiro, Denio Maués, Paloma Franca Amorim, Paulo Faria e entre outros,
pretende-se, com entrevistas e discussões teóricas, tecer como essas produções contam histórias de
atravessamento, caminhos feitos pelos próprios autores já que todos eles são dramaturgos nortistas,
vivendo em São Paulo. A pesquisa também pretende, ao adentrar processos teatrais e analisar
produções já existentes de dramaturgias feitas por pessoas da Amazônia, argumentar sobre a teia de
relações que aproximam e afastam essas pessoas da condição de ?sujeito? a partir do deslocamento, do
?não lugar?, das complexidades de circular espaços e ideias no centro cultural que é São Paulo.
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TECENDO A REDE DE CUIDADO À SAÚDE DA MULHER NA ZONA NOROESTE DE
SANTOS

DENISE CLEMENTE DA SILVA - COLABORADOR(A)

CAMILA COTIM DA LIMA - DISCENTE

RENATA MANCHINI CARDOSO - COLABORADOR(A)

MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI - COORDENADOR(A)

GARDENIA MARIA SOUSA SPARGOLI BERBERT - COLABORADOR(A)

LARISSA PERES RIBEIRO - DISCENTE

BARBARA DOS SANTOS LEÃO - DISCENTE

LUISA SANTOS CORDEIRO - DISCENTE

GIOVANA LIMA BRITO - DISCENTE

CAROLINE APARECIDA BERNARDINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

TECENDO A REDE DE CUIDADO À SAÚDE DA MULHER NA ZONA NOROESTE DE SANTOS BARBARA DOS
SANTOS LEÃO1, CAMILLA COTRIN DE LIMA1, CAROLINE APARECIDA BERNARDINO1, DENISE CLEMENTE
DA SILVA2, GARDENIA MARIA SOUSA SPARGOLI BERBERT2, GIOVANA LIMA BRITO1, LARISSA PERES
RIBEIRO1, LUISA SANTOS CORDEIRO1, MACARENA URRESTARAZU DEVINCENZI3, RENATA MANCHINI
CARDOSO4 1 Discentes 2 Colaboradora externa 3 Docente 4 Técnica Administrativa em Educação
Introdução: Considerar situações de vulnerabilidade das mulheres é uma condição necessária para
garantia de seus direitos, destacando a atual conjuntura de agravamento das condições de vida devido a
pandemia de covid-19, além do acesso a informações e cuidado em saúde, a �m de garantir uma vida
plena e digna. Objetivo: Compartilhar a experiência do projeto junto à mulheres e serviços de saúde
frente às complexidades observadas no transcorrer da pandemia. Métodos: As atividades do projeto
vêm sendo desenvolvidas desde 2019 por uma equipe interpro�ssional composta por enfermeiras do
município, estudantes de serviço social e nutrição, nutricionista e docente, com ênfase na discussão e
acompanhamento de casos de mulheres em idade reprodutiva. No contexto da pandemia de Covid-19
adaptamos as atividades do projeto por meio de articulação com estágio presencial do curso de nutrição
na atenção básica em saúde, para discussão de casos em reuniões virtuais durante o ano de 2020 e
primeiro semestre de 2021. Com a melhora do quadro epidemiológico da Covid-19 no segundo semestre
de 2021 retomaram-se visitas presenciais nas duas unidades que participam do projeto, houve a
realização de atividades de campo para elaboração de um trabalho de conclusão de curso de integrante
do projeto, além de aproximação com lideranças locais do movimento de mulheres da ZNO, para apoio
a atividades organizadas por elas além de participação em rodas de conversa do projeto (Elas por Elas)
na comunidade da Vila Pantanal. Resultados: Ainda que o objetivo do projeto seja a discussão e a
re�exão com as equipes de saúde, o contexto da pandemia levou ao distanciamento do cotidiano dos
serviços. Observou-se mudança nos processos de trabalho das equipes e afastamentos por
adoecimento dos pro�ssionais. Referente às mulheres veri�cou-se que áreas de vulnerabilidades por si
só centralizam, propiciam e agravam de maneira independente iniquidades em saúde, com diversas
condições desfavoráveis como questões de saúde mental, sobrepeso/obesidade, sí�lis, diabetes
gestacional, anemia, prematuridade, baixo peso ao nascer. Nas rodas de conversa compartilharam
vivências relacionadas a questões emocionais e de saúde mental e apontaram di�culdades no acesso
aos serviços e pro�ssionais de saúde, com pouca escuta e acolhimento. Sobre saúde sexual e
reprodutiva houve relatos de acesso limitado ao DIU e laqueadura, além de desconhecerem o direito ao
plano de parto, relatos de violência obstétrica e apresentarem dúvidas sobre parto natural e cesariana.
Também trouxeram a questão do desejo de trabalho remunerado, da sobrecarga no cuidado dos �lhos
e violência doméstica. Veri�cou-se a importância dessas redes de apoio da comunidade que fortalecem
as mulheres por meio de debates sobre a garantia de direitos fundamentais, contribuindo para maior
participação na defesa de interesses coletivos, visto que as mulheres necessitam de um espaço de
articulação que pertença a elas, tornando-se protagonistas no exercício de sua cidadania. Considerações
�nais: Em articulação com a rede de saúde, a extensão proporciona o diálogo da universidade com as
mulheres a �m de contribuir para a garantia de direitos e promover autonomia sobre suas vidas.
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TECENDO RENDA: ANÁLISE DE CRESCIMENTO ANUAL DE ESCOAMENTO DE
ALIMENTOS DA RAMA ( REDE AGROECOLÓGICA DE MULHERES AGRICULTORAS).

LEDA LORENZO MONTERO - ORIENTADOR(A)

LUCIANA VARANDA RIZZO - COORIENTADOR(A)

LUCIANA ANTONIO SANTOS - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 171 - Ciências Ambientais II Data: 01/07/22 16h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SELECIONADO PELO CURSO DE ORIGEM
(graduação ou especialização, caso não incluído nas demais categorias) Área:

MULTIDISCIPLINAR Sub-Área: AMBIENTE E SOCIEDADE

Um dos objetivos deste trabalho é abordar pontos favoráveis e desfavoráveis do modelo de escoamento
solidário de produtos agroecológicos, a partir da avaliação da articulação para a comercialização de
produtos da RAMA (Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras) por intermédio da Rede de Grupos de
Consumo Responsável da cidade de São Paulo e Região Metropolitana. O histórico de compras e
tendências temporais desta articulação entre 2017 a 2021 é um indicador das dinâmicas de produção,
oferta e demanda de produtos. Deste modo, propomos a análise de dados considerando a receita total
anual ao longo do período de estudo, avaliando se houve ou não crescimento da geração de renda para
a RAMA. A articulação da Rede de Grupos de Consumo Responsável, no intervalo de quatro anos, gerou
uma renda total de R$605.193,00, com crescimentos anuais signi�cativos. Em 2017 a compra da Rede foi
de R$44.228,00 enquanto em 2021, gerou R$270.276,00, assim tendo um aumento seis vezes maior em
comparação a 2017. Nos anos de 2020 e 2021, as compras permaneceram crescendo, o que mostra que
os efeitos da COVID-19 não afetaram o escoamento da produção de alimentos. Portanto, o escoamento
de alimentos da RAMA por meio da Rede de Grupos de Consumo Responsável bene�ciou o aumento de
renda para as agricultoras, mesmo com os efeitos da COVID-19 na economia mundial e nacional, devido
a articulação ser estruturada pela economia solidária, horizontalidade e apoio mútuo.
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TELECONSULTORIAS E SUA RELAÇÃO COM O DESEMPENHO DO PROFISSIONAL DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CLAUDIA GALINDO NOVOA BARSOTTINI - ORIENTADOR(A)

THIAGO CRUZ DE MORAES RÊGO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 63 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BOLSA INSTITUCIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM

SAÚDE

INTRODUÇÃO O Programa Telessaúde Brasil Redes, vinculado ao Ministério da Saúde, está em expansão
desde 2007 e constitui avanço central no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no
SUS, sobretudo nas ações de suporte assistencial à Atenção Primária à Saúde (APS). A teleconsultoria é
uma das principais ações de telessaúde no Brasil, de�nida como uma consulta registrada e realizada
entre, pro�ssionais e gestores da área da saúde por meio de telecomunicação bidirecional, visando
ampliar a capacidade resolutiva dos pro�ssionais de saúde que as solicitam. O Núcleo Estadual de
Telessaúde São Paulo-UNIFESP, no qual realiza-se este estudo, é um dos núcleos do programa nacional
desde 2015 e empenha seus esforços para o suporte da APS por meio e dentre outras ações, a de
teleconsultorias. OBJETIVO Este estudo possui como objetivo traçar um panorama dos efeitos das
teleconsultorias promovidas pelo núcleo e busca estabelecer a relação mantida com o desempenho dos
pro�ssionais solicitantes, atuantes na APS. METODOLOGIA Trata-se de um estudo observacional de
recorte transversal e abordagem quantitativa-qualitativa, com seguimento prospectivo a partir da
implantação de questionário avaliativo da resposta das teleconsultorias enviadas aos pro�ssionais da
saúde em plataforma on-line própria do núcleo de telessaúde. RESULTADOS Apresenta-se uma amostra
de n=111 teleconsultorias, realizadas entre dezembro de 2020 e março de 2021, e que envolveu uma
equipe heterogênea com 14 tipos de pro�ssionais da saúde, com o predomínio de cirurgiões-dentistas
(39,6%), enfermeiros (15,3%) e médicos (8,1%). Foi unânime a vontade de reutilizar o serviço e 94,6%
responderam estar satisfeitos ou muito satisfeitos. A dúvida foi totalmente atendida em 80,2% dos
casos, parcialmente em 18,9% das vezes e não foi atendida em apenas 0,9% dos casos. Dos pro�ssionais
que já possuíam experiência prévia com o sistema (31,5%), cerca de 77% costumam solicitar 3 ou mais
teleconsultorias no mês. Percebeu-se, até então, discreto aumento da presença de pelo menos uma
contribuição da teleconsultoria para a formação continuada dos pro�ssionais da saúde que já possuíam
experiência prévia (em 62% do grupo) se comparado aos que não possuíam experiência prévia (54%).
Como principais contribuições destacam-se aquisição de conhecimento prático em 39,6% dos
solicitantes e maior segurança para tomada de decisões, em 30,6%. Dos pro�ssionais que possuíam
intenção de evitar um encaminhamento, a teleconsultoria auxiliou que isso fosse possível em cerca da
metade das vezes. Perguntas abertas com respostas qualitativas, como a justi�cativa do porquê
percebeu-se a contribuição assinalada; outras contribuições não listadas; assim como de problemas,
sugestões e comentários acerca da teleconsultoria recebida também serão submetidas a uma análise de
discurso, a �m de enriquecer a análise �nal do projeto.
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TELEREABILITAÇÃO PÓS COVID-19: ESTADO DA ARTE

VAGNER ROGERIO DOS SANTOS - COORIENTADOR(A)

GABRIELE CARDOSO GONÇALVES - DISCENTE CO-AUTOR

RITA SIMONE LOPES MOREIRA - ORIENTADOR(A)

ARIELE DOS SANTOS COSTA - DISCENTE CO-AUTOR

FABIOLA LETICIA DAMASCENA AMADOR - DISCENTE CO-AUTOR

HAGLAIA MOIRA BRITO DE SENA OLIVEIRA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 7 - Covid Data: 27/06/22 14h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Introdução: O surto de pneumonia ocasionado pelo Coronavírus-2, causador da síndrome respiratória
aguda grave (SARS-CoV-2) teve seu epicentro na China e rapidamente se disseminou por todo o mundo.
De forma a minimizar a transmissão do vírus, medidas de isolamento social foram utilizadas. Neste
cenário de prevenção, a telemedicina ganhou grande destaque, uma vez que possibilitou as interações
de assistência à saúde de maneira remota. Também a reabilitação passou a utilizar componentes dessa
modalidade de assistência à distância, sendo conhecida como telereabilitação. Esta apresenta-se como
um facilitador da forma habitual de trabalho dos pro�ssionais da saúde. Objetivo: Mapear a produção
cientí�ca sobre telereabilitação após infecção pelo coronavírus.. Métodos: Revisão de literatura nas
bases de dados PubMed, LILACS, CINAHL, Pedro, Cochrane, Embase e Web of Science com os descritores
"Telerehabilitation" AND "post COVID-19" em português, inglês e espanhol, com publicações de 2020 a
2022. Resultados: Foram identi�cados 234 estudos, dos quais 27 foram selecionados como amostra
�nal. A partir da análise dos estudos, destaca-se que no processo de reabilitação pós COVID-19, a equipe
multipro�ssional é extremamente importante, uma vez que a partir de uma avaliação integral das
necessidades do indivíduo é possível traçar planos de cuidados altamente personalizados, estimulando o
engajamento com estratégias de educação em saúde, uma vez que a telereabilitação depende da
participação ativa do indivíduo. Conclusão: Considerando a maior demanda para reabilitação para as
condições crônicas de saúde, e agora também em pacientes pós-COVID-19, a telereabilitação pode ser
considerada um modelo de atenção promissor, cujo potencial de implantação ainda precisa ser
estudado. No entanto, o aprimoramento de infraestruturas para tecnologia da informação e
comunicação deve ser realizado para a implantação de serviços inovadores de telereabilitação e para
que pesquisas sejam projetadas e realizadas a �m de avaliar achados clínicos, mas também análises de
acesso aos programas e custo-benefício são necessárias.
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TEMPO PARA BRINCAR NO HOSPITAL: O COTIDIANO DA CRIANÇA ESCOLAR
PERMEADO PELO BRINCAR SEM E COM O USO DE TELAS.

CIRCEA AMALIA - ORIENTADOR(A)

MARINA DOS SANTOS CONFORTE - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 135 - Saúde do Recém-Nascido, Criança e Adolescente Data:
30/06/22 16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

Introdução: Brincar é um comportamento natural, universal, presente em todas as sociedades ao redor
do mundo. Por meio dele, a criança desenvolve, de maneira e�ciente, sua saúde física, o bem-estar, as
interações sociais e o desenvolvimento do pensamento simbólico. Além disso, contribui para a regulação
emocional, que as levam a compreender e organizar emoções primárias, como raiva, medo, desgosto,
tristeza e alegria. Assim, a promoção do brincar na infância é fundamental, sendo considerada sinônimo
de saúde e bem-estar. No entanto, alguns fatores da atualidade, tem causado grande preocupação,
como o grande uso de tecnologias para a promoção do brincar. Com o aumento das expansões das
redes de telefonia celular, a facilidade e praticidade da comunicação e a redução de custo, o Brasil
tornou-se o quinto maior país no uso diário de aparelhos celulares. Entre países analisados, veri�cou-se
que usuários gastam em média, três horas por dia utilizando um smartphone, tempo esse dividido entre
as redes sociais, a reprodução de vídeos e os jogos eletrônicos. Dentre estes usuários, encontram-se
crianças e adolescentes que cada vez mais cedo são inseridos neste ambiente digital, fazendo das telas e
smartphones ferramentas fundamentais e imprescindíveis, tanto para trabalho e estudo como para
diversão. Com essa realidade e o advento da pandemia COVID-19, brincadeiras tradicionais foram
substituídas pelos dispositivos eletrônicos, que quando usados em excesso podem interferir
diretamente na maturação cognitiva, física, afetiva e social da criança. Essa situação ganha outra
perspectiva quando se trata da criança hospitalizada, já que o período de internação no ambiente
hospitalar pode ser estressante. Nessa situação, o brincar possibilita à criança transpor as limitações
impostas pela doença e hospitalização, tem o poder de tornar esse ambiente mais interessante e
promover bem-estar e segurança emocional às crianças. Compreendendo a necessidade de valorização
de todas as possibilidades do brincar no hospital, com ou sem uso de telas, inclusive durante a
pandemia, buscamos estudar como o brincar está se dando nesse ambiente de cuidado. Objetivo:
conhecer como as crianças em idade escolar têm vivenciado a rotina da hospitalização diante do brincar
com ou sem a utilização de telas e como seu tempo tem sido ocupado por essas práticas antes e durante
a pandemia. Método: Pesquisa qualitativa tendo como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e
como metodológico, o estudo de caso. Serão convidados crianças escolares hospitalizadas com doença
crônica em uma unidade de internação pediátrica e seus pais. A coleta de dados será por meio de
entrevista semiestruturada e a observação participante. A análise dos dados será guiada por meio da
Análise Temática Indutiva. Conclusão: Neste trabalho buscamos analisar as possibilidades do brincar no
hospital, com ou sem uso de telas. Previamente, observa-se que crianças que tiveram internações
durante a pandemia tiveram menos ou nenhum acesso à brinquedoteca do hospital em comparação a
internações pré pandemia. Dessa forma, recorrem ao celular como recurso de distração, utilizando o
smartphone em média 3h por dia. Ainda é necessário evidenciar caminhos para a potencialização dos
benefícios desse recurso em equilíbrio com a promoção do brincar livre.
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TENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE HANSENÍASE NO BRASIL, NO PERÍODO DE 2001 A
2020.

CAMILA BERTINI MARTINS - ORIENTADOR(A)

THAIS CLAUDIA ROMA DE OLIVEIRA KONSTANTYNER - ORIENTADOR(A)

ISABELE REJANE DE OLIVEIRA MARANHÃO PUREZA - CO-AUTOR(A)

CELINA HUEY OSHIRO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 110 - Epidemiologia Data: 30/06/22 09h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
EPIDEMIOLOGIA

Introdução: A Hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae. Sua
transmissão ocorre pelo contato prolongado com saliva e secreções de um indivíduo infectado,
resultando em manchas hipopigmentadas ou eritematosas com perda da sensibilidade entre dois e
quatro anos após o contágio. Essa infecção é tratada por meio de terapia multidroga, disponível no SUS.
Entretanto, o Brasil ainda é um país endêmico para a doença a despeito das políticas de saúde no
combate dessa e de outras doenças infecciosas. Objetivo: avaliar a tendência da incidência da
hanseníase no Brasil para identi�car o progresso no tratamento e combate à transmissão. Materiais e
métodos: estudo ecológico de séries temporais estrati�cado por faixa etária (0 a 14 anos e 15 ou mais
anos) e diagnóstico (multi ou paucibacilar referente ao tipo de lesão). Os dados foram obtidos por meio
do Sistema de Informação de Agravos de Noti�cação (SINAN), considerando o período de 2001 a 2020.
As séries temporais foram calculadas a partir do percentual ponderado da taxa de detecção de
hanseníase (noti�cação de novos casos de hanseníase no ano de avaliação, dividido pelo número de
habitantes e multiplicado por 100.000), estrati�cada por faixa etária e tipo de lesão. Local com taxa de
detecção superior a 10 é considerado hiperendêmico; de 5 a 9,99, muito alto; de 2,5 a 4,99, alto; de 0,5 a
2,49, médio e taxa inferior a 0,5 a classi�cação é baixo. O modelo de Prais-Winsten foi utilizado para
análise de tendência e cálculo da variação percentual anual. O nível de signi�cância considerado foi de
5%. Todas as análises foram realizadas no software R versão 3.6.1. Resultados: A média da taxa de
detecção de hanseníase no Brasil, no período de 2001 a 2020, foi de 22,70 (por 100.000 habitantes),
classi�cando o país como hiperendêmico. No entanto, foi observada tendência decrescente no período
analisado, com variação percentual anual igual a -4,4 (IC 95% = [-5,1; -3,7]). A tendência decrescente no
Brasil se mantém quando se estrati�ca por faixa etária (APC de 0 a 14 anos = -4,8; IC95% = [-6,4; -3,3] e
APC 15 anos ou mais = -4,9; IC95% = [-5,6; -4,2]) e tipo de lesão (APC multibacilar = -1,9; IC95% = [-2,6;
-1,2] e APC paucibacilar = -9,4; IC95% = [-11,3; -7,4]). Conclusão: Apesar das taxas de detecção de
hanseníase no Brasil serem consideradas hiperendêmicas, a tendência decrescente da incidência indica
esforços de diagnóstico, tratamento e redução da transmissão.
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TERAPIA OCUPACIONAL EM AÇÃO: ARTICULANDO SABERES E PRÁTICAS NA
MONITORIA DE ATIVIDADE E RECURSO TERAPÊUTICO

FLAVIA LIBERMAN CALDAS - COORDENADOR(A)

MILLENA DUARTE - MONITOR

SOFIA FERNANDES TAVARES - MONITOR

KAROLINA CONCEIÇÃO DA SILVA - MONITOR

HELLEN MATOS GONÇALVES - MONITOR

GUILHERME DE VASCONCELOS SOARES SOUZA - MONITOR

ALINE CRISTINA RAMOS COELHO - MONITOR

JULIA DE ALMEIDA TAVARES GUIMARAES - MONITOR

Trabalho: Sessão: 25 - Educação e Ensino II Data: 28/06/22 09h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
EM SAÚDE

Introdução: O projeto de monitoria: Terapia Ocupacional em ação: Articulando Saberes e Práticas tem
como �nalidade proporcionar não só a aproximação dos estudantes com as temáticas abordadas nos
módulos Atividades e Recursos Terapêuticos (ART), do curso de Terapia Ocupacional, como também com
as docentes e com os/ as estudantes. Objetivo: Proporcionar ao estudante a oportunidade de
aproximação às atividades de ensino (planejamento, realização de atividades e avaliação) dos módulos
de ART do curso de Terapia Ocupacional, analisando, acompanhando e contribuindo criticamente com a
didática oferecida durante a formação. Materiais e Métodos: Divididos em duplas ou trios, os
extensionistas, contribuem com a docente responsável por cada unidade curricular (UC) com o
planejamento e acompanhamento dos/das estudantes realizando tarefas de organização, articulação e
proposição de dinâmicas/o�cinas, buscando formas, para além das aulas, dos/das estudante não só
�xarem o conteúdo, mas também se apropriarem dele. Durante o período de Pandemia e na condição
de ensino- aprendizagem remoto, foram utilizados diferentes recursos através do meio virtual, estando
presentes nas aulas quando solicitados para apoio dos docentes e/ou se colocando à disposição para o
esclarecimento de possíveis dúvidas por meio de aplicativos de comunicação, estando também
presentes em grupos da respectiva classe. Resultados: O projeto de monitoria conseguiu proporcionar
aos monitores uma aproximação à docência, contando desde o planejamento das aulas até as atividades
síncronas e assíncronas, trazendo assim um apoio docente. Também auxiliando as docentes em suas
atividades dentro dos módulos de ART e principalmente no apoio aos estudantes em momentos tão
complexos. Conclusão: As ações da monitoria serviram de apoio aos módulos nos dois semestres
relativos a 2021. Incentivaram os estudantes a se aproximarem do conteúdo proposto nos módulos e
representaram um elo entre as docentes e estudantes, contribuindo para a construção, aprendizado e
amadurecimento tanto dos estudantes do módulo como também para os monitores, principalmente em
tempos de pandemia que exigiu de todos e todas adaptações, cuidado e invenções.
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TERAPIAS COMPLEMENTARES E ALTERNATIVAS PARA O TRATAMENTO DA ARTRITE
REUMATOIDE: EVIDÊNCIAS COM FORÇA DE RECOMENDAÇÃO

VIRGINIA FERNANDES MOÇA TREVISANI - ORIENTADOR(A)

GIULIA FERNANDES MOÇA TREVISANI - DISCENTE

LAURA JANTSCH FERLA - DISCENTE

CÉSAR RAMOS ROCHA FILHO - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 50 - Ciências da Saúde e Bem-Estar: Práticas Integrativas,
Contemplativas e Promoção da Saúde Data: 28/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

Introdução: Incertezas quanto à e�cácia e efetividade do uso de Terapias Complementares e Alternativas
(TCA) para tratamento da Artrite Reumatoide (AR) permeiam na literatura e prática clínica, impedindo
sua adoção de forma e�caz. Objetivo: Identi�car evidências publicadas na biblioteca Cochrane para
utilização da TCA para AR. Materiais e métodos: Revisão descritiva com estratégia de busca aplicada em
Março de 2021. Neste trabalho, apresentamos resultados prévios da pesquisa incluindo apenas as
revisões sistemáticas que apresentam desfechos com qualidade de evidência alta ou moderada (forte
grau de recomendação), avaliados pelo sistema ?Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation? (GRADE). Resultados: De 103 estudos recuperados, quatro revisões
atenderam aos critérios de inclusão, todas com desfechos de certeza moderada. Foi sugerido que:
Fitoterapia com óleos contendo ácido gamalinolênico pode proporcionar alívio na intensidade da dor de
pacientes com AR; Atividade física pode ajudar a reduzir a fadiga e melhorar a função e
comprometimento da mão de pacientes com AR; A adição de radônio na prática de balneoterapia pode
reduzir a intensidade da dor em pacientes com AR; A adoção de dieta Mediterrânea pode reduzir a
fadiga em pacientes com AR. Conclusão: Atualmente, apenas evidências de qualidade moderada
embasam o uso da TCA para tratamento da AR. Isso implica que trabalhos futuros podem modi�car a
con�ança na estimativa de efeito. Contudo, ainda há um forte grau de recomendação nas técnicas
apresentadas, sugerindo uma adoção como intervenção e�caz. De todo modo, a tomada de decisão para
uso ou não da TCA deve considerar outras questões como qualidade de vida, preferência do indivíduo e
custo da intervenção.
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TERRA, PODER E PRODUÇÃO: NOTAS ETNOGRÁFICAS DE UMA PESQUISA NUMA
ANTIGA ALDEIA COMUNAL DO SUL DE MOÇAMBIQUE

MELVINA AFRA MENDES DE ARAUJO - ORIENTADOR(A)

RODRIGO DOMENECH DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 82 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
29/06/22 14h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS Sub-Área: DESIGUALDADES, DIFERENÇAS E DIVERSIDADES

Introdução Nesta comunicação discorrerei sobre determinados projetos de desenvolvimento rural no
período pós-independência daquele país (a partir de 1975), a partir de uma perspectiva etnográ�ca
centrada na antiga aldeia comunal de Chinjinguire, localizada no distrito de Homoíne, sul de
Moçambique. Objetivo É nesse contexto que buscarei apontar as relações e os processos de
diferenciação social entre os moradores da região de Homoíne e de Chinjinguire, a partir de suas
narrativas sobre suas experiências de deslocamento e de trabalho, suas memórias da guerra civil, suas
percepções e inclinações a respeito das tentativas de fomento da produção agrícola local. Materiais e
métodos Pesquisa bibliográ�ca e documental sobre a temática proposta, como também trabalho de
campo em Moçambique.
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TERRE DES HOMMES, DE SAINT-EXUPÉRY: NARRAÇÃO SINGULAR DE UMA
EXPERIÊNCIA E TRADUÇÃO

MARCIA VALERIA MARTINEZ DE AGUIAR - ORIENTADOR(A)

LUCAS SOARES DE ARAUJO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 52 - Linguística, Letras e Artes 4 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 
Sub-Área: LINGUISTICA

Este trabalho tem como objetivo analisar as singularidades presentes na escrita do célebre escritor
francês Antoine de Saint-Exupéry, através do processo de tradução do primeiro capítulo de seu livro
Terre des hommes. Mesclando o jornalístico com o poético e utilizando o léxico especí�co de sua
pro�ssão, o autor explora suas memórias de aviador a partir de 1926, momento em que entra para a
companhia aérea Latécoère, como piloto de linha. À luz do conceito de signi�cância apresentado por
Mário Laranjeira em A poética da tradução, foram analisados trechos que apresentam as
particularidades de sua escrita, evidenciando as escolhas feitas, que visam preservar a integridade do
texto na sua passagem para o português. Isso nos levou a abordar questões históricas, como o início da
aviação postal francesa.
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TERREIROS E COMUNIDADES DE MATRIZ AFRICANA: CUIDADO E PRODUÇÃO DA
VIDA

ANTONIO PEDRO LIMA JUNIOR - DISCENTE

GIOVANNA BONILHA MILANO - COORDENADOR(A)

JOANA DA SILVA BARROS - COORDENADOR(A)

SIMONE APARECIDA RAMALHO - COORDENADOR(A)

KAROLAYNE LUCIA DA SILVA FALEIA - DISCENTE
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MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - DISCENTE

CAWê TUMBI OLIVEIRA DE MORAES - DISCENTE

MARISA ROMãO - DISCENTE

ADRIANA DIAS DE TOLEDO - COORDENADOR(A)

SHIRLEY FERNANDES DOS SANTOS - DISCENTE

ELAINE SOUZA DO CARMO - DISCENTE

ISABELE OLIVEIRA ROCHA - DISCENTE

DARCY ARAGÃO ALVES - DISCENTE

MARCIO JEAN PEREIRA SANTANA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

O Projeto Cabaça: Culturas de matriz africana e economia solidária visa construir uma re�exão
metodológica sobre formas coletivas e de Economia Solidária voltada às necessidades de
sustentabilidade econômica dos terreiros e na promoção econômica da população pertencente às
comunidades tradicionais de matriz africana como forma de enfrentamento às lógicas econômicas
estruturalmente racistas impostas desde a colonização do país. Nesta edição, as atividades estão
estruturadas sob o tema gerador ?Terreiros e comunidades de matriz africana: cuidado e produção da
vida? e articuladas metodologicamente no encontro entre saberes tradicionais e acadêmicos. De um
lado, por meio de o�cinas e atividades práticas, o projeto proporciona o espaço e o tempo necessários
para o levantamento, compartilhamento e sistematização das práticas econômicas solidárias e coletivas
realizadas no contexto dos terreiros e outros coletivos de comunidades tradicionais. E, de outro, por
meio da discussão de textos e vídeos e a presença de convidadas/os, possibilita o conhecimento e a
reconstrução do conhecimento estabelecido nos campos do cuidado e da saúde, das formas jurídicas de
garantia de direitos dos povos e comunidades tradicionais e práticas econômicas anticapitalistas.
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TESTE DA PRODUÇÃO DE BIOFILME DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM CUPONS A
BASE DE COBRE

RICARDO ALEXANDRE GALDINO DA SILVA - COORIENTADOR(A)

SUZAN PANTAROTO DE VASCONCELLOS - ORIENTADOR(A)

JULIANA BERTOLINO SENA DE ALMEIDA - DISCENTE CO-AUTOR

VITOR GONÇALVES VITAL - DISCENTE

TOMÁS RODRIGUES ALVARES DE ALMEIDA AMARAL - DISCENTE CO-AUTOR

MAYHARA ZANELATTO DOMINGOS - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 99 - Ciências Ambientais I Data: 29/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

O fortalecimento de ligas metálicas liberando íons biocidas, quando em solução pode auxiliar em
questões iminentes e importantes relacionadas à resistência antimicrobiana no meio ambiente. Ligas
metálicas antimicrobianas podem ser utilizadas como revestimento de várias superfícies e objetos, tanto
em ambientes urbanos, quanto clínicos e industriais, tais como botões de elevadores, bancos de
transportes públicos, equipos odontológicos, etc. Os bio�lmes são conhecidos e já bem descritos como
fatores importantes no que se à bactérias multirresistentes e infecções hospitalares. Pseudomonas
aeruginosa é considerada um organismo modelo para a avaliação de bio�lmes, estando associada às
causas de complicações à saúde de pacientes imunocomprometidos. Também é relacionada com altos
índices de de mortalidade em pacientes diagnosticados com �brose cística, infecções neonatais, câncer e
queimaduras graves. Objetivos: O presente estudo tem como um dos objetivos a análise de diferentes
composições de ligas metálicas à base de cobre, quanto à atividade biocida e inibitória à formação de
bio�lmes por linhagens de Pseudomonas aeruginosa. Material e Métodos: As ligas metálicas amostras
serão avaliadas por meio da metodologia denominada como ?ensaio de bio�lme com cristal violeta?.
Será realizada análise do per�l cinético de crescimento microbiano nos tempos 0, 12, 24, 48 e 72 horas.
A atividade antibacteriana será determinada e acordo com a classi�cação do material antibacteriano, em
atividade parcial, insigni�cante ou nula. Perspectivas: Pretende-se entender os mecanismos de inibição
do crescimento microbiano e formação de bio�lmes, promovidos pelas ligas metálicas à base de cobre a
serem avaliadas, selecionando-se os melhores materiais para aplicação industrial.
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TESTE DE SCOTT NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PROPOSTA PARA PROMOÇÃO DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

ANA VALERIA SANTOS DE LOURENCO - ORIENTADOR(A)

CAMILLA TURCCI DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O presente projeto de pesquisa está em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências e Matemática da Universidade Federal de São Paulo e visa investigar e analisar as contribuições
para o ensino de química ao utilizar em sala de aula o elemento químico cobalto como tema norteador,
com enfoque no Teste de Scott, pautando-se pedagogicamente na aprendizagem signi�cativa e na
alfabetização cientí�ca. De caráter exploratório, a metodologia de pesquisa contará com levantamento
bibliográ�co, análise de textos e dados estatísticos, bem como elaboração e aplicação de sequência
didática para o ensino médio dentro da temática proposta, articulando os conteúdos da disciplina de
química com questões sociais e geográ�cas. O cobalto, bem como seus compostos, é comumente
presente na sociedade contemporânea. Uma de suas aplicações, foco da pesquisa, é o teste de Scott ?
sendo utilizado um reagente contendo cobalto ? para auxiliar na identi�cação de cocaína, um alcaloide
das folhas de coca que causa efeitos psicoativos, contribuindo no âmbito forense e social, sendo,
presumivelmente, um instigador para uma aprendizagem signi�cativa e, ainda, que o estudante seja
alfabetizado cienti�camente para poder ser um cidadão com criticidade. A pesquisa será encoberta para
que não haja in�uência nos resultados. A coleta de dados dar-se-á por meio de questionários, atividades,
rodas de conversa etc., ao passo que a análise dos dados será qualitativa. Os registros serão as próprias
atividades desenvolvidas pelos alunos e, quando necessário, as anotações do caderno de campo da
pesquisadora. Ressalta-se que, ao �nal das atividades os pais receberão o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e seus �lhos o Termo de Assentimento e, terão toda a explicação sobre o processo.
Não haverá obrigatoriedade do consentimento e assentimento, e nem terão prejuízo em caso de não
concordância. Os dados extraídos preservarão a identidade dos alunos e, servirão apenas para o estudo
acadêmico. Também é válido mencionar que a pesquisa é um recorte de um projeto já aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp (CAAE 44562621.8.0000.5505). Desta forma, será submetida
uma emenda para adequação dos procedimentos a serem realizados. Almeja-se que, após a aplicação
da sequência didática, concomitantemente ao levantamento bibliográ�co realizado, in�ra-se que o teste
de Scott seja um instigador para a promoção de uma aprendizagem signi�cativa e alfabetização cientí�ca
por parte discente.
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TESTE DE WINGATE PARA ATIVIDADES DE ALTA INTENSIDADE EM PRATICANTES E
COMPETIDORES DE SURFE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

EMILSON COLANTONIO - ORIENTADOR(A)

MARIANNE FREO DA LUZ - DISCENTE

RENAN MENDES DE SOUZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:

FISIOLOGIA DO ESPORTE / FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

TESTE DE WINGATE PARA ATIVIDADES DE ALTA INTENSIDADE EM PRATICANTES E COMPETIDORES DE
SURFE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA Autores do trabalho: MARIANNE FRÉO DA LUZ, RENAN MENDES DE
SOUZA, EMILSON COLANTONIO. Emails: m.luz@unifesp.br, mendes.renan@unifsp.br,
colantonio@unifesp.br. O surfe é uma atividade caracterizada por exercícios intermitentes de variadas
intensidades e durações, envolvendo diferentes partes do corpo e inúmeros períodos de recuperação. A
prática do surfe tipicamente pode durar de 20 minutos em uma situação competitiva, a mais de 4-5
horas com boas condições de ondas. Embora a literatura apresente estudos envolvendo praticantes
e/ou atletas de surfe com diversos temas relacionados a essa prática, estudos cientí�cos relacionados
aos aspectos �siológicos e do treinamento desportivo, especialmente as atividades de alta intensidade,
pouco têm sido conduzidos. O presente trabalho tem como objetivo central avaliar a aplicabilidade do
teste de Wingate em atividades de alta intensidade em praticantes e competidores de Surfe. A pesquisa
está sendo realizada através de uma revisão sistemática em 4 bases de dados eletrônicos:
PUBMED/Medline, Lilacs-Scielo, Embase e Sports Discus. A busca pelos descritores e termos sendo
executados com base nos Decs. A pesquisa ainda não foi concluída, mas tendo em vista que, o Teste de
Wingate avalia a potência e a capacidade anaeróbia, variáveis importantes para o desempenho no Surfe,
acredita-se que esse teste laboratorial seja aplicável e efetivo para praticantes e competidores de Surfe.
Palavras-chave: Surfe; desempenho atlético; wingate test; consumo de oxigênio.
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TESTES ECOTOXICOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE EM SEDIMENTOS
CONTAMINADOS POR METAIS A SEREM DRAGADOS DO CANAL DO PORTO DE

SANTOS (SANTOS, SP)

RONALDO JOSE TORRES - ORIENTADOR(A)

THAÍS RAFAEL DE OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 143 - Ciências Exatas e da Terra Data: 30/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

A dragagem é o processo de retirada de material do leito de corpos d?água, com �nalidade especí�ca,
podendo ser classi�cada como de implantação, manutenção, mineração ou de recuperação ambiental
de acordo com a Portaria DPC nº 109 de 16/12/2003. Este é um procedimento comumente realizado em
canais portuários para manter ou aumentar a capacidade de �uxo. Por este motivo foram criados
diversos instrumentos legais para regulamentação dos processos de dragagem em território brasileiro
entre eles a Resolução nº 454/2012 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Esta resolução
regulamenta os métodos de gerenciamento do material que será dragado em águas sob jurisdição
nacional e a sua disposição �nal. As caracterizações físicas e químicas do material a ser dragado são de
grande importância para avaliação da sua disposição, gerenciamento e monitoramento, observando o
enquadramento da classi�cação nos limiares de efeito tóxico (Nível 1 e Nível 2) estabelecidos na
resolução. Porém, em seu artigo 12, parágrafo primeiro, a legislação deixa a critério do empreendedor a
escolha de realizar ensaios ecotoxicológicos agudos ou crônicos para comprovar toxicidade do
sedimento de acordo com a contaminação química. Sabe-se que existe diferença na sensibilidade destes
testes. A não obrigatoriedade da realização de ensaios crônicos pode interferir nos aspectos de
sensibilidade da análise já que muitos estressores podem não demonstrar toxicidade aguda mas indicar
toxicidade crônica. A utilização de métodos integrados de avaliação melhora e complementa a gestão do
material dragado. Portanto, o presente estudo visa analisar a e�ciência da Resolução CONAMA 454/2012
deixar a critério do empreendedor a escolha de teste agudo ou crônico caso haja contaminação química
no sedimento a ser dragado através do estudo de caso de amostras do sedimento do canal do Porto de
Santos.
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TILÁPIA E PIRARARA: VILÕES DOS PESQUEIROS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
LITORAL NORTE DE SÃO PAULO?

JULIANA DE SOUZA AZEVEDO - ORIENTADOR(A)

ISIS PASCHOAL TORRES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 164 - Meio Ambiente e Recursos Pesqueiros Data: 01/07/22
14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA

A introdução de espécies de peixes em Bacias Hidrográ�cas é apontada como um dos principais fatores
de perda da biodiversidade nativa nos ecossistemas aquáticos continentais. Frequentemente, a
introdução de espécies não nativas está relacionada à ação antrópica. No caso da ictiofauna continental,
pesqueiros estão muito presentes em casos de escapes, sejam eles acidentais ou intencionais. Neste
sentido, este estudo teve como objetivo realizar uma análise preliminar do risco de invasão das espécies
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) e Phractocephalus hemioliopterus (Bloch & Schneider, 1801),
peixes popularmente conhecidos por Tilápia do Nilo e Pirarara, respectivamente, na Bacia Hidrográ�ca
do Litoral Norte, uma vez que, além de serem espécies não nativas, são muito apreciadas na pesca
esportiva realizada em pesqueiros da região. A análise do risco de invasão foi realizada através do
software Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS-ISK) 2.3, utilizando-se as informações
bioecológicas e biogeográ�cas disponíveis na literatura cientí�ca para estas espécies. No AS-ISK, os
dados foram analisados a partir de 55 perguntas, agrupadas nas categorias ?biogeogra�a/histórico
invasor?, ?biologia/ecologia? e ?alterações climáticas? e a partir da pontuação �nal atribuída, as espécies
foram categorizadas quanto ao seu impacto e risco de invasão de acordo com a pontuação �nal obtida,
a saber: <1 = baixo risco; 1-18,9 = risco médio; e >19 = alto risco de invasão. A análise dos dados
demonstrou um alto risco de invasão para a Tilápia do Nilo, uma vez que foi obtida uma pontuação
média de 28. Entretanto, não foi veri�cado um alto risco de invasão para a Pirarara, sendo a mesma
categorizada com risco médio (pontuação AS-ISK = 14). Embora mereçam atenção os impactos nos
setores comercial e ambiental, as pontuações obtidas no AS-ISK para ambas as espécies não
categorizaram impactos maiores que 18 (Tilápia do Nilo - comercial = 13; ambiental = 12; Pirarara -
comercial = 12; ambiental = 13). Vale destacar a di�culdade em mensurar os danos causados por
escapes e da identi�cação das principais causas desses acontecimentos por estas espécies, em virtude
principalmente da falta de acervo cientí�co acerca da biodiversidade introduzida na região. Espera-se
complementar estes dados a partir de intervenções em campo, nos empreendimentos do tipo pesqueiro
a �m de aumentar a con�abilidade das respostas obtidas. De todo modo, embora preliminares, estes
dados servem de alerta quanto a eventuais impactos ecológicos ocasionados pela criação da Tilápia do
Nilo em pesqueiros do litoral Norte de São Paulo.



Página 1927Página 1927

TIMBRE- LABORATÓRIO LIVRE DE MÚSICA

MARCOS ALBERTO TADDEO CIPULLO - COORDENADOR(A)

SILVANA SILVA SANTOS - DISCENTE

LARISSA MARIANO PIRES - DISCENTE

ANA BEATRIZ MOURA ROCHA - DISCENTE

MARIA GABRIELA CARNEIRO QUEIROZ - DISCENTE

PEDRO GUAICURU BARBOSA - DISCENTE

HENRIQUE CARVALHO SILVA - DISCENTE

EDUARDO BONAFE DE SOUZA MARTINS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

Introdução: O timbre teve a proposta de inserir a música no ambiente acadêmico e criar um vínculo
entre a universidade e a comunidade interna de alunos e externa com a sociedade. A música, nessa
proposta, atua como um alívio do estresse da rotina intensa de estudantes e/ou trabalhadores da tensão
causada pela pandemia, além de ser um estímulo ao aprendizado de novas habilidades e uma forma de
unir pessoas com um interesse em comum. Objetivos: Por meio de aulas de música, se comunicar com
um grupo, mostrando o caminho de como se expressar por via de um instrumento ou voz, com o intuito
de bene�ciar a saúde mental, além de um momento de lazer para os participantes, bem como o
conhecimento e prática de uma nova modalidade musical, alcançando pessoas de dentro e fora da
Unifesp campus Baixada Santista. Durante a quarentena tivemos o objetivo de propiciar momentos de
lazer e descontração com os alunos, além de passar informações através das aulas, entendendo que a
música é também promoção de saúde. Metodologia: As atividades foram realizadas por meio de aulas
de canto e coral, �auta doce, violão e teoria musical para alunos que se inscreveram através de
formulários online. As atividades foram desenvolvidas de forma síncrona e assíncrona, por meio de
videochamadas no ?Google Meet?, interação através de redes sociais, sendo o ?WhatsApp? e ?Instagram?
as mais utilizadas para este �m, gravação de aulas, e a disponibilização de materiais didáticos orientados
pelos extensionistas para guiar os estudos dos participantes. Além disso, os extensionistas participaram
de o�cinas sobre ?Música e Saúde?, para ampliar o olhar terapêutico que a música pode oferecer.
Resultado e Discussão: Pudemos observar através da devolutiva, vídeos e interação dos participantes,
que eles estavam mais entusiasmados com o modo online no ano de 2021 em relação à 2020, com aulas
online e personalizadas e, com maior documentação do progresso por meio de vídeos performances,
gravado por cada aluno em sua própria residência. Ao �nal de cada turma semestral, os participantes
voluntariamente comentaram sobre a extensão. Do mesmo modo, a atuação dos extensionistas teve
mais engajamento, tanto entre eles quanto com a comunidade externa, através das redes sociais, que
foi o meio encontrado de interação e divulgação. Apesar de ter ocorrido no modo online, e ter tido
resultados positivos, ainda notamos a necessidade de aulas e/ou o�cinas presenciais, para uma
interação e re�namento de habilidades mais �dedigna com o esperado. Conclusão: A extensão do
Timbre teve impacto direto na vida dos participantes e dos extensionistas envolvidos. Apesar das
di�culdades adaptativas que o modo online apresentou no início da pandemia e distanciamento social,
foi possível desenvolver um trabalho musical que capacitou os envolvidos a ampliarem suas habilidades,
tanto os que aprenderam mais de música, como os que compartilharam seus conhecimentos, na
posição de facilitadores entre este processo de iniciação ou continuação musical.
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TIPOS DE ATIVIDADES E FORMAS DE APRENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA:
PERSPECTIVA INTERPROFISSIONAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE DE UMA

UNIVERSIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO

LUCIA DA ROCHA UCHÔA FIGUEIREDO - ORIENTADOR(A)

CYNTHIA GIRUNDI DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 123 - Interdisiplinar Iv Data: 30/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: MULTIDISCIPLINAR 
Sub-Área: INTERDISCIPLINAR

Introdução: Adaptações às formas de ensinar, de aprender e de conviver foram desenvolvidas nos
cursos de graduação devido a pandemia de COVID-19. Realizar atividades domiciliares especiais (ADE),
nome das atividades de ensino no contexto remoto emergencial, levantou a necessidade de adaptar a
oferta das atividades para o formato online. Essa adaptação teve vários desa�os como, por exemplo, o
cuidado com o acesso à internet e equipamentos para todos os estudantes, a transformação das
atividades para formatos compatíveis para a modalidade ADE, o distanciamento dos campos de prática.
Todas essas questões parecem ainda mais complexas quando se trata da aprendizagem
interpro�ssional, o que nos leva a questionar como tem sido as atividades e as formas de aprender
neste contexto de pandemia. Diante dessa questão o objetivo desse estudo é apresentar o per�l das
atividades (presenciais, síncronas, assíncronas e híbridas) e formas de aprender (sozinho, em dupla, em
grupo) dos cursos de graduação do Instituto Saúde e Sociedade, do campus Baixada Santista. Materiais e
métodos: Este estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado sobre a formação interpro�ssional
dos cursos de graduação em saúde do campus Baixada Santista, o qual utilizará dados preliminares da
pesquisa. Trata-se de um estudo misto do tipo triangulação concomitante. Os dados extraídos fazem
parte da fase quantitativa. Os estudantes dos cursos de educação física, �sioterapia, nutrição, psicologia,
terapia ocupacional e serviço social diurno e noturno foram convidados a responder um questionário
online, na plataforma GoogleForms, que incluía questões sobre tipos de atividades e formas de aprender
no formato de ensino presencial e online. Para análise dessas variáveis foi utilizada a Análise de
Correspondência Multivariada (MCA). Resultados: Participaram deste estudo 191 estudantes. Em relação
ao tipo de atividades os cursos de �sioterapia e serviço social diurno preferiam atividades híbridas ou
presenciais. Já os cursos de educação física e nutrição preferiram as atividades presenciais, enquanto a
terapia ocupacional se dividiu entre atividades presenciais e síncronas. A psicologia preferiu atividades
síncronas, bem como o serviço social noturno que se apresentou mais distante do agrupamento, mas
ainda mais próximo das atividades síncronas. O curso de serviço social diurno tinha preferência por
atividades em dupla e assim permaneceu durante a pandemia. Já educação física e terapia ocupacional
preferiam atividades em grupo, o que se manteve no ensino online. Enquanto �sioterapia, nutrição e
psicologia tinham preferência por atividades sozinhos e assim se manteve. O único curso que sinalizou
ser indiferente a forma de aprendizado foi o serviço social noturno. Conclusão: Estes resultados
preliminares apontam que a atividade assíncrona foi o formato menos preferido pelos estudantes de
uma forma geral. E além disso, a preferência pela forma de aprender parece não ter se alterado em
função da pandemia. Percebe-se, contudo, que a maioria dos cursos permanece com formato mais
individualizado para a aprendizagem, que pode ser explicado pela essência das práticas especí�cas de
cada pro�ssão. O que nos leva a crer que ainda há uma cultura pelas especi�cidades/especialidades e
enfatiza a necessidade de ampliar iniciativas interdisciplinares e interpro�ssionais.



Página 1929Página 1929

TIRAS: COMO EFETIVAMENTE SÃO LIDAS?

PAULO EDUARDO RAMOS - ORIENTADOR(A)

GABRIELA SILVA VIANA SOUSA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LINGUISTICA

A proposta dessa comunicação é apresentar nossa pesquisa e resultados sobre o processo de leitura de
Histórias em Quadrinhos. Partindo de nosso corpus com tiras de humor selecionadas tendo como
objetivo observar os mecanismos de leitura acionados para a compreensão. Ao lermos teóricos dos
Quadrinhos, como Ramos (2012, 2017), nos é dito que existe uma padronização na leitura de Histórias
em Quadrinhos, no geral, a�rmando que a leitura se dá de cima para baixo, da esquerda para a direita,
primeiro o visual, depois o verbal. A nossa hipótese é a de que talvez essa regra não valha para todas as
pessoas ou para todos os gêneros que compõe o hipergênero Quadrinhos. Nossos entrevistados, após a
leitura do corpus, deverão responder algumas questões acerca de como foi o processo de leitura e sobre
a compreensão dos textos. Para a nossa pesquisa, selecionamos quatro tiras de humor que exigem do
leitor que ele acione alguns conhecimentos prévios sobre o contexto em que foram publicadas e sobre a
linguagem dos Quadrinhos, como a função e os diferentes tipos do balão-de-fala, para �carmos em um
exemplo, para que produzam o sentido desejado após a leitura. Assim, nossa re�exão será ancorada na
Linguística Textual, que segundo Koch (2015) tem hoje como foco a interação autor-texto-leitor em que
todos participam e são responsáveis pela produção e sentido e para fundamentar nossas re�exões nos
valeremos de Cavalcante (2020), Koch e Elias (2010), Koch (2015, 2015) e Marcuschi (2008) que abordam
o processo de leitura dentro desse campo teórico. Na área de estudo dos Quadrinhos, nos valeremos de
Ramos (2012, 2017) e McCloud (2004) e suas re�exões acerca da nona arte.
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TOLERÂNCIA A SONS EM ESCOLARES

FATIMA CRISTINA ALVES BRANCO BARREIRO - ORIENTADOR(A)

TALITA FECCHIO PAULINO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 72 - Distúrbio da Voz, Fala, Audição, deglutição e Audição Data:
29/06/22 09h01 Sala: 8

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DA VOZ, FALA, ARTICULAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E AUDIÇÃO

Introdução: A hiperacusia é uma condição crônica comumente de�nida como tolerância diminuída ou
sensibilidade aumentada aos sons ambientais cotidianos. Tem sido vista como um distúrbio pediátrico
que pode causar prejuízo signi�cativo ao funcionamento normal de uma criança. A hiperacusia é
frequentemente um sintoma em transtornos do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro
Autista, embora também ocorra em crianças sem outros problemas de saúde. Pode ter efeitos
signi�cativos no comportamento das crianças; os sons podem ser percebidos como dolorosos e
desencadear condutas de evitação, levando ao isolamento e in�uenciando as interações sociais e
atividades diárias com potenciais consequências na educação, comunicação e aprendizagem. Objetivos:
Investigar a tolerância a sons em escolares. Método: Estudo observacional transversal, prospectivo e
descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob
parecer n° 51944921.0.0000.5505. Foram convidados a participar do estudo crianças de nove a 14 anos,
alunos do Ensino Fundamental. O recrutamento dos participantes foi realizado em mídias sociais. A
coleta de dados foi realizada em ambiente virtual, por meio de inquéritos, na Plataforma Google Forms.
Foi criada uma página inicial, antes de começar a pesquisa com uma pergunta em forma de caixa de
seleção, na qual os participantes deveriam assinalar "Concordo com os termos da pesquisa" após a
leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
para acessar os instrumentos. Foi utilizado um questionário sobre dados sociodemográ�cos e de saúde
auditiva e geral da criança, e um inquérito a respeito da percepção sobre a audição de seus �lhos. As
crianças responderam um questionário com três questões que investigavam perda auditiva (?Você ouve
bem??), zumbido (?Você ouve um barulho nos seus ouvidos ou na sua cabeça??) e tolerância a sons (?
você se incomoda com algum tipo de som??), com três possibilidades de resposta: sim, não e não sei.
Além disso, foi solicitado que as crianças indicassem numa lista de 20 sons quais causavam desconforto.
Se uma resposta positiva foi dada à pergunta ?Você se incomoda com algum tipo de som ou ruído? e a
criança indicou cinco ou mais sons da lista de 20 sons como irritantes, a criança foi classi�cada como ?
hipersensível ao som?. Foi utilizado análise descritiva das principais características clínicas e
demográ�cas dos pacientes. Resultados: Participaram da pesquisa 61 crianças, sendo 37 meninos
(60,6%) e 24 meninas (39,4%). Dos 61 participantes, 28 (45,9%) responderam se incomodar com algum
tipo de som, sendo que 9 (32,1%) relataram incômodo com cinco sons ou mais. Os sons mais citados
como incômodos foram: gritos (31,1%) e moto (21,3%). A reação mais comum aos sons foi cobrir as
orelhas (32,7%). 58 (95,1%) participantes referiram ouvir bem; 12 (16,8%) crianças referiram zumbido. 14
(22,9%) crianças apresentavam incômodo com cheiros e/ou luzes e 14 (22,9%) queixa de cinetose. As
comorbidades mais relatadas pelos pais foram: asma (8,2%), Transtorno do Processamento Auditivo
Central (6,5%) e Transtorno do Dé�cit de Atenção e Hiperatividade (6,5%). Conclusão: A hiperacusia em
crianças é comum, devendo ser considerada nos exames clínicos.
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TOXINA BOTULÍNICA TIPO A NO TRATAMENTO DA ESPASTICIDADE DE MEMBROS
INFERIORES EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

DANIELA OLIVEIRA DE MELO - ORIENTADOR(A)

LUIZA GOMES DE CAMPOS NASCIMENTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Título: TOXINA BOTULÍNICA TIPO A NO TRATAMENTO DA ESPASTICIDADE DE MEMBROS INFERIORES EM
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL Autores: LUIZA GOMES DE CAMPOS NASCIMENTO1,2
(lgcnascimento@unifesp.br); TAYANNY MARGARIDA MENEZES ALMEIDA BIASE1
(tayannymenezes182@hotmail.com); TATIANE BOMFIM RIBEIRO1,3 (tatianeribeiro@usp.br); DANIELA
OLIVEIRA DE MELO1,4,5 (melo.daniela@unifesp.br). 1.Pesquisadora do NATS Unifesp Diadema; 2. Aluna
de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Unifesp; 3. Doutoranda em
Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP 4. Docente Adjunto na UNIFESP Introdução: A
espasticidade é caracterizada por um aumento do tônus muscular e dos re�exos tendinosos, com
consequente di�culdade no controle motor. Em crianças, tem como principal causa paralisia cerebral
(PC). A toxina botulínica tipo A (TBA) é considerada o tratamento de primeira linha na espasticidade focal.
Objetivo: Avaliar a e�cácia e segurança da TBA na espasticidade de membros inferiores em crianças com
PC. Material e métodos: A seleção das evidências foi realizada em duas etapas: (1) seleção de revisões
sistemáticas (RS); (2) atualização da RS, via buscas de estudos clínicos randomizados (ECR) em cinco
bases de dados, a partir da data de busca da revisão original. Foram incluídos ECR envolvendo crianças
com PC (até 18 anos), tratadas TBA em membros inferiores em comparação com placebo ou
�sioterapia/exercícios. A elegibilidade e extração de dados foram feitas em duplicata de maneira
independente. Os desfechos primários foram: dor, amplitude do movimento, qualidade de vida, eventos
adversos, melhora da espasticidade. Os estudos foram submetidos a uma avaliação de risco de viés com
a ferramenta da Cochrane (RoB 2.0)7, e o grau de certeza das evidências foi avaliado com o sistema
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)8; quando possível, foi
realizado meta-análise. Nesta apresentação, abordaremos os estudos relacionados à comparação com
�sioterapia/exercícios referente ao desfecho melhora da espasticidade avaliado por qualquer escala, no
período de seguimento de duas a oito semanas após a intervenção. Resultados e discussão: A partir da
nova busca, foram identi�cadas 548 publicações, após exclusão de duplicatas e triagem pela leitura de
títulos e resumos, 51 publicações foram selecionadas para a leitura do texto completo. Ao �nal desse
processo, duas publicações foram incluídas na atualização, num total de 25 estudos. A revisão original
incluía 31 estudos com quatro comparações principais com base nos controles: (1)
�sioterapia/exercícios, (2) placebo, (3) gesso seriado, (4) órtese. Nesta atualização, foram excluídos os
estudos das comparações três e quatro; um estudo que utilizou uma cointervenção (órtese SWASH®)
apenas no grupo TBA; bem como outras três publicações a que não relataram nenhum desfecho de
interesse. Apenas seis estudos apresentaram baixo risco de viés. Os demais estudos foram classi�cados
como apresentando algumas preocupações ou alto risco de viés. Quatro estudos não relataram a
distribuição motora e a maioria (n=14) incluiu crianças com, pelo menos, um tipo de disfunção motora. A
maior parte dos estudos (n=15) abordaram os �exores plantares do tornozelo, por esse motivo, as
análises foram realizadas com foco nesses músculos. A espasticidade foi avaliada com auxílio de diversas
escala, sendo a Escala de Ashworth (original ou modi�cada [EA/EAM]) (n=13) e a de Tardieu Modi�cada
(n=7) as mais utilizadas, com resultados da meta-análise mostrando uma diferença padronizada das
médias de -0,77 (-1,68; 0,15) [IC 95%]. Três ECRs com 119 pacientes, ao todo, foram incluídos nessa
análise. Conclusão: Houve maior redução nas pontuações das escalas de espasticidade no grupo TBA em
comparação a �sioterapia ou exercícios, porém com valores ultrapassando a linha da nulidade, alta
heterogeneidade entre os estudos (I2 = 89%) e certeza de evidência muito baixa.
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TRABALHADORAS DE SAÚDE E AS PRÁTICAS DE CUIDADO ÀS MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

SYLVIA HELENA SOUZA DA SILVA BATISTA - ORIENTADOR(A)

CRISTIANE STOEVER DACAL - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 147 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 09h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

TRABALHADORAS DE SAÚDE E AS PRÁTICAS DE CUIDADO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA:
Autores do trabalho: CRISTIANE STOEVER DACAL (Discente) csdacal@unifesp.br, SYLVIA HELENA SOUZA
DA SILVA BATISTA (Orientadora) sylvia.batista@unifesp.br Esta pesquisa tem como objetivo geral
compreender como as concepções de violência e gênero se expressam no atendimento prestado por
trabalhadoras de saúde às mulheres em situação de violência nas unidades de atenção básica à saúde
da região rural do município de São Paulo. No âmbito dos objetivos especí�cos, de�niu-se: mapear os
fatores que levam a não identi�cação de situações de violência contra mulheres e caracterizar e discutir
as tecnologias de cuidado presentes na Atenção Básica para cuidar de mulheres em situação de
violência. A metodologia na presente investigação é qualitativa, abrangendo 16 trabalhadoras, do sexo
feminino, que compõem os Núcleos de Prevenção de Violência das Unidades de Saúde selecionadas,
com formação distintas. Considerando a complexidade da temática violência e a subjetividade das
mulheres trabalhadoras de saúde, que atuam diretamente no cuidado às outras mulheres, de�niu-se
pela utilização de entrevistas narrativas. Os processos analíticos envolveram as trilhas analíticas da
Análise de Conteúdo do tipo Temática e análise documental da lei Maria da Penha, Linha de cuidado da
pessoa em situação de violência e o mapa da violência de 2015. Resultados parciais, a literatura aponta a
Atenção Básica (AB) com programa de ESF como tecnologia potente para prevenção, identi�cação e
intervenção no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Considera a capilarização do cuidado
territorial através de visitas domiciliares e do Agente Comunitário de Saúde (ACS) como o ator central e o
acolhimento empático como estratégia fundamental, visto que as vítimas não procuram a unidade para
delatar a violência, e sim com outras queixas de saúde. As entrevistas corroboram com a literatura ao
considerarem a necessidade de espaços de escuta e formação para as pro�ssionais de saúde, na
perspectiva da educação permanente. Palavras Chaves: Violência, atenção básica e educação
permanente
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TRABALHADORES NEGROS E BRANCOS EM SÃO PAULO: DESIGUALDADE E
PAUPERIZAÇÃO (1920-1937)

EDILENE TERESINHA TOLEDO - ORIENTADOR(A)

JOÃO VITOR SANTOS OLIVEIRA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS HUMANAS,

ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Este presente projeto tem como objetivo apresentar o tema de estudo para o mestrado, o qual tem por
objetivo investigar as relações raciais e de classe nas primeiras décadas do século XX, mais
especi�camente entre 1920 e 1937. O estudo se aprofunda no que diz respeito às organizações negras e
operárias no Estado de São Paulo, e suas respectivas imprensas são as fontes centrais para a pesquisa.
Como a divisão entre negros e brancos gerou uma pauperização e desigualdade ainda maior entre os
trabalhadores, é nosso objetivo central de investigação, e para isso não podemos deixar de lado a
compreensão da organização da vida dos trabalhadors desse período. Para alcançar esse objetivo temos
que levar em conta o estudo sobre os con�itos raciais entre as organizações negras e operárias,
vinculadas à esquerda anarquista e comunista. E também considerar os con�itos e percepções
vivenciados pelos trabalhadores, por isso buscamos em sua imprensa nosso objeto de estudo.
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TRABALHANDO E VIVENDO NO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE O OFÍCIO E A
SUBJETIVIDADE DE CASEIROS

LAURA CAMARA LIMA - ORIENTADOR(A)

SUELLEN COUSS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 175 - Saúde do Trabalhador Data: 01/07/22 16h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO TRABALHADOR

Introdução: Ao contrário do que acontece com as empregadas domésticas, o cotidiano laboral dos
caseiros é pouco conhecido e, consequentemente, pouco explorado pela Psicologia do trabalho na
perspectiva da Saúde Mental relacionada ao Trabalho e pela abordagem da Psicodinâmica do Trabalho.
Objetivo: Diante disso, a presente pesquisa busca compreender como ocorre a organização do trabalho
dos caseiros e, por conseguinte, analisar a forma que a subjetividade desses trabalhadores é afetada
pela função que exercem. Ademais, serão observados aspectos como isolamento, di�culdade em
delimitar os espaços e as ações permitidas aos trabalhadores e, também, a sujeição à humilhação e à
exploração. Materiais e métodos: À luz dessa problemática, o estudo apresenta caráter exploratório,
descritivo e de recorte transversal. O estudo propõe uma abordagem qualitativa, em que por meio de
entrevistas virtuais semiestruturadas serão registrados relatos de casais de caseiros, recrutados por
amostra de conveniência, que tenham trabalhado há mais de dois anos na ocupação. Assim, os dados
coletados serão analisados a partir da perspectiva da Psicodinâmica do Trabalho e da Saúde Mental
relacionada ao Trabalho. Resultados esperados: Espera-se entender qual é o sentido do trabalho, como
se manifesta o sofrimento e o prazer no trabalho e quais são os aspectos da organização do trabalho
que tem caráter patogênico, o que daria subsídios para pro�ssionais da saúde mental, da saúde pública,
organizações sindicais, gestores e legisladores para proteger esta categoria de trabalhadores. Desse
modo, a investigação pretende contribuir com a construção de um entendimento aprofundado acerca
da dinâmica trabalhista dos caseiros e incentivar que outros pesquisadores se interessem pela temática.
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TRABALHO DE MONITORIA EM INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO

MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN - COORDENADOR(A)

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 33 - Educação e Ensino III Data: 28/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

TRABALHO DE MONITORIA EM INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO GIOVANNA TONZAR DOS
SANTOS - Monitora - tonzar.giovanna@unifesp.br MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN -
Orientadora - marilen.rosalen@unifesp.br No curso de Ciências - Licenciatura da Universidade Federal
de São Paulo, é oferecida aos ingressantes a unidade curricular Introdução aos Estudos em Educação,
unidade esta que busca, entre outros tópicos, analisar as relações existentes entre sociedade e
educação, debater tópicos sobre alguns desa�os educacionais e discutir a ideia da pesquisa como
componente fundamental do fazer docente. A unidade curricular foi oferecida no primeiro semestre de
2021 na modalidade de Atividades Domiciliares Especiais (ADE), foi composta por quatro turmas de
cinquenta estudantes cada, sendo duas no turno vespertino e duas no turno noturno. As atividades
eram intercaladas entre leituras prévias e aulas síncronas. Junto à docente, a monitoria trabalhou com
reuniões mensais para alinhamento do trabalho e auxílio na condução das aulas síncronas. Já junto aos
estudantes, houve o uso do grupo de whatsapp para auxílio assíncrono, google drive para
disponibilização dos materiais utilizados e Google Meet para auxílio síncrono. As demandas principais
dos ingressantes foram necessidade de acolhimento e auxílio com as plataformas, principalmente pela
condição remota; auxílio na leitura e interpretação dos textos e na execução das atividades formativas e
avaliativas. A unidade curricular inovou ao oferecer como metodologia aulas abertas com convidados
externos especialistas, participantes de todo brasil, diversidade de falas e pontos de vista que
enriqueceram as discussões acerca dos textos sugeridos e possibilitou uma troca de experiências maior
que quando o oferecimento da unidade curricular se deu de maneira presencial. A monitoria contribuiu
promovendo re�exões pela releitura dos textos e colaborou com o aprimoramento do fazer docente, da
organização e estruturação de um plano de ensino. Palavras-chave: EDUCAÇÃO; MONITORIA;
FORMAÇÃO DE PROFESSORES; ENGAJAMENTO.
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TRABALHO DE MONITORIA NA UNIDADE CURRICULAR FUNDAMENTOS DA
MATEMÁTICA

GLEICIANE DA SILVA ARAGAO - COORDENADOR(A)

GIOVANNA TONZAR DOS SANTOS - MONITOR

Trabalho: Sessão: 57 - Ciências Exatas e Engenharias I Data: 28/06/22 19h30 
Sala: 1

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:

MATEMÁTICA

Introdução: O curso de Ciência-Licenciatura preza, além do subsídio teórico oferecido aos graduandos,
por promover um processo de re�exão constante sobre o fazer docente. Desse modo, o Projeto
Integrado de Monitoria: Unidades Curriculares Básicas Para a Formação de Professores de Ciências
propõe-se a ser um meio para que os licenciandos tenham contato e experiências com a prática docente
auxiliando no andamento de uma unidade curricular que já cursou. Objetivos: Neste trabalho, objetiva-
se promover uma re�exão sobre a prática a partir da monitoria da Unidade Curricular (UC) Fundamentos
de Matemática I oferecida aos ingressantes no primeiro semestre de 2021, UC essa que tem como
objetivos, dentre outros, fazer uma retomada dos principais conceitos matemáticos base e fornecer
subsídios para a aprendizagem que terá continuidade ao longo do curso. Materiais e Métodos: Esse
trabalho de monitoria acompanhou duas turmas de aproximadamente cinquenta estudantes cada e, tal
qual a UC, a monitoria se deu de maneira remota. Os principais auxílios consistiram em resolução e
discussão das listas disponibilizadas pela docente responsável, plantões de dúvidas por meio do Google
Meet (uma vez por semana, com uma hora de duração cada encontro - gravados e disponibilizados em
um Google Drive), eventuais encontros onlines com estudantes que demandavam atendimento
individualizado e por meio do Whatsapp (a qualquer momento, a partir das demandas de cada
estudante, estando o monitor à disposição para tal). Resultados: Como resultados do desenvolvimento
do programa de monitoria, houve um signi�cativo processo de aprendizagem tanto para os estudantes,
que tiveram suas dúvidas e di�culdades auxiliadas, quanto para a monitora que precisou revisitar os
conceitos da matéria, refazer as listas, sistematizar o conhecimento referente à UC e discutir com os
estudantes as principais dúvidas manifestadas. Conclusão: Concluindo, a monitoria exerceu um papel
fundamental enquanto meio de enriquecer a formação básica e a re�exão acerca da prática docente,
além de incentivar a própria monitora para o exercício futuro da docência em matemática.
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TRABALHO E CIDADANIA: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO EM DIÁLOGO COM OS
MEIS DA REGIÃO DOS PIMENTAS

DANIEL ARIAS VAZQUEZ - COORDENADOR(A)

CRISTIANE BIBIANO SILVA - DISCENTE

CAMILA OLIVEIRA DE ARAUJO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 62 - Economia e Finanças Data: 28/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,
JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

O objetivo do projeto é estabelecer um vínculo inicial com os Microempreendedores Individuais - MEI,
estimulando uma interação dialógica (FREIRE, 2006) entre a universidade, entidades da sociedade civil e
os trabalhadores autônomos que atuam na região dos Pimentas, em Guarulhos. O recorte espacial se
justi�ca pela localização do campus Guarulhos da Unifesp nessa região, visando ampliar a articulação
com o entorno em que a universidade está inserida. Pretende-se, em primeiro lugar, veri�car o per�l
socioeconômico, a relação das atividades com o território e os efeitos da pandemia nos negócios. Em
segundo lugar, será realizado um levantamento de demanda por cursos, a ideia é identi�car os
interesses em temas mais aplicados aos negócios e também de formação política para o exercício da
cidadania, com destaque para direitos sociais e economia solidária. Por último, a terceira etapa prevê a
realização de um estudo transversal (survey), por meio de questionário online autoaplicável, cujo link
será encaminhado por e-mail ou whatsapp, cujos contatos comerciais foram obtidos na base de dados
da Receita Federal, com informações sobre o ramo de atividade (CNAE), data de abertura do MEI,
endereço e informações de contato (e-mail e telefone). Todos os MEIs que participarem da pesquisa
serão também convidados para reuniões presenciais de divulgação dos resultados e da oferta de
curso(s). O projeto foi elaborado junto com as entidades membros do Conselho Estratégico Universidade
e Sociedade (CEUS) da Unifesp, sediadas em Guarulhos, todas elas com forte atuação social no município
e na região dos Pimentas.
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TRABALHO INFANTIL, IDENTIDADE E SOCIABILIDADE CAPITALISTA: UM ESTUDO
SOBRE O TRABALHO DE FAMÍLIAS CIGANAS NAS VIAS PÚBLICAS DA BAIXADA

SANTISTA.

MARIA DE FATIMA FERREIRA QUEIROZ - ORIENTADOR(A)

MARINA CARVALHO PEREZ PEÑA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-Área: POLÍTICAS

PÚBLICAS E SOCIAIS: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

Introdução: A origem dos povos ciganos é algo incerto. Na atualidade, existem estudos linguísticos que
apontam que seriam originários do território onde atualmente está localizada a Índia, por volta do ano
1000 d.C. Considera-se como povos ciganos, grupos populacionais heterogêneos, divididos em três
principais etnias, que apresentam signi�cativas diferenças dentro dos seus próprios coletivos. Nem
todos são nômades e nem todos �cam assentados em acampamentos. Sendo assim, há um grande
desa�o no estabelecimento de uma categorização homogênea em torno da identidade cultural e da
tradição desses povos. Sob a perspectiva da historicidade, é preciso considerar que as trajetórias desses
povos estão intimamente interligadas ao anticiganismo, engendrada por todo tipo de violência. É
possível a�rmar que essas condutas de perseguição e estigmatização desses povos é legitimada pelo
Estado capitalista e, em conjunto com o racismo, permite a agudização das condições objetivas de vida
de grupos racialmente identi�cados. Apesar dos quase 500 anos de presença cigana no país, ainda não
foi realizado nenhum censo demográ�co especí�co a respeito dessa população. As políticas públicas
ainda são insipientes e a sua implementação não foi integralmente efetivada. Destaca-se a ausência de
aprofundamento de diretrizes, orientações técnicas e monitoramento das políticas públicas de proteção
à infância e juventude voltado para comunidades tradicionais tendo em vista que o Estatuto da Criança e
do Adolescente ? ECA - não considerou a diversidade cultural e a realidade dos povos tradicionais no
Brasil. Os ciclos de vida de grupos étnicos não são delimitados apenas pelo recorte etário e para os
povos ciganos existe um signi�cativo enfoque para o trabalho nessa etapa do desenvolvimento humano.
Entretanto, a legislação brasileira de�ne a proibição de qualquer atividade laborativa para menores de
14 anos, salvo na condição de aprendiz. Nessa lógica, é possível a�rmar a existência de um importante
impasse para os agentes públicos, coordenadores e executores das políticas sociais do Sistema de
Garantia de Direitos, pois, em que medida crianças e adolescentes ciganas que trabalham estão
vivenciando situações de trabalho infantil e, portanto, de violação de direitos humanos, ou apenas
vivenciam a sua identidade? Os atores da rede de proteção conseguem zelar pela proteção de crianças e
adolescentes sem violar o direito ao exercício a identidade étnica? Quais são os impactos da atual
conjuntura, imposta pelas determinações sociais do modo de produção capitalista, sob a realidade dos
povos ciganos, em especial a condição de trabalho de crianças e adolescentes ciganas?Objetivo: Veri�car
se crianças e adolescentes ciganas que trabalham podem estar submetidas a uma vivência de trabalho
infantil, compreendida como violação de direitos; Reconhecer o signi�cado social do trabalho infantil
para as famílias ciganas; Identi�car os impactos da atual crise do capital nas condições objetivas de vida
das famílias ciganas;Avaliar os efeitos das políticas sociais de proteção à infância, em especial de
erradicação ao trabalho infantil, nas condições objetivas de vida das famílias ciganas e seus
desdobramentos no exercício ao direito à identidade étnica-cultural. Método: A presente pesquisa será
qualitativa com uma etapa de levantamento bibliográ�co e documental para investigar a história desses
povos em nosso país, a sua presença, ocupação no estado de São Paulo com enfoque na RMBS. Essa
etapa também contemplará a análise da construção de políticas públicas para a infância, no
enfrentamento ao trabalho infantil, e aquelas voltadas para a efetivação dos direitos das comunidades
tradicionais. Em consonância com a intenção de direcionar a pesquisa aos grupos mais afastados das
instâncias de poder, será utilizada a proposta metodológica de pesquisa participante que contemple as
seguintes etapas fundamentais: I) o estudo preliminar das famílias ciganas em trânsito na região, com o
reconhecimento da estrutura social das comunidades as quais são pertencentes, o signi�cado social
dado ao trabalho, formas de sobrevivência e a sua relação com a sua comunidade e a sociedade não-
cigana, por meio da utilização de instrumentos como mapa social, observação participante e as
narrativas de vida, em respeito a tradição oral desse povo. II) Coleta de dados socioeconômicos
(trabalho, renda, faixa etária, escolaridade e moradia), de �uxos de itinerância e a perspectiva sobre os
desa�os de acesso aos serviços públicos a partir de entrevistas semiestruturadas; III) Estudo sobre as
ofertas e atendimentos prestados por esses serviços, elencados na etapa anterior, através de entrevistas
semiestruturadas.
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TRAJETÓRIAS: PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL NAS
AÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM SAÚDE

BEATRIZ VENANCIA DIAS GONÇALVES SILVA - COLABORADOR(A)

GABRIELLE SIQUEIRA MARTIMIANO - DISCENTE

BRUNA ALMEIDA SILVA - DISCENTE

MARIA INES BADARO MOREIRA - COORDENADOR(A)

ANA CLARA DE CASTRO RALIZE AUGUSTO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 170 - Saúde Mental Data: 01/07/22 16h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:
SAÚDE MENTAL

Introdução: O Projeto de Extensão "Trajetórias: protagonismo dos usuários de serviços de saúde mental
no processo ensino-aprendizagem em saúde" realiza diferentes ações e envolve diferentes olhares e
modos de produzir conhecimentos sobre o sofrimento psíquico. Para isso reúne usuários, alunos,
pro�ssionais e pesquisadores em ações de ensino e saúde. Objetivo: O objetivo do projeto é o
compartilhamento de saberes e experiências no processo de ensino-aprendizagem em saúde, visando o
protagonismo dos usuários dos serviços de saúde mental e seus familiares ao trazê-los para dentro do
espaço acadêmico (tanto para o território físico quanto atividades remotas), com a construção de
atividades que buscam resgatar a cidadania e autonomia, muitas vezes distantes dessa população
devido a estigmas tão enraizados em nossa sociedade. Além disso, com a nova realidade imposta pela
pandemia de COVID-19, gerando medidas de distanciamento e isolamento social nos anos de 2020 e
2021, o projeto buscou manter o vinculo e fortalecer a rede de apoio. Neste momento estes contatos
foram essenciais para o compartilhamento de suas experiências, seus desa�os, suas vivências e formas
de enfrentar as vulnerabilidades diante desse cenário pandêmico. Metodologia: Nos últimos dois anos,
modi�camos a natureza dos eventos para a modalidade remota, por meio de chamadas de vídeos,
ligações, conversas em grupos de Whatsapp e Facebook, com intuito de manter um espaço favorável -
dentro da delicadeza do momento emergente - para as trocas de forma horizontal, intermediando
debates sobre temas relevantes para a compreensão dos desa�os enfrentados cotidianamente, sempre
zelando pela necessidade do resgate de cidadania e direitos. Algumas das atividades, respeitando as
medidas sanitárias e as orientações do Ministério da Saúde, puderam ocorrer de forma presencial ao
�nal de 2021. Resultados e conclusão: Com a proposta de se articular de modo online, conectando-se a
outras redes, buscando alcançar seus participantes e construir um espaço de compartilhamento e trocas
em tempos de isolamento social, o projeto manteve o foco na importância da rede sócio afetiva e no
apoio. Além disso, o espaço remoto permitiu a promoção de ações e compartilhamento de informações
sobre cuidado e prevenção em relação a COVID-19. Realizamos o�cinas temáticas no CAPS, e, em razão
de uma pesquisa de campo que abrange o projeto em questão, também entrevistamos, de forma
presencial e remota, alguns participantes a �m de compreender sobre os impactos que a pandemia
causou em suas realidades. Concluímos que mesmo com os desa�os encontrados, o apoio mútuo e o
sentimento de coletividade é o que tem feito o projeto seguir.
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TRANSBORDAR²: CONSIDERAÇÕES SOBRE O URBANISMO DA PRESSA

MAGALY MARQUES PULHEZ - ORIENTADOR(A)

ANDERSON SILVA SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 78 - Gestão de Cidades e Regionalidade + Quest Urbana e
Mobilidade Data: 29/06/22 11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES, JORNALISMO E

INFORMAÇÃO Sub-Área: POLÍTICA, ECONOMIA E DESIGUALDADES

Situada no cotidiano em expansão do bairro Jardim Paranavaí, em Mauá - cidade predominantemente
autoconstruída no abc paulista -, a pesquisa pretende ser uma contribuição para as teorias que tratam
de discutir favelas, bairros periféricos e sua autoconstrução e busca jogar luz sobre o saber fazer a
cidade popular, supondo que tal saber, materializado na paisagem da cidade, se desdobra e se renova
subversivamente em resposta às condições políticas, sociais e econômicas de cada contexto. Tais
práticas de autoconstrução são diversas em si e entre si e, no limite, sugerem a �exibilização de
de�nições genéricas e incapazes de abranger toda a diversidade inerente à questão. Para isso,
articulam-se registros de incursões etnográ�cas no bairro a um conjunto epistêmico interseccional
consolidado por pensadoras(es) que contribuem para a descolonização das nossas percepções sobre o
lugar e decerto para a legitimação de saberes que há muito foram subalternizados.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: A MUDANÇA DE ESTRATÉGIA OPERACIONAL EM
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE SÃO PAULO.

KUMIKO OSHIO KISSIMOTO - ORIENTADOR(A)

RAFAEL PIERANGELO FABRI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 102 - Tecnologia e Inovação Data: 29/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: OSASCO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-
Área: ESTRATÉGIA E OPERAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES

A transformação digital tem mudado a forma como as empresas atuam no mercado gerando um
aumento em estudos neste tema. Um dos aspectos mais estudados estão a necessidade de elaborar
novos modelos de negócios estratégias; a forma como as empresas interagem com seus consumidores;
a adoção de novas tecnologias e a busca por competências para melhorar suas operações. A recente
pandemia causada pela COVID-19 fez com que empresas e indivíduos passassem a adotar as novas
tecnologias disponíveis para que pudessem dar continuidade às suas atividades. Neste novo cenário,
muitas empresas de pequeno e médio porte têm sentido de forma mais intensa os impactos e os
desa�os trazidos por este novo contexto e esses tipos de empresas já sentem pelas enormes
di�culdades na adoção de novas tecnologias. Diante deste cenário, a presente pesquisa tem como
objetivo investigar por meio de estudos de caso múltiplos, a ser realizado em empresas de pequeno e
médio porte de diferentes setores, como eles têm trabalhado para se adaptar à esta nova realidade. Os
seguintes questionamentos de pesquisa servirão como �o condutor das pesquisas de campo: i) Como as
operações das organizações foram afetadas pelas mudanças digitais ocorridas nos últimos tempos?; e ii)
Quais competências têm adquirido para que consigam transpor os desa�os e se manterem competitivos
no mercado. Como contribuição teórica espera-se preencher uma lacuna de pesquisa que é o
entendimento dos impactos da transformação digital no segmento de empresas de pequeno e médio
porte. Como resultados encontrados, foi possível observar que todas as empresas de nosso estudo
implementaram em suas operações Softwares ou programas digitais para melhorar seus sistemas, o que
se traduziu em uma melhora da experiência de seus consumidores.



Página 1942Página 1942

TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-RELIGIOSAS NA INGLATERRA ALTO MEDIEVAL - A
ALIMENTAÇÃO EM FLIXBOROUGH (SÉCULOS VIII-X)

RENATO RODRIGUES DA SILVA - ORIENTADOR(A)

MONIQUE MONTEIRO DE SOUZA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 180 - História, Governabilidades e Política 1 Data: 01/07/22
19h30 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Esta comunicação apresenta alguns resultados de uma pesquisa de iniciação cientí�ca que tem por
objetivo analisar as transformações sócio-religiosas ocorridas no sítio arqueológico de Flixborough,
Inglaterra, durante a Alta Idade Média Anglo-Saxônica. Durante a vigência do assentamento, a região na
qual ele se encontrava fazia parte do Reino da Mércia, um dos sete reinos da Heptarquia Anglo-Saxônica,
e foi continuamente ocupado entre os séculos VII e XI. Em Flixborough, foram encontrados vestígios de
quarenta edifícios, resíduos e restos de animais, a maior coleção de styli em um assentamento anglo-
saxão (o que sugere a existência de vida monástica neste assentamento), além de ossadas humanas. A
hipótese principal da comunicação é que o processo de cristianização produziu transformações
signi�cativas no que diz respeito às formas econômicas, religiosas e culturais nesse assentamento. Para
realizar os objetivo da pesquisa, foram analisados os vestígios zooarqueológicos encontrados no sítio,
correspondentes aos animais utilizados na manutenção da vida diária do assentamento, tanto como
fonte de alimento quanto para outras atividades (como tração animal na agricultura). Busca-se entender
a maneira como os antigos moradores de Flixborough se alimentavam e quem produziam esses
alimentos para a manutenção do assentamento, o que, acredita-se, possibilitará reconhecer os padrões
de assentamento, comércio e trabalho na região. Para essa pesquisa utilizar-se-ão os relatórios de
escavação do sítio, elaborados a partir de 1989, data que compreende o período de escavação, entre
1989 e 1991, e o período de análise das amostras encontradas no sítio, que ainda está em curso, além
de fontes secundárias.
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TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
NO PERÍODO PÓS-PANDEMIA DE SARS-COV-2

ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ SOARES SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

ANA CLAUDIA CUSTÓDIO DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

GABRIELLE CHRISTINE PEREIRA - DISCENTE CO-AUTOR

VANESSA ALEXANDRE DA SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

ADRIANA MARCASSA TUCCI - COORIENTADOR(A)

LUCIANA OLIVEIRA TALIANO DA SILVA - DISCENTE

GUILHERME GARRIDO ALVARO DE AZEVEDO - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 80 - Covid-19 Data: 29/06/22 11h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: COVID-19

Um evento traumático/estressor é de�nido como uma experiência que ameaça a si mesmo ou a uma
pessoa próxima, ao longo da história, a população mundial tem enfrentado diversas exposições a
estressores traumáticos. O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), é classi�cado pelo DSM-5
como um transtorno relacionado a traumas e estressores. A pandemia atual, tem sido descrita na
literatura como um evento potencialmente traumático/estressor que gera impactos negativos em
diversos aspectos da sociedade, incluindo a saúde mental da população mundial. Muitos estudos sobre
saúde mental e COVID-19 estão sendo desenvolvidos, e a população universitária tem sido considerada
uma amostra interessante para o levantamento de novos dados sobre saúde mental. O presente estudo,
tem como objetivo investigar a frequência do TEPT em estudantes universitários da UNIFESP do Campus
Baixada Santista no momento pós-pandemia. Para tanto, os questionários foram enviados aos
voluntários no formato online, através da plataforma Google Forms, de uso gratuito. Os seguintes
instrumentos foram aplicados: Questionário Sociodemográ�co, Questionário de Qualidade de Vida
Abreviado (WHOQOL-bref), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg (PSQI), Questionário Sobre
Traumas na Infância (QUESI) e Checklist de Transtorno de Estresse Pós-Traumático conforme DSM-5
(PCL-5). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob nº CAAE: 39166420.3.0000.5505.
Os resultados preliminares foram analisados através de uma estatística descritiva. Até o momento, 50
(cinquenta) universitários participaram do estudo e assinaram o TCLE. Na amostra houve uma
prevalência de resposta do gênero feminino (72%), grande parte dos voluntários declararam desejo pelo
trancamento do curso em algum momento da graduação (78%) e também de�niram seu estado da
saúde mental como ?média? (46%) ou ?ruim? (54%). Em relação a qualidade de vida dos estudantes foi
veri�cado um baixíssimo escore principalmente no domínio físico (2,7±0,6) e psicológico (2,7±0,7), e a
avaliação da qualidade do sono demonstrou a presença de distúrbio do sono em 72% dos estudantes. A
avaliação do trauma de infância mostrou que as dimensões afetadas (negligência física: 12,7±1,8 e
negligência emocional: 17,3±4,8) foram classi�cadas com nível moderado de ocorrência. Por �m, a
análise da presença do inventário PCL-5 mostrou que os voluntários apresentaram um escore médio
(42,3±17,2) acima de ? 38 que considera para a triagem provável de TEPT, sendo que dos 50 estudantes
32 participantes (64%) apresentaram um escore ?38. A partir desses resultados preliminares, podemos
sugerir que os alunos da UNIFESP do Campus Baixada Santista estão com a sua saúde mental
comprometida e que há presença de sintomas do TEPT.
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TRANSTORNO MENTAL COMUM EM GESTANTES E PUÉRPERAS INTERNADAS EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS.

ELENA BOHOMOL - ORIENTADOR(A)

ERIKA DE SA VIEIRA ABUCHAIM - ORIENTADOR(A)

ISABELLA CRISTINA FREIRE DE MENDONCA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

TRANSTORNO MENTAL COMUM EM GESTANTES E PUÉRPERAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS. ISABELLA MENDONÇA, orientanda. Email:
isabella.mendonca@unifesp.br ERIKA DE SÁ VIEIRA ABUCHAIM, orientadora. Email:
erika.vieira@unifesp.br ELENA BOHOMOL, co-orientadora. Email: bohomol@unifesp.br Introdução: O
Transtorno Mental Comum (TMC) no período perinatal não tem sido objeto da maioria dos estudos
acerca da saúde mental perinatal. Apesar dos resultados com prevalência signi�cativa, a predominante
parte das pesquisas privilegiam unicamente os aspectos da depressão pós-parto. Além disso, não foram
encontradas análises desse tema realizadas no ambiente intra hospitalar. Nesse sentido, estudos nessa
temática podem subsidiar a melhoria na capacitação dos pro�ssionais que assistem essa mulher e seu
�lho no período perinatal. Objetivos: Identi�car a prevalência de transtorno mental comum em
gestantes e puérperas internadas na unidade obstétrica de um hospital universitário e possíveis fatores
associados. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa,
baseado em documento o�cial, realizado na Unidade de Obstetrícia do Hospital São Paulo/Hospital
Universitário/UNIFESP (HSP/HU). A população do estudo é composta por 1461 prontuários das gestantes
e puérperas com idade igual ou maior a 18 anos atendidas na unidade de obstetrícia no período de
2018/2020. Resultados Preliminares: Obtivemos a autorização para leitura de 333 prontuários e
analisamos 237 pacientes com 279 internações diferentes até o momento. A maioria das mulheres
apresentavam idade entre os 20-39 anos, residiam na capital de São Paulo, cor branca ou parda, casadas
ou em união estável, nível de escolaridade ? ensino médio completo, dentre as ocupações destaca-se do
lar/desempregada. Mais da metade possuía pelo menos um diagnóstico clínico, um terço fazia uso de
drogas lícitas. O histórico de algum transtorno mental antes da gestação foi encontrado em 12,7% das
participantes sendo em sua maioria TMC's, principalmente a depressão, a ansiedade e a síndrome do
pânico. Durante a gestação, 8% apresentaram TMC, já no puerpério 7%. O uso de psicotrópicos ocorreu
durante a gestação por 7,6% das pacientes e durante o puerpério cerca de 6%. Conclusão: os achados
preliminares mostram elevado nível de sofrimento psíquico entre as mulheres investigadas e compatível
com a literatura internacional. Os fatores associados serão analisados após o término da coleta.
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TRANSVERSALIDADE DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EM EQUIPE DE SAÚDE
E DA INTERPROFISSIONALIDADE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO: UMA ANÁLISE DAS

DCN E DA RESOLUÇÃO Nº 573/2018

MARCELLO DE ALMEIDA - DISCENTE CO-AUTOR

OTILIA MARIA L. BARBOSA STEIFFERT - ORIENTADOR(A)

JANIELI DE OLIVEIRA MELO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 71 - Gestão, Planejamento, Avaliação e Educação Permanente em
Saúde Data: 29/06/22 09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: GESTÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM
SAÚDE

Os modelos de formação implementadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil impactam
diretamente no processo de ensino-aprendizagem e posteriormente na qualidade da assistência
prestada ao usuário nos serviços de saúde. Objetivos: Analisar as recomendações feitas pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Enfermagem e Resolução nº 573/2018 acerca do
desenvolvimento do trabalho em equipe de saúde nos cursos de graduação. Materiais e métodos: Trata-
se de um recorte de dissertação de mestrado, a partir da análise das DCN e do que apresenta as
recomendações elaboradas pela Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho
do Conselho Nacional de Saúde para a DCN do curso de Graduação em Enfermagem. Resultados: Sob a
ótica das DCN o processo de ensino-aprendizagem deve estar centrado no aluno como participante
ativo. Evidencia no seu escopo a necessidade do pro�ssional reconhecer-se como integrante da equipe e
coordenador do trabalho da equipe de enfermagem, cabendo ao projeto pedagógico do curso e ao
currículo das IES fornecer condições efetivas para garantir esta prática nos ambientes de aprendizagem.
Contudo, não menciona a importância da visibilidade para o trabalho em equipe nem da
interdisciplinaridade de forma transversal no currículo de maneira a fomentar a interpro�ssionalidade e
o trabalho em equipe de saúde no decorrer do curso de graduação. As recomendações feitas pelo
CIRHRT/CNS às DCN do Curso de Enfermagem enfocam que o processo formativo assegure que a prática
do enfermeiro seja interdisciplinar e multipro�ssional, com ações especí�cas colaborativas e
intercomplementares em equipes de saúde nas instâncias do SUS. O currículo deve ser organizado na
perspectiva da interpro�ssionalidade, do trabalho em equipe com vistas à integralidade e continuidade
das ações de cuidar, da gestão e do gerenciamento, da educação e da pesquisa em enfermagem,
garantindo que as ações sejam realizadas através de atividade teóricas, teórico-práticas, práticas, estágio
e Estágio Curricular Supervisionado. Conclusão: Pode-se evidenciar na recomendação do CIRHRT/CNS, a
preocupação com a formação do enfermeiro (a), na tentativa de assegurar a inserção do estudante em
diferentes etapas da formação nos cenários da prática, no desenvolvimento do trabalho em equipe
interpro�ssional. A Resolução nº 573/2018 e as DCN dão ênfase no SUS e na realidade locorregional.
Cabe, entretanto, às IES proporcionar a integralidade na construção do conhecimento sobre o processo
saúde-doença nas diferentes fases do ciclo vital humano e o desenvolvimento de metodologias e
ambientes de aprendizagens que garantam a experiência do trabalho em equipe de saúde. Devendo
estes elementos, estarem relacionados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
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TRATADOS DOS PORTUGUEZES DE VENEZA: TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DE UM
MANUSCRITO DO SEBASTIANISTA D. JOÃO DE CASTRO. (1598-1623)

LUIS FILIPE SILVERIO LIMA - ORIENTADOR(A)

VINICIUS AYRES DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 53 - História, Governabilidade e Política 2 Data: 28/06/22 16h01
Sala: 5

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: HISTÓRIA MUNDIAL

Esta comunicação pretende apresentar a pesquisa de iniciação cientí�ca em história intitulada: ?
Tratados dos Portuguezes de Veneza, ou Ternario, Senario, e Novenario dos Portuguezes, que em
Veneza solicitarão a liberdade del Rey D. Sebastião?: Transcrição e Análise de um manuscrito do
sebastianista D. João de Castro. (1598-1623) com fomento pelo PIBIC-CNPQ, desenvolvida desde
setembro/2020, sob a orientação do Prof. Dr. Luís Filipe Silvério Lima, na Universidade Federal de São
Paulo. A pesquisa dedica-se à transcrição e análise de um tratado ?apologético e panegírico? escrito por
dom João de Castro, em Paris, entre os anos de 1622 e 1623. A obra, intitulada Tratados dos Portuguezes
de Veneza, ou Ternario, Senario, e Novenario dos Portuguezes, que em Veneza solicitarão a liberdade del
Rey D. Sebastião , escrita vinte anos depois do episódio do Sebastião de Veneza, detalha os feitos e a
trajetória de dom António, Prior de Crato, desde seu nascimento até sua morte, assim como da vida e
atos dos portugueses que, quando reunidos, foram até em Veneza em busca por D. Sebastião. A fonte
que estamos analisando permite, assim que concluída sua transcrição, a formulação de uma série de
questões, desde a respeito do contexto em que foi produzida até o possível gênero textual em que ela se
enquadra e as intenções do autor com este escrito. Buscaremos explorar os possíveis interesses e
causas que fomentaram D. João de Castro na elaboração do tratado, e o porquê de ter sido elaborado
somente vinte anos depois do ocorrido com o D. Sebastião de Veneza. Em termos da função discursiva e
dos efeitos retóricos pretendidos, se é possível considerar a fonte no gênero ?panegirico?. Em sendo
panegirico, pensar os objetivos da escrita do tratado, pensando assim para qual audiência foi
movimentado, e pensando o local e momento de escrita, Paris nos anos de 1620 com Portugal ainda
unido à Espanha no início do reinado de Felipe IV. Os objetivos da pesquisa são: transcrição da
documentação, bem como o estudo de seu conteúdo e tipologia. Acreditando que, assim, possa se obter
informações da trajetória de D. João de Castro, bem como maior compreensão da empresa sebastianista
desde a movimentação em busca de apoio e legitimação do D. Sebastião de Veneza, como legitimo
monarca do reino de Portugal, que se perdeu em Alcácer-Quibir, até a escrita da documentação por D.
João de Castro em 1620, em exílio em França. Além disso, acreditamos que, a partir de uma análise
minuciosa do manuscrito e em toda construção da argumentação retórica de D. João de Castro,
possamos compreender o gênero que abrange o manuscrito, pensando primeiro pela classi�cação feita
por José Carlos Gonçalves Sera�m, que considerou o como ?apologético? e ?panegirico?. Como primeiro
passo da pesquisa, está sendo realizada a transcrição do segundo tomo do Tratado, em edição
semidiplomática, a qual possibilitará avançarmos sobre as problemáticas da pesquisa, e assim,
contribuir para os estudos sobre sebastianismo. Enquanto resultado preliminar, transcrevemos cerca de
300 fólios da documentação, que abrange o primeiro livro e o início do segundo livro do segundo tomo
do Tratado.
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TRATAMENTO CONSERVADOR NA REDUÇÃO DA DOR EM INDIVÍDUOS COM
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

HELGA TATIANA TUCCI - ORIENTADOR(A)

RAQUEL DE PAULA CARVALHO - ORIENTADOR(A)

DANIELLE SOARES FIGUEIREDO - CO-AUTOR(A)

RAFAELA ROCHA ARIBONI - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 83 - Ciências da Saúde: distúrbios do Sistema Locomotor Data:
29/06/22 14h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

DISTÚRBIOS DO SISTEMA LOCOMOTOR

Introdução: A síndrome do túnel do carpo é uma das principais neuropatias periféricas que acometem a
extremidade superior. Considerando que a parestesia e a dor são os principais sintomas e provocam
efeito negativo na funcionalidade e qualidade de vida, é de suma importância avaliar se o tratamento
conservador é e�caz na redução da dor nesses indivíduos. Objetivo: Avaliar o efeito do tratamento
conservador com órtese de punho e exercícios na dor de indivíduos com síndrome do túnel do carpo.
Materiais e Métodos: Doze mulheres destras (média de idade de 47,7 anos; desvio-padrão de 12,4 anos)
com diagnóstico médico de síndrome do túnel do carpo de acometimento discreto a moderado do nervo
mediano, realizaram tratamento conservador que consistiu no uso noturno de órtese de punho do tipo
comercial antebraquio-palmar que permitiu dedos e cotovelos livres e extensão de punho entre 0 e 10º
associado a realização domiciliar de exercícios de deslizamento de tendões e de nervo mediano. As
voluntárias foram submetidas a duas sessões de avaliação, antes e após 45 dias de tratamento
conservador. Em cada sessão foram aplicados o Questionário de Boston (escala de gravidade dos
sintomas e escala do estado funcional) e a Escala Visual Numérica da Dor. Após a avaliação inicial, cada
voluntária recebeu uma órtese do tipo comercial para ser utilizada à noite durante o sono (mínimo de
cinco noites na semana), uma cartilha com orientações para realização dos exercícios (cinco repetições
de cada exercício, duas vezes ao dia e no mínimo cinco dias na semana), e uma caderneta para anotar a
frequência dos sintomas e da realização do tratamento domiciliar. Em seguida, o tratamento foi iniciado.
O acompanhamento das voluntárias ocorreu através de ligações telefônicas semanais e encontros
quinzenais. Análise descritiva foi feita para todas as variáveis. O efeito do tempo do tratamento
conservador foi avaliado pelo teste de Wilcoxon, com nível de signi�cância de alfa=0,05. Resultados: Os
valores da escala visual numérica de dor antes do tratamento (mediana: 3,50; IQR: 3,00) e após
tratamento (mediana: 4,00; IQR:3,50) não apresentaram diferença estatisticamente signi�cante
(p=0,570). Os valores da escala de gravidade dos sintomas antes do tratamento (mediana: 2,45; IQR:
0,48) e após tratamento (mediana: 2,09; IQR: 0,56) tiveram redução estatisticamente signi�cante
(p=0,010). E os valores da escala do estado funcional antes do tratamento (mediana: 2,44; IQR: 0,93) e
após tratamento (mediana: 1,87; IQR: 0,59) também tiveram redução estatisticamente signi�cante
(p=0,003). Conclusão: Os resultados sugerem que o tratamento de 45 dias com uso da órtese comercial
associado a exercícios de deslizamento de tendões e nervo mediano promove redução dos sintomas e
melhora funcional de mulheres com síndrome do túnel do carpo.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA O FORTALECIMENTO DO ASSOALHO
PÉLVICO EM MULHERES APÓS O PARTO VAGINAL: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-

ANÁLISE

MIRIAM RAQUEL DINIZ ZANETTI - ORIENTADOR(A)

ISABELLE LOUREIRO GAZA BAIRRADA - DISCENTE

MARCELA GRIGOL BARDIN BALECH - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA O FORTALECIMENTO DO ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES
APÓS O PARTO VAGINAL: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE ISABELLE L. G. BAIRRADA¹, MARCELA
BARDIN², MÍRIAM R. DINIZ ZANETTI³ Autora principal (loureiro.gaza10@unifesp.br)¹, Co-orientadora
(bardinmarcela@gmail.com) ², Orientadora (miriam.zanetti@unifesp.br) ³ Financiamento: bolsa de
iniciação cientí�ca do CNPQ RESUMO Introdução: Sabe-se sobre a relevância da �sioterapia na
prevenção e reabilitação das disfunções do assoalho pélvico de mulheres que tiveram partos vaginais.
Destacando-se os seguintes recursos para seu tratamento: biofeedback, eletroestimulação, cones e
bolas vaginais e exercícios de fortalecimento (considerado padrão-ouro). Entretanto, a falta de
padronização dos protocolos de tratamento traz lacunas para o conhecimento cientí�co e di�culta a
prática clínica. Sob este contexto, essa revisão irá sistematizar os estudos, categorizando os resultados e
comparando-os, através de meta-análise. Objetivo: Comparar e identi�car o melhor recurso da
�sioterapia para o fortalecimento da MAP, em até um ano após o parto vaginal. Métodos: Trata-se de
uma revisão sistemática, cadastrada no PROSPERO (número: CRD42020176709), envolvendo ensaios
clínicos randomizados. As buscas foram efetuadas nas bases de dados: PubMed, Cochrane Library,
PEDro, LILACS, SciELO, EMBASE e MEDLINE, além de literatura cinzenta. Os estudos foram selecionados
por dois revisores cegos, através do programa Rayyan. Foram incluídos estudos realizados com
mulheres primíparas, até um ano após o parto, que tenham utilizado como recurso cones ou bolas
vaginais, eletroestimulação, biofeedback e/ou exercícios de fortalecimento; e que comparem os recursos
a cuidados usuais, placebo ou outro tratamento. Resultados parciais: Foram encontrados 1.381 artigos
no total, com 508 duplicatas e após leitura dos títulos e resumos por dois revisores cegos, 795 artigos
foram excluídos. Dessa forma, 78 artigos foram incluídos nesta revisão. Após a leitura completa destes
artigos, apenas nove foram incluídos. Segundo a escala Pedro de qualidade metodológica (0 a 10), três
artigos incluídos pontuaram 8 e seis artigos pontuaram de 4 a 7. Os métodos de avaliação da força
muscular do assoalho pélvico mais utilizados foram a manometria (seis artigos) e a Escala de Oxford
(três artigos). Para análise quali-quantitativa dos resultados, dez autores foram contatados pois haviam
dados incompletos nos artigos, porém não houve resposta. Em quatro estudos, o grupo de intervenção
apresentou aumento signi�cativo da força muscular do assoalho pélvico quando comparado ao controle.
As intervenções aplicadas nesses estudos foram exercício de fortalecimento, biofeedback,
eletroestimulação, cone vaginal, Pilates e treino de musculatura abdominal profunda. A escala de Oxford
foi utilizada em 2 estudos, apresentando resultados similares entre GI e GC, em ambos os estudos. Dois
estudos foram incluídos na meta-análise, utilizando-se os dados da manometria, os demais estudos não
apresentaram dados su�cientes para a inclusão, nesta etapa. A meta-análise identi�cou que exercícios
de fortalecimento do assoalho pélvico (EFAP) conduzidos por �sioterapeutas, sendo realizados por
mulheres primíparas, 6 semanas após o parto vaginal, resultaram em melhora estatisticamente
signi�cativa da força da MAP com aumento de 4.41 [2.64, 6.19] cmH2O e do tempo de sustentação da
contração do AP 42.98 [25.00, 60.96] segundos. Conclusão: O exercício de fortalecimento do assoalho
pélvico, iniciado na sexta semana após o parto vaginal, foi bené�co para o fortalecimento e aumento do
tempo de sustentação da MAP, de mulheres primíparas. O resultado da meta-análise deve ser analisado
de forma cuidadosa, devido à quantidade limitada de ensaios clínicos randomizados incluídos.
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TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA GRAVIDEZ ECTÓPICA NA CICATRIZ DA
CESÁREA COM METOTREXATO.

JULIO ELITO JUNIOR - ORIENTADOR(A)

RAFAEL MAIA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 95 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 29/06/22
16h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE DA MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Introdução: A Gravidez Ectópica (GE) é uma das complicações mais graves no início da gravidez. Devido
ao crescente número de cesarianas, nova localização de GE foi observada: gravidez ectópica na cicatriz
de cesárea (GECC). Na GECC, o saco gestacional é implantado na topogra�a de histerorra�a em vez da
cavidade endometrial. Em função do risco de ruptura uterina e hemorragia, o tratamento clássico é
histerectomia. Técnicas minimamente invasivas foram propostas com o intuito de evitar o procedimento
cirúrgico e a mutilação do útero, como a injeção local de metotrexato (MTX) guiada por ultrassonogra�a
transvaginal (USTV); tratamento sistêmico com MTX; e a embolização das artérias uterinas. A falta de
consenso sobre as diretrizes para tratamento de GECC, observada na literatura, motivou este projeto.
Objetivo: Avaliar a e�cácia do tratamento medicamentoso com MTX na GECC. Materiais e Método: Trata-
se de estudo retrospectivo, experimental, primário, descritivo, tipo série de casos, envolvendo os casos
de GECC e que foram tratados no Setor de Gravidez Ectópica do Departamento de Obstetrícia ?
EPM/UNIFESP. O diagnóstico foi estabelecido pela história e exame físico, apresentando beta-
gonadotro�na coriônica humana (?-hCG) positiva, e comprovação diagnóstica ao exame USTV (saco
gestacional implantado acima da linha endometrial invadindo miométrio em topogra�a da região ístmica
do útero e evidenciando cavidade uterina vazia). Os casos foram tratados com MTX e em alguns deles
realizou-se a quimioembolização, no período de 2008 a 2022. Os critérios adotados de inclusão foram
estabilidade hemodinâmica; saco gestacional íntegro; idade gestacional inferior a 12 semanas; ausência
de dor abdominal; desejo de gravidez futura; termo de consentimento assinado. O tratamento quando o
embrião apresentava batimentos cardíacos foi o local com MTX (1mg / kg) guiado por USTV. Quando o
embrião não apresentava batimentos cardíacos foi realizado o tratamento sistêmico com MTX. Quando
os níveis da ?-hCG eram baixos (menor que 5.000 mUI/ml), realizou-se dose única de MTX 50 mg/m2.
Quando ?-hCG eram maior que 5.000 mUI/ml, realizou-se o protocolo de doses múltiplas de MTX
(1mg/kg) intercaladas com ácido folínico 15mg VO. Resultados: Este estudo contou com 25 pacientes,
diagnosticadas com GECC, das quais 21 foram submetidas ao tratamento com MTX (15 tiveram
tratamento combinado; 3 tratamento local; e 3 tratamento sistêmico); 2 à quimioembolização; e 2 à
histerectomia. Houve exclusão dos casos de histerectomia, já que foram intervenções cirúrgicas em
caráter de emergência devido à hemorragia. A média dos seguintes parâmetros foi: 32,21 anos (idade
materna); 2,86 (número de gestações); 1,35 (número de paridades); 62300,13 (mUI/ml ?-hCG no
diagnóstico); 7,13 (semanas necessárias para negativar ?-hCG). O sucesso do tratamento com MTX
ocorreu em 91,3% dos casos. A falha ocorreu quando foi indicada cirurgia para resolução, em 8,7% dos
casos. Morbidez materna por transfusão sanguínea ou febre ocorreu em 8,7% dos casos. Os casos que
evoluíram com nova gestação foram 21,7%. Conclusão: O tratamento medicamentoso é uma alternativa
importante à conduta cirúrgica mutiladora, mostrou-se efetivo e com poucos efeitos colaterais. Por ser
condutas não invasiva preservar a fertilidade materna.
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TRAVESTIS E TRANSEXUAIS EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE - VIOLÊNCIA ESTATAL,
ENFRENTAMENTO E SUBJETIVIDADE

PATRICIA MARTINS GOULART - ORIENTADOR(A)

BIANCA ALVES NOVAIS DE JESUS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 158 - Justiça Social e Direito Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Sub-

Área: CIDADES

A trajetória de vida de mulheres trans e travestis é permeada por diversos tipos de violências,
produzidas por uma sociedade estruturalmente transfóbica, a qual empurra essa população para a
prostituição e para o crime como alternativas de sobrevivência. Dentro do ambiente carcerário,
situações opressoras são frequentes e potencializadas pela presença de agentes como o crime
organizado, internos e o Estado que fortalece a lógica binária, culminando em quebra de direitos dentro
e fora do Sistema Prisional. Para o congresso Acadêmico da UNIFESP de 2022 - Universidade,
Conhecimento e Democracia, nos propomos a abordar situações de violência e opressões a que estão
sujeitas travestis e transsexuais em cárcere, como também os modos de enfrentamento individuais e
coletivos por parte desta comunidade. Essa temática se mostra pertinente dada a inexpressiva
abordagem sobre o assunto dentro da Universidade, e na literatura em geral. Deste modo, por meio de
um projeto de Iniciação Cientí�ca (Edital PIBIC-2022 - Unifesp-CNPq), objetiva-se compreender as
condições de vidas de pessoas trans e travestis em situação de cárcere, como também os
desdobramentos subjetivos e os modos de enfrentamento em situações de vulnerabilidade. Trata-se de
um estudo exploratório, de desenho qualitativo, centrado em uma revisão bibliográ�ca e documental,
articulada com a análise de documentários audiovisuais de abordagem narrativa. Os resultados parciais
apontam para quebras de direitos e violência de gênero, como também modos de enfrentamentos
subjetivos que ensejaram a criação de políticas públicas com vistas na dignidade e autonomia no
ambiente prisional.
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TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO DOMÉSTICO: A SAÚDE MENTAL DE MULHERES
FILIPINAS TRAFICADAS PARA SÃO PAULO

SYLVIA DUARTE DANTAS - COORIENTADOR(A)

DENISE MARTIN - ORIENTADOR(A)

LIVIA DOS SANTOS FERREIRA - DISCENTE

CASSIO SILVEIRA - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 155 - Saúde Coletiva, Promoção e Educação em Saúde Data:
01/07/22 11h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO DOMÉSTICO: A SAÚDE MENTAL DE MULHERES FILIPINAS TRAFICADAS
PARA SÃO PAULO INTRODUÇÃO: A presente pesquisa vem investigando, a partir de referencial teórico
interdisciplinar, acerca da saúde mental de mulheres trabalhadoras domésticas de nacionalidade �lipina
na cidade de São Paulo. O Brasil entrou, recentemente, no contexto dos ?novos laços globais? no que se
refere à migração laboral de mulheres do sudeste asiático, proveniente das Filipinas, para o trabalho
reprodutivo. Em decorrência da forma como vêm sendo arregimentadas e inseridas no contexto laboral,
as condições de trabalho são agravadas pelas violações concernentes ao trá�co de pessoas, podendo ter
consequências para a saúde mental destas mulheres. OBJETIVO: Compreender a relação do trá�co de
pessoas com a saúde mental do sujeito imigrante que sofre essa violação, a partir de mulheres de
nacionalidade �lipina que são tra�cadas para laborarem como domésticas na cidade de São Paulo.
METODOLOGIA: Este estudo tem abordagem qualitativa, utilizando técnicas de observação participante e
entrevistas em profundidade. As interlocutoras da pesquisa são mulheres �lipinas que chegaram em São
Paulo com vaga de trabalho certa, desde a origem, no setor doméstico. Foram arregimentadas por
agência ou pelo próprio empregador, e vivenciaram, à luz do conceito do Protocolo de Palermo,
violações do trá�co de pessoas. A pesquisadora possui inserção no campo de pesquisa e realizou
entrevistas semiestruturadas, individuais, com 8 (oito) interlocutoras. Os dados obtidos serão analisados
em uma perspectiva teórico interdisciplinar, própria do campo da Saúde Coletiva, e com abordagem
intercultural. RESULTADOS: Os resultados preliminares da pesquisa apontam algumas categorias e
hipóteses sobre as consequências do trá�co para a saúde mental das mulheres �lipinas exploradas no
trabalho doméstico, como: decepção com as condições de trabalho no destino; abusos re�etidos na
jornada de trabalho; relação com os empregadores: afeto, submissão e perda de identidade; língua
como fator de diferenciação e de submissão; risco de morte iminente no ambiente de trabalho;
comunidade e espiritualidade como suporte; recursos e aprendizado. CONCLUSÃO: Dados obtidos até o
momento apontam que há consequências negativas à saúde mental das interlocutoras. Entretanto,
também há evidências de que, a despeito das gravíssimas violações a que são submetidas, possuem
recursos e suporte para lidarem com algumas das adversidades encontradas. Os resultados apontam
alguns possíveis caminhos para políticas públicas de proteção dessas trabalhadoras, bem como para
assistência à saúde mental das mesmas.
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TRÍVIAS EM CANÇÕES: RETALHOS DE CENAS: ESPETÁCULO HÍBRIDO DO CORAL
UNIFESP

LUCIANO GAMEZ - COORDENADOR(A)

EDUARDO GONÇALVES FERNANDES - COLABORADOR(A)

GABRIELA PORTO SILVA - COLABORADOR(A)

Trabalho: Sessão: 12 - Arte, Cultura e Humanidades 2 Data: 27/06/22 16h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E CULTURA

O Coral Unifesp foi criado em 1967 e desde 1997 está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da
Unifesp, onde tem se consolidado como uma ação de extensão de signi�cativo envolvimento afetivo e
social para aqueles que participam anualmente dos seus diferentes projetos (alunos, professores,
funcionários da instituição e membros da comunidade em geral). O Coral Unifesp propicia não apenas
vivências de canto coral, mas sobretudo vivências de caráter artístico cênico, uma vez que se propõe a
articular a voz e o corpo com apoio da linguagem cênica e visual, em coreográ�ca trazidas pelas artes do
teatro, da dança e da música. Seu repertório abrange, sobretudo, música popular brasileira e também
peças eruditas, tais como: Missa Dilígite, de Camargo Guarnieri; Te Deum, de J. Haydn; Missa Secunda, de
Hans Leo Hassler; Glória, de Vivaldi; Missa em Sol Maior, de Franz Schubert, movimentos do oratório; O
Messias, de Haendel e Christmas Cantata, de Pinkhan. Em 1998, o espetáculo "Os Saltimbancos e outros
bichos" foi lançado em CD, com renda de comercialização revertida para o Projeto Solidar, que arrecada
fundos para o Hospital São Paulo. Atualmente, o Coral UNIFESP tem direção musical e regência do
maestro Eduardo Fernandes. A combinação entre a atitude cênica/corporal e a música propriamente
dita é um dos diferenciais do coro, sendo cada canção interpretada também com recursos de cena que
se sucedem e formam o conjunto do espetáculo. Seguindo essa proposta coral-cênica, o grupo já
apresentou montagens como: A Noiva do Condutor, de Noel Rosa; Ópera do Malandro e Os
Saltimbancos, de Chico Buarque; O Grande Circo Místico, de Chico Buarque e Edu Lobo; Caymmi -
Lendas do Mar, com base na obra de Dorival Caymmi; Dos Festivais, com canções que marcaram os
festivais de MPB dos anos 60 e 70; A Era do Rádio, composta por temas musicais da chamada "Época de
Ouro" do rádio no Brasil; Os Afro-Sambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes; Ópera Chica, de Álvaro
Cueva; Cinco Olhares sobre Lenine, com base na obra desse autor/cantor; "Cantos de São Paulo", e a
mais recente produção iniciada em 2020 no formato online durante a pandemia de Covid 19, "Trívias em
Canções: retalhos de cenas", também de Alvaro Cueva. Neste âmbito, objetiva-se a montagem de um
espetáculo musical cênico com apresentações musicais, abertas ao público em geral, a serem veiculadas
no formato híbrido, ou seja, mesclando as produções on-line que fazem parte desse espetáculo, já
disponíveis no canal do Youtube do Coral Unifesp, com apresentações presenciais a serem produzidas e
apresentadas no Teatro Marcos Lindenberg, nos meses de dezembro de 2022 e Março de 2023.Cada
trívia é composta por uma sequência de três músicas que retratam situações dentro do mesmo contexto
temático. 1. Trívias de Salão: a- Dalila, b- Morena Laura, c- Miranda. 2. Trívias de Estados Civís (de Paixão
e de Adeus): a-Errante, b- Toda em Si, c- Barravento. 3. Trivias Crioulas (Baile de Trívias): a- Colapso, b-
Arredia, c- Pela Pele. 4. Trívias de Classe: a- Questão de Classe, b- O Homem da Lua, c- Samba Quixote. O
espetáculo "Trívias em Canções: retalhos de cena" pretende abarcar e ampliar a experiência construída
em 2020 durante o isolamento social, a partir da pluralidade de situações que envolveram interações
forçosamente ocorridas a distância. Este ponto de partida possibilitou a construção de novos formatos
de interação para o canto coral, envolvendo novas formas de apresentação musical, novos e diferentes
desa�os na produção de um espetáculo coral cênico produzido totalmente a distância. Além da
montagem desse espetáculo, o Coral Unifesp desenvolve um repertório paralelo destinado a realizações
de apresentações de carácter institucional, em outros eventos internos e externos da Unifesp, tais como
o Congresso Acadêmico Unifesp. Como projeto de extensão, é importante referir a importância que o
Coral Unifesp tem na vida das pessoas, sobretudo de quem participa das ações por ele promovidas. Por
vezes o resultado �nal da participação dos cantores no coral Unifesp é uma experiência transformadora,
visto que ao longo desses anos de atuação temos o registro de que vários cantores e cantoras tornaram-
se músicos e atores pro�ssionais. Por �m, o projeto justi�ca-se também pelo viés cultural de suas ações
e da importância que o desenvolvimento e promoção da cultura tem no contexto institucional da
Unifesp e no âmbito nacional de promoção da cultura em nosso país.



Página 1953Página 1953

TREINAMENTO BASEADO EM VELOCIDADE NO BASQUETEBOL

REGIANE ALBERTINI DE CARVALHO - ORIENTADOR(A)

RODOLFO DE PAULA VIEIRA - ORIENTADOR(A)

WENDEL SIMÕES FERNANDES - DISCENTE CO-AUTOR

SERGIO CESAR FERREIRA - DISCENTE

RICARDO CESAR ALVES FERREIRA - DISCENTE CO-AUTOR

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA DO ESPORTE / FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

Neste estudo comparamos a resposta do treinamento baseado em velocidade (TBV) na performance de
atletas da categoria sub 16 com atletas de basquetebol até 16 anos. O TBV é um método de treinamento
baseado na velocidade de execução ideal para determinada carga externa de treino e tem sido utilizada
em diversas modalidades atualmente. Vinte atletas de categorias de base de basquetebol foram
avaliados em plataforma de salto vertical e divididos em dois grupos com 10 atletas em cada,
treinamento de força tradicional (TT) e treinamento baseado em velocidade (TBV), os atletas executaram
o teste contra movimento em plataforma de salto vertical, teste de força máxima para uma repetição
máxima (1 RM) no agachamento e teste de carga ótima para o agachamento. O grupo TT realizou
durante 4 semanas o treinamento com 65% 1RM executando 4 séries de 10 repetições duas vezes por
semana, já o grupo VBT executou 4 séries com a carga ideal até haver redução de 10% na altura do salto
. Os resultados mostraram uma melhora signi�cativa do grupo VBT (P<0,05)(3.430 ± 0.9874 N=10)
comparado ao grupo TT(-0.5100 ± 1.358 N=10) que teve ainda uma piora no rendimento após as 4
semanas de intervenção. Concluindo mostramos que o treinamento baseado em velocidade é superior
ao treinamento de força tradicional em jovens atletas e deve ser incluído em algum momento da
periodização no basquetebol.
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TREINAMENTO FÍSICO PROMOVE MELHOR MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DO
QUE O TRATAMENTO COM DIURÉTICO EM RATAS MENOPAUSADAS

DANIELLE DA SILVA DIAS - CO-AUTOR(A)

GABRIEL DO CARMO SILVA - DISCENTE CO-AUTOR

KATIA DE ANGELIS LOBO D AVILA - ORIENTADOR(A)

NATHALIA BERNARDES - CO-AUTOR(A)

MAYCON JUNIOR FERREIRA - DISCENTE

MICHEL PABLO S. F. SILVA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 154 - Ciências do Movimento Humano Data: 01/07/22 11h01 
Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS

BIOLOGICAS Sub-Área: FISIOLOGIA DO ESPORTE / FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

MAYCON JUNIOR FERREIRA¹, GABRIEL DO CARMO SILVA¹, MICHEL PABLO DOS SANTOS FERREIRA SILVA²,
NATHALIA BERNARDES¹,³, DANIELLE DA SILVA DIAS¹, KÁTIA DE ANGELIS¹,² ¹Laboratório de Fisiologia do
Exercício, Departamento de Fisiologia, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, Brasil.
²Laboratório de Fisiologia Translacional, Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, Brasil.
³Universidade São Judas Tadeu (USJT), São Paulo, Brasil. Introdução: A distribuição gratuita de fármacos
anti-hipertensivos facilita o acesso ao tratamento da hipertensão arterial (HAS) podendo reduzir o risco
cardiovascular no sexo feminino. Entretanto, isso não re�ete em melhor manejo da pressão arterial (PA)
uma vez que grande parcela das mulheres tratadas com fármacos anti-hipertensivos não tem seus níveis
pressóricos controlados. Objetivo: Comparar os efeitos do tratamento com diurético e do treinamento
físico concorrente (TFC) sobre o controle cardiovascular autonômico e sistema imune em um modelo de
menopausa. Métodos: Ratas espontaneamente hipertensas (3 meses de vida) foram alocadas em grupos
ooforectomizados: sedentárias (OS), sedentárias tratadas com hidroclorotiazida (OTH) e treinadas (OT).
Ooforectomia foi realizada por meio da remoção dos ovários. Tratamento com hidroclorotiazida (30
mg/kg, dissolvido em água de beber) foi conduzido por 8 semanas. PA sistólica (PAS) foi avaliada pela
pletismogra�a de cauda em 4 momentos distintos do estudo. O treinamento físico foi composto por
exercício aeróbio seguido pelo exercício resistido 3 dias/sem, durante 8 semanas. PA e sua variabilidade
foram analisadas usando sinais de registro direto (WINDAQ, 2Khz) e a sensibilidade barorre�exa foi
avaliada por meio da infusão de drogas vasoativas. Medidadores in�amatórios foram mensurados em
tecido cardíaco. Resultados: O grupo OSH apresentou menor PAS (mmHg) no momento pré-intervenção,
bem como na quarta e �m da oitava semana de intervenção comparado com o grupo OS, enquanto que
o grupo treinado teve menores valores em relação ao grupo OS a partir da quarta semana de
intervenção (p=0,001). Apenas o TFC reduziu a PAM (mmHg) comparado com o grupo OS (OT:153±15 vs.
OS:176±16). Bradicardia de repouso (bpm) foi vericada no grupo OT (331±21) comparado com os grupos
OS (376±24) e OSH (370±29). A resposta bradicárdica da sensibilidade barorre�exa (bpm/mmHg) foi
maior no grupo treinado comparado com o grupo OS (OT:-1,3±0,4 vs. OS:-0,6±0,3), enquanto que ambos
os grupos OSH e OT apresentaram maior resposta taquicárdica (OSH:-2,2±0,7 e OT:-2,4±0,8 vs.
OS:-1,3±0,4). Modulação simpática vascular (LF-PAS) (mmHg²) foi reduzida no grupo treinado comparado
com os demais grupos (OT: 6,9 ± 6,0 vs. OS: 18,8 ± 6,1 e OSH: 15,8 ± 5,5). Além disso, o TFC promoveu
maiores níveis de IL-10 (pg/mg) comparado com os grupos sedentários (OT: 59,9 ± 10,4 vs. OS: 52,8 ±
23,2 e OSH: 45,1 ± 10,6). Conclusão: Nossos resultados sugerem que o modelo de treinamento físico
recomendado para o tratamento da HAS promove mais benefícios comparado ao tratamento anti-
hipertensivo com diurético. Esses achados evidenciam o papel fundamental da inclusão do exercício
físico no tratamento anti-hipertensivo na pós-menopausa, podendo resultar em um menor risco
cardiovascular nessa população. Apoio �nanceiro: FAPESP (2019/06277-0), CAPES, CNPq.
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TREINAMENTO PARA OLIMPÍADAS DE ROBÓTICA ONLINE

FABIO AUGUSTO FARIA - COORDENADOR(A)

ERYKA MATHIAS LOPES - DISCENTE

ALVARO MOURA - DISCENTE

WILLIAM KEN SAITO IIDA - DISCENTE

LAURO PAULO DA SILVA NETO - COORDENADOR(A)

SERGIO RONALDO BARROS DOS SANTOS - COORDENADOR(A)

THAÍS SOARES COSTA - DISCENTE

KEVIN KAIWEN SHIH HUANG - DISCENTE

GLÓRIA STHEFANY PEREIRA DA SILVA - DISCENTE

CARLOS GUILHERME MORAES - DISCENTE

VICTOR HUGO GODOI PEDROTA - DISCENTE

CAMILO MAIA PIRES - DISCENTE

GABRIEL MARQUES ALVES - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 43 - Ensino de Ciências e Exatas Data: 28/06/22 14h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O projeto de extensão Treinamento para Olimpíadas de Robótica (TOR) faz parte do programa de
extensão Robótica sem Fronteira, amparado pelos alunos do grupo de robótica Forgers do ICT-Unifesp.
Esse projeto tem o objetivo de levar conhecimentos de robótica aos alunos da rede pública de ensino e
prepará-los para a modalidade prática e teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Em 2021, o
projeto contou com a participação de 32 alunos inscritos do estado de São Paulo, todos de escolas
públicas. Para atender esses alunos, foi elaborado um plano de aula com carga horária de 46 horas,
distribuídas em encontros síncronos e materiais assíncronos. As aulas síncronas foram elaboradas no
intuito de desenvolver as atividades práticas por meio de uma metodologia ativa. Os monitores
conduziam os alunos na resolução de exercícios e desa�os da etapa prática, por meio do uso de um
simulador e perguntas norteadoras. Enquanto o material assíncrono, também elaborado pelos próprios
monitores, abordou o conteúdo programático da modalidade Teórica da OBR e tutoriais sobre o uso do
simulador. Os materiais utilizados foram: software de simulação da OBR chamado SBotics, Google
Classroom para a organização do material didático e o Google Meet para a realização dos encontros
virtuais. Os conteúdos abordados foram: uso da plataforma SBotics, lógica da programação, funções
condicionais, laços de repetição, uso de sensores e atuadores, eletrônica, mecânica geral e controle.
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TRITERPENOS PENTACÍCLICOS IDENTIFICADOS NO EXTRATO METANÓLICO OBTIDO
DAS FOLHAS MODIFICADAS DE EUPHORBIA TIRUCALLI E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

CITOTÓXICA

PATRICIA SARTORELLI - ORIENTADOR(A)

DANIELA CRISTINA RUSSO - DISCENTE

DANIEL PEREZ VIEIRA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 28 - Química e Ensino de Quimica Data: 28/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS EXATAS, DA

TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área: QUÍMICA ORGÂNICA

TRITERPENOS PENTACÍCLICOS IDENTIFICADOS NO EXTRATO METANÓLICO OBTIDO DAS FOLHAS
MODIFICADAS DE Euphorbia tirucalli E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA Daniela C. Russo1, Daniel
P. Vieira2, Patricia Sartorelli1. 1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Química, Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo ? UNIFESP. 2 Centro de
Biotecnologia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares ? IPEN. DCR daniela.russo@unifesp.br
Palavras-chave: Atividade Citotóxica; Euphorbia tirucalli; Triterpenos pentacíclicos. A ampla aceitação do
uso de plantas com �nalidade medicinal e a grande diversidade natural propiciam condições para a
análise de espécies vegetais que ainda não tenham sido estudadas ou para aprofundar o conhecimento
sobre aquelas das quais já são conhecidos alguns resultados, sendo estas pesquisas uma forma
apropriada de contribuir para o inventário de plantas que possam se tornar um ponto de partida para a
prospecção de novos fármacos (1). A Euphorbia tirucalli Linnaeus, planta selecionada para este estudo,
tem sido empregada popularmente no combate a carcinomas, despertando o interesse dos
pesquisadores da área de Química de Produtos Naturais. Pertencente à família Euphorbiaceae e ao
gênero Euphorbia, constitui objeto de estudos relacionados com o tratamento de uma gama de doenças
de natureza infecciosa e in�amatória (2). Esta pesquisa tem como objetivos avaliar a atividade citotóxica
e a composição química do extrato obtido das folhas modi�cadas de E. tirucalli. Para tanto, foi realizada
coleta da planta, e após etapas de secagem e moagem, o material foi extraído com metanol e,
posteriormente, realizada partição líquido-líquido com diclorometano. O extrato bruto foi analisado por
Cromatogra�a Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e Ressonância Magnética Nuclear de
Hidrogênio e Carbono-13. Os sinais de deslocamentos químicos nos espectros obtidos permitiram
identi�car a presença de triterpenos pentacíclicos, sendo eles lupeol, lupenona e beta-amirina. O ensaio
de atividade citotóxica frente à linhagem de células de adenocarcinoma de mama (MCF-7), pelo método
colorimétrico com o reagente brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) para o
extrato metanólico mostrou atividade moderada. O estudo prosseguirá com o isolamento e a
caracterização química dos compostos presentes, bem como, com o ensaio de atividade citotóxica das
frações diclorometânicas. (1) BERLINCK, R.; BORGES, W.; SCOTTI, M.; VIEIRA, P. C.; A Química de Produtos
Naturais do Brasil no Século XXI. Revista Química Nova vol: 40. 2017. (2) MACHADO, M. M. Per�l
fotoquímico e a avaliação dos principais efeitos biológicos e imunológicos in vitro da Euphorbia tirucalli.
Santa Maria, RS, 2007.
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TUTORIA DO PROJETO SEMEAR-EPM PARA ALUNOS DO CAMPUS SÃO PAULO ?
APRENDIZADO DE MÃO DUPLA

MARINA CARVALHO DE MORAES BARROS - COORDENADOR(A)

VANIA D ALMEIDA - COORDENADOR(A)

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO FERREIRA FELICIANO - COORDENADOR(A)

GIANNA MASTROIANNI KIRSZTAJN - COORDENADOR(A)

FABIO VEIGA DE CASTRO SPARAPANI - COORDENADOR(A)

MARAIR GRACIO FERREIRA SARTORI - COORDENADOR(A)

GABRIEL RONATTY TAVARES SANTOS - COORDENADOR(A)

EMILIA INOUE SATO - COORDENADOR(A)

LEONARDO VALOIS RODOVALHO - COORDENADOR(A)

AMANDA BOTELHO - COORDENADOR(A)

MARCUS VINICIUS MALHEIROS LUZO - COORDENADOR(A)

MARIA GABRIELA BAUMGARTEN KUSTER UYEDA - COORDENADOR(A)

WAGNER JERONIMO GOMES DE ARAUJO - COORDENADOR(A)

ALEXANDER KOPELMAN - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 39 - Educação e Cuidado e Saúde Data: 28/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: EDUCAÇÃO E ENSINO Sub-Área:
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

O Projeto Semear-EPM surgiu em 2017 para apoiar estudantes da universidade com vulnerabilidade
socioeconômica, ele é formado por 3 pilares: bolsa-auxílio, rede de contatos e tutoria. Um dos pilares
mais importantes do Projeto Semear-EPM é a tutoria. Cada aluno que faz parte do projeto recebe um
tutor que lhe dá orientações e auxílio, acompanha seu desenvolvimento individual, oferecendo suporte
acadêmico, pessoal e social. Os encontros acontecem em ambientes variados conforme combinado
entre o aluno e o professor, desde um café ou um almoço para conversar, até encontros que possam
apresentar ao aluno um pouco da rotina da pro�ssão. No início só tinha direito à tutoria alunos
bolsistas. Após certa demanda dos demais alunos, resolvemos expandir esse braço do Semear para
todos os alunos do Campus São Paulo. OBJETIVO: A tutoria busca vencer uma barreira acadêmica na vida
do discente vulnerável, possibilitando que ele tenha em seu cotidiano uma referência universitária
próxima e con�ável, com a que possa contar para ser orientado em relação às oportunidades diversas
que a Universidade tem a oferecer, bem como, para orientações no âmbito pessoal para momentos
difíceis que o aluno enfrenta na sua rotina como graduando. Assim, o objetivo �nal da tutoria é
contribuir para uma formação excepcional, tanto do ponto de vista técnico quanto humano, visando um
país mais justo e com menos evasão universitária, MATERIAL E MÉTODOS: A tutoria é formada por
alunos do Campus São Paulo de todos os cursos que têm interesse de ter um contato mais próximo com
alguém mais experiente como por exemplo, professores de diversas áreas da Universidade e ex-alunos,
que se dispuseram a acompanhar e dar suporte aos acadêmicos. Os encontros acontecem de acordo
com a disponibilidade do aluno e do tutor, em sua maioria são encontros quinzenais, em ambientes
diversos. Essa mediação ocorre de maneira contínua ao longo de toda a graduação do aluno.
RESULTADOS: Atualmente, há 120 tutores e 113 alunos. O projeto vem trabalhando em formas de dar
melhor suporte a um número crescente de alunos. Por meio de relatos de docentes e discentes do
programa, pode-se observar um aprendizado mútuo. Em relação aos docentes, temos relatos que
apontam sobre o conhecimento a respeito da vida e di�culdades dos acadêmicos, informações valiosas
para uma postura diferenciada frente a sala de aula. Já os discentes, têm se pontuado conhecimentos a
respeito da vida pós-universitária, do mercado de trabalho de sua área e ajudas que vão além do âmbito
acadêmico como problemas familiares, de relacionamentos e questões �nanceiras. CONCLUSÃO: A
tutoria do Projeto Semear-EPM tem transformado a vida de alunos e professores e proporcionado um
aprendizado de mão dupla. Relato de experiência: ?A tutoria com o professor permitiu que eu tivesse
uma outra visão da vida e da medicina. Fui acolhido por ele em um momento muito difícil pra mim e
suas palavras de carinho, (...) Foram muitas lições sobre empatia, cuidado e amor à medicina. Tudo isso
acompanhado de um bom café. (...) Serei sempre grato.?
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UAES - UNIVERSIDADE ABERTA À ECONOMIA SOLIDÁRIA

FABIANA PERRECHIL BONSANTO - COORDENADOR(A)

HENRIQUE ZOQUI MARTINS PARRA - COORDENADOR(A)

PEDRO FIORI ARANTES - COORDENADOR(A)

ROGERIO SCABIM MORANO - COORDENADOR(A)

JULIANA DE SOUZA AZEVEDO - COORDENADOR(A)

CLASSIUS FERREIRA DA SILVA - COORDENADOR(A)

EGEU GOMEZ ESTEVES - COORDENADOR(A)

FLAVIO TAYRA - COORDENADOR(A)

SIMONE APARECIDA RAMALHO - COORDENADOR(A)

PATRICIA LACZYNSKI DE SOUZA - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 18 - Ciências Sociais Aplicadas: Políticas Públicas e Sociais Data:
27/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Sub-Área: REDES ORGANIZACIONAIS E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

O que é a UAES? A UAES é um programa de extensão de abrangência interdisciplinar e multicampi sobre
Trabalho Associado, Autogestão e Economia Solidária, com objetivo de formar em Autogestão e
Economia Solidária na perspectiva da educação popular e sempre em interação com os movimentos
sociais, coletivos e empreendimentos de trabalhadores e organizações da sociedade civil a�ns com a
temática. Qual o foco da UAES? Os projetos, cursos e eventos da UAES tem como foco os movimentos
sociais em que a organização autônoma coletiva é presente, como nos movimentos de moradia, na
reforma agrária, no movimento cultural da periferia, na organização dos catadores de materiais
recicláveis, na agricultura e na pesca de base familiar etc. Em termos especí�cos, a parceria mais estável
nesses 2 anos de UAES tem sido com o FOPES - Fórum Paulista de Economia Solidária, com o qual
realizamos webnários sobre diversos temas. Outra parceria importante tem sido com a "Ocupação
Cultural Jeholu", organização cultural e política que visa promover a cultura ancestral presente nas
religiões de matriz africana. Junto com o Jeholu �zemos diversas atividades do Projeto Cabaça, projeto
de extensão vinculado à UAES. O que a UAES fez? Constituída por um grupo de docentes logo após o
início da pandemia do novo coronavírus, a UAES foi formalizada no SIEX em 12/05/2020 e, desde então,
realizou eventos, projetos e cursos de extensão com a premissa pedagógica do diálogo entre saberes
acadêmicos e saberes populares. Até o momento foram realizados: a) 10 eventos de extensão em
parceria: 1) Economia Solidária: saídas para a crise - 16/06/2020; 2) Economia Solidária Feminista -
04/08/2020; 3) Educação Indígena e Economia Solidária - 07/08/2020; 4) Finanças Solidárias,
Desenvolvimento Local - 14/09/2020; 5) Propostas para a Economia Solidária - 29/08/2020; 6) Eleições
2020: Empreendimentos falam. Tão ouvindo? - 29/10/2020; 7) Desa�os: Pix e Economia Solidária -
14/12/2020; 8) Nacionalização com controle operário - 03/03/2021; 9) Diálogos: Ecosol e Sistema
prisional - 25/08/2021; 10) Geração de Energia e Economia Solidária: como organizar uma Política
Municipal? - 18/11/2021. b) 3 eventos de extensão próprios: 1) Aula Inaugural: Tecnociência Solidária e
Ensino Superior - 30/07/2020; 2) Conversa sobre Racismo Estrutural com Babá Sidnei - 13/11/2020; 3) Esú
e os saberes tradicionais na economia dos povos de terreiros - 07/05/2021. c) 3 cursos de extensão: 1)
Autogestão, Cooperativas e Economia Solidária - 2020; 2) Cidades e Autogestão - 2021; 3) EcoSol de
Terreiro: economia solidária em terreiros de matriz africana - 2021. Os cursos de extensão, além de
gratuitos, adotaram o formato MOOC (Massive, Open, Online Courses). Surgida durante a pandemia do
novo coronavírus, todas as atividades da UAES ocorreram remotamente e, portanto, foram adotadas
tecnologias da informação e comunicação que viabilizaram sua realização , são elas: Estúdio de
gravação: StreamYard; Canal de transmissão: YouTube (o canal tem 3 mil inscritos); Fórum de discussão:
Discord; além de Site próprio (https://uaesunifesp.com/), Instagram, Facebook e Linktree. Todas as
atividades foram gravadas e estão disponíveis no Canal da UAES no Youtube:
https://www.youtube.com/c/uaesunifesp. Qual o futuro da UAES? O retorno às atividades presenciais em
2022 trouxe o desa�o de planejar cursos de extensão presenciais, a serem oferecidos conforme a
demanda. Algumas possibilidades são: "Formação de Formadores em Autogestão e Economia Solidária":
destinado a alunos de graduação de quaisquer cursos da Unifesp; "Autogestão de Negócios Solidários":
destinado a trabalhadores já associados ou em processo de criação de coletivos de trabalho. Além
destes cursos novos, presenciais, em 2022 ofereceremos também mais um curso de extensão em
formato MOOC. Estamos planejando o curso "Autogestão & Estado: a Economia Solidária e as Políticas



Públicas", no qual serão tratadas as intersecções, com suas possibilidades e desa�os, entre a Economia
Solidária e as políticas de "Habitat e Moradia", "Trabalho e Renda", "Energias Renováveis", "Mobilidade
Urbana e meios de transporte", "Abastecimento e Segurança Alimentar"; "Saneamento Ambiental
urbano e rural"; "Saúde Mental Coletiva" e "Microcrédito e Finanças Solidárias de Proximidade". Durante
o curso pretendemos elaborar um "Caderno de Proposições: Economia Solidária e Políticas Públicas" que
abranja todas as discussões do curso e que possa ser utilizado como subsídio para os debates das
Plenárias e Fóruns da Economia Solidária.
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ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE PARA RASTREAMENTO DE TROMBOSE
VENOSA PROFUNDA EM PACIENTES GRAVES COM SUSPEITA DE COVID-19

LIBNAH LEAL AREIAS - CO-AUTOR(A)

RONALD LUIZ GOMES FLUMIGNAN - ORIENTADOR(A)

LUIS CARLOS UTA NAKANO - CO-AUTOR(A)

ANA ALYRA GARCIA CARVALHO - CO-AUTOR(A)

PEDRO MACIEL DE TOLEDO PIZA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 173 - Covid-19 Data: 01/07/22 16h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: COVID-19

Introdução Ainda que haja associação entre a infecção pelo vírus da COVID-19 e a trombose venosa
profunda(TVP), dados acerca de outras consequências dessa complicação, em quem ela aparece e como
isso indica o tratamento mais razoável ainda são esparsos. A necessidade de anticoagulação adequada e
precoce se apresenta também como um bom motivo para continuar investigando a complicação e a
possibilidade de um método de rastreamento. Objetivos Neste trabalho, visamos investigar a presença
de TVP através de ultrassonogra�a à beira-leito(point-of-care ultrasound/POCUS), em pacientes graves
internados em UTI em virtude de infecção pela COVID-19 e a sua associação com os principais desfechos
clínicos, como mortalidade, ventilação mecânica invasiva e necessidade de hemodiálise. Além disso
buscou-se investigar como os achados ultrassonográ�cos à beira-leito contribuem no diagnóstico e
podem ser racionalizados como uma ferramenta de rastreamento, associados aos dados clínicos,
colaborando para a escolha da terapia anticoagulante ao detectar precocemente a complicação em
questão. Materiais e métodos Todos os 73 pacientes elegíveis, internados na unidade de terapia
intensiva(UTI) do Hospital São Paulo com sintomas de COVID-19 foram incluídos e submetidos ao
rastreamento de trombose venosa profunda. Os participantes com COVID-19 con�rmados por RT-PCR
de swab de orofaringe foram rastreados para TVP através da ultrassonogra�a à beira-leito, incluindo
compressão em modo B e avaliação de �uxo em modo cor nos tempos de 48 horas, 5 dias, 10 dias e 21
dias desde a admissão em UTI. Os participantes sem COVID-19 foram submetidos a avaliação de
ultrassonogra�a apenas após a suspeita clínica de TVP. Todos os exames foram realizados por um
mesmo observador treinado e as imagens foram veri�cadas por outros dois cirurgiões vasculares com
experiência e treinados com POCUS. As comparações de variáveis foram avaliadas por meio de testes t
pareados e um valor de P inferior a 0,05 foi considerado signi�cativo. Resultados e conclusão A
incidência de TVP veri�cada nos pacientes internados em UTI em virtude de infecção por COVID-19,
diagnosticada com POCUS, foi de 30.5%(18 participantes). Identi�camos 8 participantes(10.9%) em 48
horas; 16(21.9%) em 5 dias; 22(30.1%) em 10 dias; e, por �m, 23(31.5%) participantes foram
diagnosticados com TVP no período máximo de seguimento, ou seja, 21 dias. Entre todos os 59
participantes com COVID-19, 33 apresentaram TVP, e nenhum dos 14 participantes sem COVID-19
apresentaram TVP. Corroborando dados de outros estudos pelo mundo, a TVP foi mais prevalente em
homens (31.4%) do que em mulheres (9.1%), mais prevalente em pacientes com mais de 70 anos (31.6%)
do que em pacientes com menos de 70 anos (22.2%). As comorbidades mais prevalentes na amostra
foram hipertensão (75.3%), diabetes (46.6%), doença renal crônica (41.1%) e tabagismo (27.4%).
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UM CAMINHO PARA UMA INICIAÇÃO CIENTÍFICA PAUTADA EM REFLEXÕES SOBRE A
NATUREZA: O USO DE UMA MINIESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMO FERRAMENTA

PARA O ENSINO - APRENDIZAGEM DE CLIMATOLOGIA ESCOLAR

HELIO ELAEL BONINI VIANA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 4 - Ensino e divulgação Cientí�ca Data: 27/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

O uso de uma miniestação meteorológica na escola visa propiciar um ambiente de pesquisa, onde os
alunos poderão aprender na prática vários conceitos ligados ao clima. Nesse contexto, pesquisando
sobre a dinâmica atmosférica e suas interações, poderão conseguir relacionar assuntos mais
abrangentes, complexos e interdisciplinares. Nosso objetivo está em analisar a viabilidade pedagógica
do uso de uma miniestação meteorológica para o ensino aprendizagem de Climatologia, criando
alternativas para sair dos moldes tradicionais de ensino, no qual muitas vezes os alunos são meros
receptores de informações e não participam de maneira atuante na construção do conhecimento. Assim,
a ideia é criar um ambiente para oportunizar a pesquisa, onde os alunos sejam protagonistas desde o
desenvolvimento a implantação do projeto. Deste modo, estimular um aprendizado signi�cativo,
envolvendo-os no processo de investigação cientí�ca. Trata-se de uma pesquisa-ação exploratória sob o
olhar qualitativo, que utilizará do método da Análise Textual Discursiva para analisar os dados coletados
que consistirá em observações, anotações em diário, entrevistas e seminários. A pesquisa será realizada
com duas turmas do 9ºano do Ensino Fundamental II, aproximadamente 70 alunos, na disciplina de
Geogra�a, durante o ano letivo de 2022. A miniestação será equipada com aparelhos básicos de
monitoramento como: barômetro, higrômetro, pluviômetro e termômetros de máxima e mínima. Esses
instrumentos simples e funcionais serão utilizados para observação, mediação, organização,
apresentação e interpretação dos dados coletados. Conclusão: durante o processo serão realizadas
atividades pedagógicas para avaliar o aprendizado dos alunos, e atividades para analisar e quanti�car os
dados coletados, com esses dados pode-se gerar grá�cos e tabelas que poderão ser apresentados à
comunidade escolar ao decorrer da pesquisa. Além disso, os dados podem ser comparados com os do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) ou outros sites do governo ou empresas privadas. Como
produto de comunicação e de divulgação dos resultados para a comunidade escolar, usaremos uma
ferramenta de uso gratuito da plataforma Google de nome ?Padlet?, que é uma ferramenta digital para
construção de murais virtuais colaborativos. Já os alunos terão acesso aos resultados da pesquisa em
um seminário de culminância das atividades realizadas no processo, e todos poderão participar expondo
suas impressões, vivências e aprendizagens.
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UM ESTUDO COMPARATIVO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EMBARCADO
UTILIZANDO O TI-RTOS.

LUIZ EDUARDO GALVAO MARTINS - ORIENTADOR(A)

ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 38 - Sistemas Computacionais e Inteligentes Data: 28/06/22
11h01 Sala: 6

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: COMPUTAÇÃO E

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: SISTEMAS
COMPUTACIONAIS

Introdução: Desenvolvemos esse trabalho para tentar responder algumas perguntas que versam sobre o
impacto do desenvolvimento de software embarcado utilizando um real time operating system (RTOS).
Buscaremos evidencias sobre os possíveis ganhos de performance, mudanças na complexidade do
código produzido, tempo de desenvolvimento do projeto, curva de aprendizagem, vantagens e
desvantagens do uso de um RTOS em sistema embarcado. Objetivo: Realizar um estudo experimental
comparativo sobre o desenvolvimento de software embarcado, aplicando diferentes abordagens de
implementação para a construção do software de controle de uma bomba de infusão de insulina de
baixo custo. Dentre os objetivos especí�cos, podemos citar: implementar o software de controle sem o
uso de sistema operacional embarcado; implementar o software de controle adotando o sistema
operacional embarcado Texas Instruments real time Operating system (TI-RTOS SYS/BIOS); comparar as
diferentes abordagens de implementação, medindo a curva de aprendizagem, o tempo de
desenvolvimento, e a complexidade do código produzido. Por �m, o levantamento das vantagens e
desvantagens de se utilizar o TI-RTOS no desenvolvimento de software embarcado. Materiais:
Microcontroladores Texas Instruments das famílias MSP430 e C2000, Code Composer Studio (Integrated
Development Environment (IDE) baseada no Eclipse voltada para desenvolvimento em
microcontroladores da Texas Instruments), LaunchPad development kits, Printed circuit boards (PCB) da
bomba de infusão de insulina de baixo custo, Sistema operacional embarcado TI-RTOS. Método: Estudo
Experimental. Resultado Prévio: Após o desenvolvimento dos sistemas embarcados e toda a medição de
tempo de desenvolvimento, análise de pontos de função, linhas de código e avaliação da performance
dos códigos na PCB, os resultados nos indicam que o tempo de desenvolvimento é signi�cativamente
maior, a variância analisada da complexidade do código permaneceu sem alterações signi�cativas e a
variância da contagem de linhas de código tambem permaneceram sem signi�cativa modi�cação. A
curva de aprendizagem do desenvolvimento com o TI-RTOS representou uma taxa de aprendizagem um
pouco mais lenta se comparada a curva de aprendizagem do desenvolvimento sem utilizar o TI-RTOS.
Conclusão: nosso estudo até o momento indica que a utilização de um RTOS em um projeto embarcado,
não demonstra uma mudança signi�cativa em: Complexidade de código, tamanho do código, tamanho
em bytes do arquivo de saída e performance, demonstra que a curva de aprendizagem tende a ser um
pouco mais lenta e o tempo de desenvolvimento e signi�cativamente maior.
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UM ESTUDO SOBRE A DETECÇÃO DE ONDAS GRAVITACIONAIS

PAMELLA ALINE DE ALMEIDA - DISCENTE CO-AUTOR

NADJA SIMAO MAGALHAES - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 138 - Quimica e Fisico-Quimica Data: 30/06/22 19h30 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: ESPECIALIZAÇÃO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E AGRÁRIAS Sub-Área:
FÍSICA

Certos tipos de oscilações no espaço-tempo é o que associamos a ondas gravitacionais (OGs). As OGs
foram previstas por Albert Einstein em 1916, um ano depois da publicação da Teoria da Relatividade
Geral (TRG). Podemos dizer que, de maneira simpli�cada, as OGs transportam energia na forma de
radiação gravitacional. Sabemos que Newton e Einstein possuíam explicações diferentes para a
gravidade. Para Newton, a gravidade era uma forma de força de atração entre dois corpos, os corpos se
atraíam, estando sujeitos à equação da força e isso, por consequência, os deixava em órbita. Entretanto
para o Albert Einstein não seria bem isso que ocorreria; para ele, na presença de matéria ou outros tipos
de energia haveria uma deformação no espaço-tempo que levaria os objetos a �carem em órbita e
quando houvesse o choque entre esses corpos que estavam em órbita geraria então o que nomeamos
de ondas gravitacionais. Essas ondas foram con�rmadas diretamente quase um século depois dessas
a�rmações feitas pelo Albert Einstein através da detecção feita pelo observatório LIGO. Objetivos: Este
trabalho apresenta como objetivo entender o processo de detecção das OGs pelo uso do interferômetro
com destaque especial para o observatório LIGO. Metodologia: Esse é um estudo de análise de
publicações feitas sobre a detecção das OGs em conjunto com uma recriação didática do
aparato/interferômetro de detecção de ondas em laboratório didático. A interferometria em detectores
de OGs usa grandes distâncias para serem percorridas por um feixe de laser até um espelho onde ele é
re�etido. Inicialmente esse feixe é dividido em dois caminhos para depois serem reunidos, e quando
existe alguma interferência externa esse feixe somado sofrerá um pequeno desvio que pode ser
traduzido pelos computadores, dando então a possível informação da detecção de OGs. Esses
instrumentos são extremamente precisos e altamente regulados para tentar não receber a interferência
de in�uências terrestres que atrapalhem a detecção correta das ondas gravitacionais. O experimento
famoso que usa-se de base para entendermos a medição feita por interferometria é o interferômetro de
Michelson e Morley, e ele consiste em medir a velocidade da luz usando o movimento de translação do
planeta Terra e de sua velocidade usando um aparato (interferômetro de Michelson e Morley), no qual
existem dois braços de mesmo comprimento dispostos perpendicularmente entre si e esse experimento
serve de base para o interferômetro usado no LIGO; por isso torna-se base importante de nosso
trabalho. Conclusão: Ainda estamos em desenvolvimento crescente nos métodos e detecções das OGs
contudo e o método de interferometria tem se mostrado o mais e�caz atualmente. Considerando o
estudo até o presente momento, conseguimos perceber a importância da interferometria para o
processo de detecção das OGs e como ela tem sido e�caz para comprovação do que foi escrito e
pesquisado por Albert Einstein na teoria da relatividade geral, e seguiremos nosso estudo em busca de
analisar mais detalhes sobre a detecção pelos interferômetros e trabalharemos na nossa reprodução
didática do interferômetro.
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UM ESTUDO SOBRE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS E NANOMATERIAIS: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

LUCINEIA FERREIRA CERIDORIO - ORIENTADOR(A)

KAIO MITORI ROSA SAKAI - DISCENTE

IVY REGINA DE LIMA - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 48 - Bioquímica/BioMol Data: 28/06/22 14h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-
Área: BIOQUÍMICA/BIOLOGIA MOLECULAR

Introdução: Este projeto trata-se da parceria UNIFESP e Ensino Médio para incentivo de potenciais
talentos para a iniciação cientí�ca, que teve apoio do PIBIC- EM. O tema de estudo está centrado em
doenças neurodegenerativas relacionadas a demência em especi�co a doenças de Alzhemeir, a qual é
caraterizada, clinicamente, por perda progressiva de memória, declínio cognitivo acompanhados por
sintomas neuropsiquiátricos não cognitivos . Histopatologicamente, a DA se caracteriza por apresentar
emaranhados neuro�brilares, placas senis e por uma acentuada perda/morte neuronal.1 A perda
neuronal é abrangente no cérebro do indivíduo afetado, não se restringindo a uma área em especí�co ,1
Objetivo: A pesquisa teve como meta, compreender os mecanismos intrínsecos à Doença de Alzheimer e
identi�car estudos que avaliam os nanomateriais como estratégias de tratamentos, encontrando
possíveis relações entre a Medicina e a Química, estabelecendo e sedimentando a interdisciplinaridade
dos conteúdos. A Metodologia trata-se de uma revisão bibliográ�ca em base de dados como Google
Acadêmico, Scielo, Web of Science, Periódicos Capes e Biblioteca de Teses e Dissertações da
Universidade de São Paulo, além de sites e artigos presentes na internet contendo os descritores:
Doença de Alzeinher, tratamentos e nanomateriais. Resultados: A partir da revisão foi possível
compreender que os artigos estudados mostram um dos mecanismos característicos da Doença de
Alzheimer como agregados de ?-amiloidee e emaranhados neuro�brilares, estabelecendo uma notável
relação entre essas moléculas e estruturas. As placas senis são aglomerados de terminações neuronais
(axonais e dendríticas), em que há ?-amiloide no centro1 e os emaranhados neuro�brilares são
aglomerados de estruturas proteicas �lamentosas, organizadas numa disposição do tipo helicoidal. Um
dos aspectos é que esses emaranhados surgem de uma alteração química da proteína Tau1, em outras
palavras, surgem a partir da hiperfosforilação desta proteína. Outro aspecto é que ?-amiloide associado
à proteína Tau hiperfosforilada originam prejuízos nas sinapses e cognitivos. Além disso, há evidências
de que aglomerados de ?-amiloide e proteína Tau estão presentes na mitocôndria prejudicando a
produção de energia e aumentando o nível de radicais livres (espécies tóxicas de oxigênio).3 Os
aglomerados de ?-amiloide aparecem resistentes à degradação feita por mecanismos/componentes
celulares, o que contribui à citotoxicidade originada por tais oligômeros3. Também foi possível identi�car
nos artigos o uso de biomarcadores e drug delivery na detecção e tratamento de tal patologia visando-se
promover aos portadores de DA melhores condições4. Conclusão: com a revisão bibliográ�ca foi possível
compreender melhor mecanismos da Doença de Alzheimer e suas características e o próximo passo
deste projeto será a formação dos �lmes de Langmuir, técnica que mimetiza a biomenbrana celular e
permite estudar interações com proteínas.



Página 1964Página 1964

UM MÉTODO DO TIPO ADMM PARA PROGRAMAÇÃO SEMIDEFINIDA NÃO LINEAR E
APLICAÇÕES

DAIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - ORIENTADOR(A)

JOãO PEDRO FALCãO DA SILVA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 75 - Física e Fisico-Quimica Data: 29/06/22 11h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA
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Programação semide�nida não linear (NSDP) é uma área de pesquisa de grande relevância nos últimos
anos. Nosso problema de interesse consiste em minimizar uma função objetivo sujeito a restrição de
uma função matricial pertencer ao cone das matrizes semide�nidas positivas. Dado o problema em
questão a estratégia mais usual para resolvê-lo consiste em utilizar algoritmos. Existe uma vasta
quantidade de referencias que tratam sobre o uso de algoritmos para resolver este problema. Neste
trabalho, estamos interessados em estudar um algoritmo do tipo ADMM para NSDP. Esse tipo de
algoritmo é especialmente interessante quando a função objetivo em questão pode ser de�nida como
soma de funções de variáveis distintas. 1.1 Introducão O problema de programação semide�nida não
linear é de�nido da seguinte maneira Minimizar f (x), sujeito a G(x) ? S^m_ , (NSDP) onde as funções f :
R^n ? R e G : R^n ? S^m são funções continuamente diferenciáveis e S^m denota o conjunto das matrizes
m×m simétricas ( Sm denota o conjunto das matrizes semide�nidas positivas). A seguir, vamos descrever
um problema em economia, mais especi�camente em identi�cação de fatores de risco �nanceiro, que
pode ser tratado como um NSDP. Em identi�cação de fatores de risco estamos interessados em
decompor uma matriz de covariância como soma de duas matrizes que fornecem informação sobre
tipos de risco. Grande parte das ferramentas utilizadas em análise de risco, visando decompor uma
matriz de covariância, são baseados em modelos estatísticos. Dentre esses modelos estatísticos,
podemos citar o PCA (principal component analysis). Recentemente tem-se usado métodos de
otimização para realizar essa decomposição, fornecendo métodos mais robustos e menos suscetíveis a
outliers. Considerando ? uma matriz de covariância, gostaríamos de ter ? = L W onde L é uma matriz
semide�nida positiva de posto baixo e W é uma matriz esparsa e semide�nida positiva. Uma abordagem
para este problema, utilizando otimização convexa, pede que se resolva o seguinte problema de
otimização Minimizar ? ?L ?? ??W ?1 ?L W ? ??F (L ,W ) (P) sujeito a L , W ? 0, em que ? > 0 e ? > 0 são
parâmetros de regularização que controlam o posto e a esparsidade da solução. A norma ? · ?? ?e a
norma nuclear, dada pela soma dos valores singulares da matriz em questão, cuja minimização induz
posto baixo, enquanto ? · ?1 ?e a norma ?1, que induz esparsidade, enquanto ? · ?F é a norma de
Frobenius. Observe que o problema (P) é um problema de otimização semide�nida não linear. Um
re�namento para o modelo acima seria considerar que a matriz W ? 0 ?e tal que W = XXT onde X é uma
matriz esparsa. Desta forma, nosso modelo seria Minimizar ? ?L ?? ??X?1 ?L XXT ? ??2F (L ,X) (R) sujeito a L
? 0. O modelo acima nos fornece um problema de otimização não convexo, mais �dedigno às aplicações
ecocômicas, cuja solução não é simples. Em trabalhos recentes, nos quais o caso convexo é considerado
e esta abordagem utilizando otimização é empregada, o algoritmo ADMM (Alternating Direction Method
of Multipliers) tem sido proposto para resolver o problema (P). ADMM é uma variação do método de
Lagrangiano Aumentado que se mostrou bastante e�ciente quando se tem uma função objetivo que
pode ser escrita como soma de funções, por exemplo Minimizar f (x) g(x) sujeito a (A B)x = b pode ser
reformulado como Minimizar f (x) g(y) sujeito a Ax By = b x = y Embora o ADMM tenha sido bastante
citado na literatura pelo seu bom funcionamento na prática, obter resultados de convergência para este
método ainda é um trabalho em progresso. 1.2 Objetivos ? Investigar o problema de fatorar uma matriz
de covariância utilizando técnicas de otimização. ? Aplicar a teoria desenvolvida em programação
semide�nida não linear nesse problema especí�co. ? Propor um ADMM para programação semide�nida
não linear com resultados de convergência. 1.3 Resultados Este trabalho ainda não conta com novos
resultados para o problema em questão. Entretanto, foi realizada uma revisão bibliográ�ca que permitiu
uma maior compreensão do problema. Resultados parciais podem ser alcançados com o trabalho que
ainda está em desenvolvimento. A implementação do método está sendo desenvolvida. Pretendemos
comparar o nosso método com o PCA. Acreditamos que os resultados obtidos analisando o problema de
economia como um problema de otimização e não como um problema de estatística serão melhores
que os conhecidos na literatura. 1.4 Conclusão Neste trabalho apresentamos o problema de
programação semide�nida não linear e uma aplicação em economia. Além disso, pretendemos
introduzir um algoritmo do tipo ADMM para resolver o problema. Esperamos comparar o algoritmo
desenvolvido ao PCA e obter melhores resultados numéricos que os conhecidos na literatura.
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Este projeto visa investigar como Rawls e Habermas respondem à questão do crescente pluralismo
religioso e sua relação com o Estado. O trabalho busca delimitar a discussão dentro de um campo da
teoria política normativa para o qual é tarefa do Estado garantir direitos iguais a todos os cidadãos,
tratando com igual consideração e respeito suas concepções de bem. Ele parte da análise dos trabalhos
de John Rawls, desde Uma Teoria da Justiça (1971), até seu artigo tardio, ?A ideia de Razão Pública
Revisitada? (1997) em que o autor nos apresenta um papel permissivo da religião na política até os
trabalhos de Jürgen Habermas, analisando a visão habermasiana acerca do papel da religião e sua
tradução na esfera pública. Em termos gerais, a pergunta que este projeto busca responder é: como as
teorias de Rawls e Habermas articulam a criação de uma sociedade democrática justa e igualitária que
englobe o pluralismo religioso? O objetivo geral desta pesquisa é analisar qual papel a religião pode ter
hoje na esfera pública. Ele parte da investigação de uma possível separação entre Igreja e Estado,
almejando entender se esta seria possível ou até mesmo desejável para uma sociedade democrática
plural formada por diferentes modos de vida. Além disso, procuramos compreender, de que forma as
liberdades religiosa e de expressão podem ser garantidas a todos os cidadãos, com igual consideração e
respeito por suas concepções de bem. Este projeto utiliza como instrumento de investigação o
levantamento bibliográ�co, a �m de examinar os conceitos levantados para responder à questão
proposta.
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UM OLHAR SOBRE OS OFÍCIOS DA MADEIRA, ENTRE OS SÉCULOS XVIII-XIX, NO
CONTEXTO LUSO-BRASILEIRO
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Este estudo teve início a partir das visíveis buscas por opções diferentes à indústria nos dias atuais.
Conhecer uma técnica de produção está cada vez mais em voga, com a volta de pensamentos anteriores
à Revolução Industrial, e assim damos entrada a esta pesquisa. Estudar os anos em que prevaleceram as
produções artesanais no contexto luso-brasileiro, do século XVIII, através de dois livros de grande
importância no período é o nosso objetivo. O primeiro livro consiste no Vocabulario portuguez & latino:
aulico, anatomico, architectonico... de Rafael Bluteau (1712-1728). O segundo livro é a grande
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, de Denis Diderot e Jean le
Rond D?Alembert (1751-1772), que traz um volume inteiro, especialmente dedicado aos ofícios
mecânicos. A partir dos estudos referentes ao século XVIII, iremos avançar para o século XIX, período
marcado por uma ruptura desses ofícios em direção ao começo da industrialização, com a Revolução
Industrial. Para compreender da melhor forma de que maneira as técnicas de ensino transmitidas dos
mestres aos seus aprendizes sofreram o impacto da industrialização, trabalharemos com mais duas
obras: o Guide du charpentier et du menuisier des villes et des campagnes..., de Pioche (1846), um guia
completo do ofício da Carpintaria, e a obra Vinhola Brazileiro ? Novo Manual Prático do Engenheiro,
Architecto, Pedreiro, Carpinteiro, Marceneiro e Serralheiro, de César de Rainville (1880). Com a intenção
de buscar o passado, queremos auxiliar nesse resgate de processos tradicionais que foram perdidos ou
esquecidos pela vinda das produções mecânicas e aceleradas, trazendo a importância dos ensinos e dos
ofícios artesanais.
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UM SOCIALISMO LATINO-AMERICANO? OS PENSAMENTOS DE HELEIETH SAFFIOTI E
VÂNIA BAMBIRRA (1970-1979)
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Na década de 1970 no Brasil e demais países da América Latina havia ditaduras empresariais militares. e
consequentemente os diversos setores de esquerda passaram a atuar na ilegalidade. Dentro do
movimento feminista havia o debate sobre o uso de contraceptivos entre as feministas exiladas na
Europa e as no Brasil. Nesse período Vânia Bambirra e Heleieth Sa�oti debateram sobre o socialismo, a
condição das mulheres e o subdesenvolvimento na América Latina. Heleieth Iara Bongiovani Sa�oti
(1934-2010) foi uma socióloga e militante revolucionária brasileira, cujo o conjunto de obras analisou a
condição das mulheres no capitalismo, o socialismo e feminismo. Sua construção teórica �cou conhecida
por ser uma das pioneiras a analisar dentro do Brasil a realidade das mulheres, tendo grande
contribuição para a organização do movimento feminista brasileiro. Vânia Bambirra (1940-2015), foi uma
socióloga, economista e militante revolucionária brasileira que analisou o capitalismo dependente latino-
americano, a condição das mulheres e o socialismo. Sua militância política se iniciou com a participação
no movimento estudantil na época de graduação em Sociologia Política na UFMG, chegando a se exilar
no Chile em 1966 com as perseguições da ditadura empresarial-militar brasileira. Nesse sentido, a
pesquisa pretende compreender, nas perspectivas de Vânia Bambirra e Heleieth Sa�oti, as discussões
sobre as condições de vida das mulheres latino-americanas na década de 1970 e como elas
posicionavam diante dessa questão. Objetivo: O interesse principal da pesquisa se constitui em entender
como as discussões sobre socialismo, feminismo e subdesenvolvimento foram tratadas por essas
intelectuais. Pautado na análise proposta, busca-se averiguar as relações entre marxismo e feminismo,
especialmente no contexto latino-americano marcado pela coexistência de ditaduras empresariais-
militares marcadas pelo anticomunismo. Como objetivo geral o projeto busca investigar a partir da
História Intelectual, as discussões sobre socialismo, feminismo e subdesenvolvimento no conjunto das
obras de Vânia Bambirra (1940-2015) e de Heleieth Sa�oti (1934-2010) durante a década de 1970, no
decorrer das ditaduras empresariais-militares da América do Sul. Materiais e Método: Para a realização
da análise se pretende utilizar a História intelectual buscando compreender como Vâniâ Bambirra e
Heleith Sa�oti tematizaram os problemas e temas da sociedade e do mundo, bem como as dinâmicas
das redes de sociabilidade da qual integraram. Dado o recorte temporal serão utilizadas como fontes as
diversas produções intelectuais das autoras na década de 1970 como livros, artigos em revista, artigos
em jornal e trabalhos apresentados em congressos Além disso também se propões a utilização da
categoria de Intelectual Orgânico de Antônio Gramsci enquanto as camadas de intelectuais que
abertamente reconhecem seu papel de desenvolver a consciência e homogeneidade de uma classe
social nas disputas de hegemonia. E também da categoria de Ideologia de Gyorg Lukács como a
consciência prática que busca solucionar os problemas sociais e que pode se expressar em tradições,
convicções religiosas, manifestações artísticas e teorias -cienti�cas.
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UMA ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO PRINCÍPIO POTOSÍ A PARTIR DAS OBRAS
DESCRIPCIÓN DEL CERRO RICO Y IMPERIAL VILLA DE POTOSÍ DE GASPAR M. DE
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Introdução: Busco analisar sob o ponto de vista anticolonial Princípio Potosí ¿Cómo Podemos Cantar el
Canto del Señor en Tierra Ajena? exibida entre 2010 e 2011 na Alemanha, Espanha e Bolívia e curada
pelos europeus Andreas Siekmann e Alice Creischer e Max Hinderer. Essa exposição pretendia repensar
o processo de expansão da modernidade, sob a lógica da exploração da mão de obra e acumulação
primitiva durante a colonização espanhola de Potosí, atual Bolívia, apresentando ainda continuidade da
opressão no mundo globalizado contemporâneo. Os curadores colocaram em diálogo quadros do
barroco alto-peruano justapostos a obras contemporâneas realizadas por artistas e coletivos (maioria de
europeus). Originalmente a exposição seria curada também pela socióloga boliviana, Silvia Rivera
Cusicanqui e El Colectivo. Após um desentendimento entre os americanos e os europeus, o Museu Reina
Sofía, talvez como "compensação", �nanciou a publicação Princípio Potosí osreveR realizada por
Cusicanqui e El Colectivo. Nesse sentido procuro analisar como os curadores europeus não só
desconsideraram as contribuições do grupo de curadores bolivianos, que insistiam em mostrar a
resistência dos povos indígenas desde a época da colônia, mas também se quer enxergaram a postura
colonizadora com qual se colocaram diante dos colaboradores e das obras com as quais estavam
trabalhando. Objetivos: Estudar este embate curatorial, tendo como centro a análise de duas obras que
foram exibidas na exposição Princípio Potosí: 1) Estudar a obra em vídeo A Cruz e a prata do cineasta
alemão de origem indiana Harun Farocki. O alemão foi convidado pelos curadores europeus a produzir
uma obra com base na tela de Berrío e que foi apresentada como uma instalação da citada exposição; 2)
Estudar o quadro Descripción del Cerro Rico y Imperial Villa de Potosí, �nalizada em 1758 pelo pintor
nascido na atual Bolívia, Gaspar Miguel de Berrío. A relação que Farocki estabeleceu com Berrío, em
alguma medida, repete a postura dos curadores europeus da exposição com relação às iniciativas
curatoriais dos americanos. A pesquisa re�etirá sobre este fenômeno - como contemporaneamente os
europeus pensam e falam sobre o período colonial e como isso repercute no presente. Destacar no
quadro de Berrío os "códigos secretos" visuais da resistência, que vão além da visão sociológica e do
conteúdo colonial de encomenda exibidos na tela Material e métodos: 1) Análise do quadro de Berrío
realizada através da descrição e comentário, que dialoguem com o contexto pictórico e histórico do
pintor boliviano (ainda está em estudo a maneira como abordaremos esta tarefa); 2) Análise do vídeo de
Farocki, 3) Leitura acurada do livro Princípio Potosí osreveR e do dados - textos, expogra�a etc. - da
exposição Princípio Potosí ¿Cómo Podemos Cantar el Canto del Señor en Tierra Ajena? para pensar a
colonização e a descolonização. Levantamento e leitura dos livros de Silvia Rivera Cusicanqui para
pensar a descolonização; 4) A relação entre imagem e texto será estudada a partir dos livros Teoria da
Imagem e Iconología, de Mitchel; Estâncias: As Palavras e os Fantasmas na Cultura Ocidental, de Giorgio
Agamben e outros possíveis aportes que serão pesquisados.
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UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO SOBRE OS SENTIDOS DA REFORMA
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UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO SOBRE OS SENTIDOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. Autora do
trabalho: DÉBORA ELIZE KOGAWA - e-mail: debora.kogawa@unifesp.br; Orientador: Prof. Dr. ANDERSON
SALVATERRA MAGALHÃES - e-mail: asmagalhães@unifesp.br . (Programa de Pós Graduação em Letras,
UNIFESP). Os discursos sobre a reforma previdenciária e o bem-estar social, presentes em textos
jornalísticos, compõem o objeto de análise desta pesquisa. Pretende-se identi�car os mecanismos
dialógicos, por meio dos quais se dá a tensão ideológica em torno da palavra reforma; e os discursos
que lhe dão sentido na cobertura jornalística da reforma da previdência no Brasil e na França entre os
anos 2016 e 2019. A palavra, tomada aqui como a arena de disputa de valores (VOLOCHÍNOV/BAKHTIN,
2018, p.99), é capaz de re�etir e refratar realidades distintas. Sendo assim, os discursos emergidos na e
através dela são motivados por um processo histórico-social que movimenta sentidos a partir do que
fazem re�etir e refratar pelos signos. À vista disso, surge um olhar atento às tendências neoliberais
(HARVEY, 2014) que in�uenciam a atualidade tornando possível o aparecimento de duas cosmovisões
nas reportagens: a mercadológica, que visa a condição econômica; em oposição, a provisional, que visa a
condição social. Seria possível, então, a palavra mascarar as tensões imbricadas nos discursos
midiáticos? Esta é a tese de Hazan, teórico responsável por introduzir neste trabalho o conceito de ?
eufemização? e classi�car a palavra reforma com a função de ?masque? (HAZAN, 2006, p.31). Este
conceito explica como os discursos midiáticos podem ser neutralizadores de tensões ao esconder uma
ou outra realidade com objetivo de tornar aceitável o desmantelamento de instituições públicas. A partir
disso, o objetivo dessa pesquisa é investigar a materialidade verbal dos discursos que possuem em
comum a ?palavra-polo? (COURTINE, 2014, p.80): reforma; e veri�car o funcionamento desses discursos
no contexto brasileiro e francês, cinquenta (50) anos depois do período analisado por Hazan. Por tratar-
se de um projeto de pesquisa de Mestrado iniciado recentemente, o presente trabalho encontra-se em
fase de construção e re�namento do corpus, que, até agora, possui quarenta (40) textos concebidos
dentro do campo jornalístico.
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Nesta pesquisa busco investigar a partir da minha experiência enquanto atriz, diretora e formadora no
coletivo de teatro Cia do Caminho Velho, meu campo etnográ�co, em que medida o teatro modi�ca ou
participa das metamorfoses das pessoas e das sociedades. De forma paralela a esta investigação de auto
etnogra�a pretendo contribuir ao campo da história do teatro, delimitando as particularidades desse
coletivo teatral no cenário das artes cênicas contemporâneas de maneira mais ampla. Sediado em uma
universidade federal, localizado em um bairro periférico, este coletivo relaciona-se, em sua prática, com
conhecimentos de teóricos e mestres do teatro contemporâneo. Dessa forma, será considerada a sua
particularidade enquanto um coletivo que busca constituir uma pesquisa artística própria, a qual não
segue padrões cientí�cos, mas que também compartilha de referências no campo das humanidades.



Página 1971Página 1971
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CINTHIA AGUIRRE BRASILEIRO - ORIENTADOR(A)

WELLINGTON ROBERTO PALHARES - ORIENTADOR(A)

RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 27 - Evolução e Ecologia Animal Data: 28/06/22 09h01 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ECOLOGIA

Florestas tropicais possuem uma alta diversidade de anfíbios e estes ocupam diferentes ambientes
como serapilheira, bromélias ,além dos riachos e poças. A distribuição, ecologia e história natural de
muitas espécies de anuros ainda é pouco conhecida Recentemente uma revisão taxonômica avaliou a
espécie bromelícola Dendrophryniscus brevipollicatus sob o ponto de vista morfológico e genético e
desmembrou o complexo em sete espécies. Entre elas, foi revalidada a espécie Dendrophryniscus
imitator com distribuição para a Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Desta espécie são conhecidos
aspectos da reprodução como o comportamento de corte e oviposição, mas ainda resta muito a saber,
como por exemplo a sua distribuição e preferência de habitat. O objetivo deste estudo é descrever a
distribuição de Dendrophryniscus imitator no Parque Ecológico do Imigrantes (PEI). O PEI abriga uma
área de Mata Atlântica situada ao lado da Rodovia dos Imigrantes (km 33), com seis trilhas para visitação
pública. Realizamos seis visitas ao PEI entre novembro de 2021 a março de 2022 entre 19 às 22 h.
Durante estas visitas, percorremos quatro das trilhas (a trilha das orquídeas, trilha dos macacos, trilha
sensorial e a trilha das antas ) totalizando 1.800 m e anotamos a presença de indivíduos de D. imitator.
Em março, planejamentos um delineamento mais robusto para estudar a distribuição de D. imitator no
PEI e também a preferência no uso de habitat. Para isso iniciamos a marcação de onde há bromélias nas
margens das trilhas. Os pontos foram georreferenciados pelo aplicativo Wikiloc. Estes pontos serão
visitados quinzenalmente entre agosto de 2022 e julho de 2023 onde serão anotados a presença e
ausência de D. imitator. Durante o período preliminar de amostragens, 12 indivíduos de D. imitator
foram registrados em novembro de 2021, e um indivíduo em fevereiro de 2022. É possível que a
reprodução de D. imitator esteja restrita ao início da estação chuvosa, no entanto, são necessária visitas
no próximo verão para obter uma resposta mais certeira O mapeamento dos pontos com bromélias nas
trilhas facilitarão a observação direta da presença ou ausência de D. imitator no PEI ao longo do ano
evidenciando a sua distribuição no parque. Além disto, cada ponto será caracterizado quanto ao
número, altura e espécies das bromélias para obter resultados sobre o uso de habitat da espécie no PEI
e também investigar se há preferência por determinadas bromélias.
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UMA ENXADA SOZINHA NÃO FAZ NADA: AGRICULTURA URBANA E
EMPODERAMENTO FEMININO, EXPERIÊNCIA DAS MULHERES DO GAU

PATRICIA LACZYNSKI DE SOUZA - ORIENTADOR(A)

THAIS REGINA BOPPRé MELARA - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
AMBIENTE E SOCIEDADE

O presente trabalho aborda a questão do empoderamento feminino relacionando-o à prática da
Agricultura Urbana (AU) a partir da experiência das mulheres do GAU. O termo ?empoderamento? vem
sendo discutido dentro do debate sobre desigualdade de gênero e, segundo Paulo Freire, as
transformações individuais precisam ser um caminho para mudanças sociais coletivas. A prática de AU
apresenta-se como caminho para o enfrentamento da insegurança alimentar e extrema pobreza. Dentro
desse contexto, as mulheres do Grupo de Agricultura Urbana são um grupo que produz mudas de
hortaliças e PANCs na periferia da Zona Leste de São Paulo, presta serviço de preparação de comidas e
aplica técnicas de permacultura e compostagem. Este estudo teve por objetivo analisar o potencial da
AU como propulsora do processo de empoderamento individual e coletivo dessas mulheres. Para tal, foi
realizada revisão sistemática da literatura, trabalho de campo, uso do texto ?pesquisador-conversador? e
análise de notas de campo. Com base na realização da análise qualitativa observou-se que a Agricultura
Urbana possibilitou a essas mulheres o acesso a novos conhecimentos, sentimento de valorização e
reconhecimento, auxílio na superação de questões psicológicas e sensação de bem estar, sensação de
realização e re�exão crítica sobre a geração de renda, indicando a propulsão do processo de
empoderamento, no entanto, mais próximo ao estágio individual e coletivo do mesmo e sendo
necessária a re�exão sobre a experiência para alcançar o estágio de transformação social, de�nida por
Paulo Freire.
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UMA EXPERIÊNCIA EM COMUNICAÇÃO E CULTURA: RADIOSILVA.ORG

RENATO ZAMARRENHO - COLABORADOR(A)

STEFANIS SILVEIRA CAIAFFO - COORDENADOR(A)

Trabalho: Sessão: 74 - Interdisiplinar III Data: 29/06/22 11h01 Sala: 2
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
INTERDISCIPLINAR

A radiosilva.org é um projeto de rádio experimental que está há 5 anos no ar desde o saguão da Unidade
Silva Jardim, Campus Baixada Santista. Ao longo do período, integrando-se a outros Programas e
Projetos de Extensão do campus, bem como a propostas de estágio dos cursos de Psicologia, Serviço
Social e Terapia Ocupacional, desenvolveu ações com usuários e equipes de serviços de Saúde Mental e
Assistência Social, com estudantes das redes públicas municipal e estadual, com moradores de rua,
trabalhadores portuários e idosos que vivem em instituições de longa permanência, entre outros. Ao
longo do período também produziu uma extensa programação cultural que contou com programas
inéditos gravados por fazedores e fazedoras, coletivos e organizações da cena local, bem como com
participações especiais feitas por convidados da região, do Estado, do país e de fora dele. Em contato
com o setor local de comunicação institucional, também produziu noticiários semanais em favor da
divulgação de fatos e notícias pertinentes à instituição. Atualmente, a partir de experiência pioneira
levada a cabo no ano passado, dedica-se a pensar na transmissão ao vivo das atividades do Congresso
Acadêmico 2022 e a contribuir na implementação da política de Curricularização da Extensão no
campus. Atualmente também começa a promover as primeiras articulações com projetos gestados
desde o campus Guarulhos, bem como com atividades de pesquisa e formação desenvolvidas no âmbito
da Cátedra Kaapora. A presente proposta busca apresentar um pequeno histórico das ações já
desenvolvidas até aqui, assim como uma prospecção dos desa�os já antevistos para a ocasião de
retorno às atividades presenciais no âmbito da universidade.
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UMA HEURÍSTICA PARA A FASE DE RESTAURAÇÃO EM PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO
TOPOLÓGICA RESOLVIDOS PELO MÉTODO DE RESTAURAÇÃO INEXATA

LUÍS FELIPE BUENO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 23 - Matemática Data: 27/06/22 19h30 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: COMPUTAÇÃO E
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Sub-Área: OTIMIZAÇÃO

O objetivo da otimização topológica é encontrar um subconjunto de um dado domínio que será
preenchido com um material de modo a satisfazer determinadas condições, por exemplo, minimizar a
�exibilidade em relação a uma quantia limitada de volume. No desenvolvimento de nossa pesquisa de
doutorado, estamos utilizando a Restauração Inexata como uma forma de globalizar o método de
Programação Linear Sequencial na resolução de problemas de otimização topológica. Dentro dessa
construção teórica, demonstramos que, sob certos critérios, a convergência do método é independente
da forma como melhoramos a viabilidade ou a otimalidade de cada iterando dentro de nosso algoritmo.
Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma heurística que busca melhorar a viabilidade de um
determinado ponto sem necessariamente recorrer a solução de um subproblema de otimização
associado à fase de restauração. Os resultados numéricos comparando o desempenho da heurística
com outros métodos de restauração são apresentados e discutidos, bem como os critérios que
garantem a convergência do método utilizando a heurística.
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UMA HISTORIOGRAFIA DA AUSÊNCIA: A CONCEPÇÃO DE EDUARDO ETZEL SOBRE
ESCULTURAS PRODUZIDAS POR ESCRAVIZADOS DE ORIGEM AFRICANA
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Trabalho: Sessão: 108 - Linguística, Letras e Artes 8 Data: 30/06/22 09h01 Sala: 4
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Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: OUTRAS LINGUAGENS

Esta comunicação tem como objetivo re�etir sobre as diferentes interpretações sobre um conjunto de
esculturas de origem africana recolhidas no Vale do Paraíba, região que na segunda metade do século
XIX recebeu um número signi�cativo de novas levas de africanos para o trabalho escravo nas lavouras de
café. Posteriormente, no século XX, estas esculturas �caram conhecidas como nó-de-pinho, amuletos ou
santos de bolso. Tratam-se de peças de cunho devocional católico feitas em madeira, osso ou chumbo,
que foram recolhidas no território paulista, particularmente, no Vale do Paraíba (São Paulo - Brasil).
Essas esculturas são consideradas miniaturas, pois apresentam modestas dimensões, variando entre 5 a
12 centímetros e que foram produzidas por indivíduos escravizados. Em 1971, a publicação Imagens
religiosas de São Paulo: Apreciação Histórica de Eduardo Etzel, dedicou um capítulo para abordar essas
esculturas. A abordagem de Etzel se tornou a referência mais signi�cativa no escopo da historiogra�a
dessa produção escultórica, colocando-a numa categoria alinhada com uma ideia de historiogra�a de
arte religiosa do território paulista. Apesar disso, o texto apresentado por Etzel apresenta uma leitura
canônica que limitou o entendimento dessa produção por aspectos que reiteram uma narrativa colonial
acerca de produções desenvolvidas por africanos em condições de escravismo. Partindo dessa produção
textual, essa comunicação tentará esboçar um pouco as ideias do autor, que contribuíram de forma
direta ou indireta no modo de ver e exibir as pequenas esculturas nas coleções públicas de algumas
instituições paulistas.
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UMA POÉTICA DA DUALIDADE: O SAGRADO E O ERÓTICO NA POESIA DE HERBERTO
HELDER
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SOLANGE DAMIAO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: BRASIL

Essa pesquisa propõe uma análise e re�exão sobre a produção das obras de Herberto Helder,
observando a temática da dualidade que se in�ltra na sua poética, como também, os aspectos do
sagrado e do erótico na representação do corpo. Constata-se que a poética helderiana encontra-se em
uma dialética com o corpo que busca pela transcendência, tornando-se o espaço apropriado para a
materialização do desejo. Logo, a investigação do tema acabou por constituir, en�m, suporte para o
estudo da produção das obras, percebendo-se que a questão da dualidade não se manifesta apenas no
con�ito íntimo da poética, mas também na forma de composição do escritor. Observa- se, então, que na
escrita do autor, há uma potência erótica que será essencial para a sua criação poética, sendo
desconstruída pelo sentido da palavra, ao mesmo tempo em que se relaciona ao corpo e o sagrado.
Deste modo, a hipótese que se lança é de que o erotismo impõe uma violência contra a palavra e o
corpo necessário para o trabalho de criação. Neste sentido, nossa busca será pela presença do erotismo
nas obras de Herberto Helder, privilegiando os textos onde se encontra a imagem da criação, hipótese
que exigirá a revisão de determinados pressupostos teóricos empregados na literatura portuguesa
contemporânea.
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UMA PONTE ENTRE A PERIFERIA E O MUNDO ACADÊMICO: OS PROJETOS DO
CENTRO DE ESTUDOS PERIFÉRICOS
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Trabalho: Sessão: 36 - Política, Sociedade, Filoso�a 1 Data: 28/06/22 11h01 Sala:
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: AMÉRICA LATINA

Formado por moradoras e moradores das periferias que estão produzindo conhecimento, o Centro de
Estudos Periféricos propõe uma produção de conhecimento que vincule sociedade e universidade, a
partir de pesquisas e intervenções socialmente referenciadas. A apresentação proposta para o
Congresso Acadêmico da Unifesp pretende discorrer sobre algumas atividades realizadas pelo CEP a
partir de suas premissas: No �nal do ano de 2021 o CEP publicou o livro "Re�exões Periféricas: propostas
em movimento para a reinvenção das quebradas", resultante da pesquisa Agenda Propositiva das
Periferias, que reuniu 29 pesquisadores entre professores, pesquisadores e estudantes de graduação. O
livro se dividiu em 10 temáticas distintas: cultura, gênero, habitação, participação popular, transporte,
educação, infâncias, saúde, trabalho e violência, genocídio e racismo, apresentando 56 propostas de
intervenção na realidade social a partir de uma escuta quali�cada com moradoras e moradores das
periferias. No ano de 2022 foi retomado o Grupo de Estudos do CEP. O Grupo de Estudos reúne 50
pesquisadores e estudantes. Priorizam-se trabalhos acadêmicos sobre periferias urbanas ou que
tenham sido produzido nas periferias urbanas. O grupo existiu entre 2018 e 2020 e foi interrompido por
conta da pandemia. Foi retomado no formato online. O principal objetivo do grupo é acumular e
partilhar conhecimento. Cabe também ressaltar o curso de extensão co-organizado pelo CEP e intitulado
"Rediscutindo Gênero, Raça e Classe". O curso é uma parceria com a AVIB, uma organização não
governamental localizada no distrito de Guaianases, zona leste de São Paulo.
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UMA VOZ SILENCIADA: OUTRA LEITURA DE MARIA FIRMINA DOS REIS
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

Maria Firmina dos Reis (1822-1917), escritora maranhense identi�cada como a primeira romancista
brasileira, até bem pouco tempo esquecida pela história, agora protagoniza estudos como pioneira da
literatura abolicionista. Seu romance inaugural Úrsula, no entanto, ainda carece de análises que
superem as já recorrentes leituras centradas nos aspectos antiescravistas da obra, dominantes desde a
redescoberta da autora na década de 70 do século passado. A ?educação acanhada? a�ançada pela
própria autora em seu prólogo é ressaltada constantemente nos estudos biográ�cos e críticos de sua
obra, embora Maria Firmina tenha sido a primeira mulher aprovada em concurso público no Maranhão e
tenha fundado a primeira escola mista daquele estado em 1880 (MORAES FILHO, 1975), fato que,
embora observado pela crítica parece não ser incentivo su�ciente para suscitar olhares sobre o romance
em si como uma obra canônica que excede o pioneirismo abolicionista. O olhar da crítica sobre a
narrativa Úrsula e o prólogo da autora pouco ultrapassavam as análises antiescravistas e de simples
a�rmação da pouca habilidade da autora nessa primeira produção. Apenas recentemente, por volta de
2017, passam a surgir estudos que busquem analisar outros aspectos do livro e possíveis in�uências da
escrita de Maria Firmina. Neste estudo, partindo do pressuposto de que há ainda facetas não exploradas
no referido romance, pretendem-se analisar os pactos entre autor e leitor �rmados no prólogo, além
dos pontos de contato desse elemento paratextual com a tradição corrente na época. A voz narrativa
será também observada, suas in�uências e nuances, que ultrapassam o Romantismo e vão encontrar
referências no Gótico, por exemplo (BATIGNIANI, 2018). Por �m, será revisitada a construção de
personagens, a partir de pontos de vista que pretendem superar as análises abolicionistas: as
personagens criticam sutilmente e desa�am a sociedade patriarcal de então e a instituição do
casamento e possuem dimensões mais profundas, além de uma relação mais complexa com a voz
narrativa, ao contrário do que ocorreria usualmente com meras personagens românticas.
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UNIVERSIDADE PÚBLICA NA ZONA LESTE ? A MEMÓRIA DE UMA LUTA
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Trabalho: Sessão: 68 - Arte, Cultura e Humanidades 4 Data: 29/06/22 09h01 Sala:
4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: ZONA LESTE
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTES E HUMANIDADES

Segundo o Censo Demográ�co de 2021, a zona leste de São Paulo possui mais de 4 milhões e meio de
habitantes, sendo a região mais populosa da cidade. Apesar de possuir uma população maior que
muitas capitais do Brasil, são apenas três as instituições públicas de ensino superior localizadas na
região. A primeira, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec) Zona Leste, foi criada apenas em
2002, sendo sucedida pelo campus zona leste da Universidade de São Paulo (USP), concluído em 2004,
com primeiros cursos lançados no início de 2005. Em dezembro de 2014 é o�cialmente criado o primeiro
campus de uma universidade federal na região, a Unifesp, que teve seus primeiros cursos de graduação,
licenciatura e bacharelado em Geogra�a, lançados em 2020. A conquista de instituições públicas de
ensino superior na região ocorreu não apenas como resultado de ações governamentais, mas
principalmente a partir da mobilização de movimentos sociais na região. Com o objetivo de realizar a
salvaguarda destas histórias de luta desenvolvidas pelas populações locais, o Centro de Memória Urbana
(CMUrb), localizado no Instituto das Cidades, deu início em 2022 a uma pesquisa sobre a participação da
sociedade civil nesta trajetória de mobilização social pela universidade pública na zona leste. A pesquisa
em desenvolvimento, possui como principal método a história oral, que viabiliza o registro de histórias
dos próprios sujeitos que constituem esses grupos. Até o momento cinco pessoas foram entrevistadas,
todos homens, em sua maioria com histórico de militância política na zona leste de São Paulo, sendo
possível perceber, entre outras questões, como uma ala progressista da Igreja Católica possuiu intensa
participação neste processo, a partir da liderança de pessoas como o Padre Antonio Luiz Marchioni, mais
conhecido como padre Ticão. Também cabe destacar que as primeiras entrevistas indicam que grande
parte dos participantes nas diferentes instâncias de luta pela universidade pública na região, se
mobilizavam não apenas por esta bandeira, mas também a partir de outras necessidades, como a
moradia e o acesso à saúde. A maior parte dos entrevistados indica a necessidade de continuidade da
luta, para que sejam realizadas melhorias nas universidades conquistadas, assim como na interação que
possuem com os moradores da região.
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Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
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UNIVERSO TEA: UMA CARTILHA PARA APOIAR PROFESSORES NA CULTURA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
GISELE NOGUEIRA (autora), LUCIANO GAMEZ (orientador), CLÁUDIA HARDAGH (coorientadora)
ginogueira1812@gmail.com luciano.gamez@unifesp.br hardagh@gmail.com INTRODUÇÃO. A partir dos
anos 1990, aconteceram intensos debates acerca da inclusão de estudantes com de�ciência e
necessidades especiais de aprendizagem nas escolas regulares em eventos como a Conferência Mundial
de Educação para Todos (Jontiem-Tailândia/1990) e a Conferência Mundial de Educação Especial
(Salamanca-Espanha/1994). A partir de então, veri�ca-se no Brasil uma sequência de políticas públicas
que iniciaram o processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais de aprendizagem nas
escolas regulares do país. Nas últimas duas décadas, um número crescente de estudantes nessas
condições ingressam em escolas regulares, entre eles, alunos/alunas com Transtorno do Espectro
Autista (TEA). No entanto, professores do ensino fundamental II e do ensino médio, não possuem
repertório conceitual e metodológico para proporcionar a inclusão de estudantes com TEA. Por isso, o
trabalho de Conclusão de Curso apresentado no TEDE, se propôs a provocar uma re�exão entre
docentes dos segmentos citados, por meio da organização de grupo focal que, por meio das narrativas
reveladas pelas experiências que contribuíram para o desenvolvimento do protótipo da publicação:
Universo TEA: uma cartilha de apoio para professores engajados na cultura inclusiva. OBJETIVOS.O
objetivo proposto foi uma cartilha de indicações para professores de escolas regulares, baseada em
princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), com sugestões objetivas com acesso fácil às
referências e orientações para o desenvolvimento de planejamentos acessíveis que eliminem barreiras
de aprendizagem para alunos/alunas com TEA.A cartilha não pretende aprofundar questões relativas ao
campo da Psicologia, ou da Psicopedagogia, mas oferecer possibilidades, a partir de narrativas de
professores que vivenciam o cotidiano escolar para que consigam repensar e ressigni�car suas práticas
baseadas na ética do cuidado para a construção de uma cultura inclusiva, baseadas no DUA.MATERIAIS E
MÉTODOS. A cartilha é um material instrucional projetado a partir da metodologia do Grupo Focal para
coleta de dados e da pesquisa qualitativa de tipo etnográ�co. As bases metodológicas possibilitaram a
estruturação da cartilha que seu objetivo orientar professores e professoras do ensino fundamental II e
médio a tornar suas classes, espaços de aprendizagem acessíveis, baseados nas premissas do DUA e da
Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). RESULTADOS E CONCLUSÕES. Para viabilizar o
desenvolvimento do protótipo da Cartilha, era necessário veri�car algumas hipóteses, como por
exemplo, as informações indicadas na persona e no mapa de empatia, para isso, adotou-se o grupo focal
como metodologia para coleta de dados, que foram analisados de forma qualitativa. Sem dúvida, formar
um grupo focal, foi determinante para se constatar a demanda pelo protótipo proposto como solução
para o problema apresentado. Na medida em que as narrativas foram sendo reveladas, foi se tecendo
uma só que corroborou no propósito de desenvolvimento e sistematização do protótipo, a sua estrutura
foi ao encontro dos objetivos gerais e especí�cos que se pretendia atingir.
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Foi detectada pelo nosso grupo, acetilação em importantes proteínas do parasita protozoário
Trypanosoma brucei agente etiológico da Doença do sono. Entre as proteínas encontradas, observamos
que há altos níveis de acetilação em enzimas glicolíticas, sendo que na forma procíclica, que vive no
hospedeiro invertebrado e depende de aminoácidos para produção de energia, os níveis de acetilação
eram maiores do que na forma sanguínea, presente no hospedeiro vertebrado, e que produz energia
exclusivamente através da glicólise. Normalmente o estudo da acetilação limita-se ao uso de técnicas de
mutações para obtenção de proteínas heterólogas contendo aminoácidos que mimetizam acetilação
pela substituição de resíduos de lisina por resíduos de glutamina. Esta abordagem, além de condicionar
muitas vezes os estudos a ensaios in vitro, pode também gerar resultados que não re�etem o papel da
acetilação no organismo vivo, podendo promover alterações de estrutura/atividade das enzimas, que
normalmente não aconteceriam com a presença de uma lisina acetilada. O par ortogonal (pirrolisil-tRNA
sintetase e tRNApyl) é um conjunto de sintase e tRNA do aminoácido não canônico Pyrrolisina,
encontrada em arqueias como a Methanosarcina barkeri, e possui grande semelhança com uma lisina
acetilada, porém, o códon que este par reconhece é o TAG, que em organismos eucariotos de maneira
geral é reconhecido como um códon de parada da síntese proteica. Através de mutações, o par foi
modi�cado para reconhecer uma lisina acetilada e hoje é amplamente explorado para o estudo desta e
outras modi�cações pós-traducionais. Assim, neste projeto pretendemos gerar uma linhagem de T.
brucei expressando o par ortogonal pirrolisil-tRNA sintetase e tRNApyl, juntamente com as proteínas
aldolase e superóxido dismutase A (SODA) em suas versões nativas e contendo o códon TAG em sítios
especí�cos de lisinas para podermos estudar os efeitos da acetilação sitio dirigida em importantes
proteínas do parasito. O papel da acetilação na regulação da atividade da aldolase e da SODA foi
recentemente validada pelo nosso grupo e foram escolhidas como modelos de estudo para validação
desse sistema em T. brucei. Por se tratar de uma abordagem nova em T. brucei, iremos primeiramente
reproduzir todo o sistema de expressão proteica, com o par ortogonal, em Escherichia coli, organismo
onde este sistema é sabidamente funcional para con�rmar a possibilidade de incorporação da lisina
acetilada nos sítios escolhidos da aldolase e da SODA. Atualmente, possuímos bactérias contendo o par
ortogonal juntamente com as proteínas de interesse (nativas e contendo o códon TAG) e os testes de
expressão estão sendo executados. Além disso já obtivemos o gene da pirrolisil-tRNA sintetase clonado
no vetor de expressão em T. brucei e transfectantes já foram selecionados para validação da expressão
dessa enzima. Os próximos passos serão con�rmar o sistema em E. coli através de indução da expressão
proteica e transfecção de T. brucei com os outros componentes do par ortogonal
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USO DA METODOLOGIA DE LAMP-CAS12 PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE SARS-CoV-2 ANA
CAROLINE SOUSA.1; JULIANA TERZI MARICATO.2; ROBSON TRAMONTINA2., PEDRO AUGUSTO ALVES2.;
NILMAR SILVIO MORETTI3 1. Aluna de Mestrado: ana.sousa18@unifesp.br ; 2. Co-autores:
juliana.maricato@unifesp.br; robson.tramontina@gmail.com ; pedro.alves@�ocruz.br ; 3. Orientador:
nilmar.moretti@unifesp.br Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia - Laboratório de
Biologia Molecular de Patógenos - LBMP ? Escola Paulista de Medicina ? UNIFESP ? SP A pandemia
causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) criou um novo desa�o de saúde pública ainda não solucionado
pelas autoridades brasileiras. A rápida disseminação do vírus pelo contato entre pessoas somada a alta
letalidade das infecções e a falta de um tratamento e�caz levou governos do mundo todo a paralisarem
as atividades econômicas, incentivando, e algumas vezes até impondo, o isolamento social para conter a
epidemia. Além disso, o alto custo de testes diagnósticos con�áveis e a dependência de insumos
importados para a execução destes testes impossibilita a testagem massiva da população, o que impede
o conhecimento do real número de infectados e o desenvolvimento de estratégias de controle de
diagnóstico, isolamento e rastreamento de infectados (?track and trace?). Desta forma, é extremamente
necessário o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico rápidos e precisos para o SARS-CoV-2,
que possam escalonar o número de testes para suprir a demanda dos governos e permitir o
relaxamento do isolamento social e a reabertura econômica. Entre as estratégias recentemente
testadas, e aprovadas pelo U.S Food and Drug Administration (FDA), está o uso da metodologia de LAMP
(Loop-Mediated Isothermal Ampli�cation), isolada ou combinada à tecnologia de CRISPR/Cas12. Neste
projeto pretendemos implementar a metodologia LAMP associada a CRISPR/Cas12 (LAMP-Cas12) para
diagnóstico do SARS-CoV-2, utilizando tecnologia 100% nacional, com o auxílio de parceiros locais; além
disso, pretendemos otimizar a técnica, aumentar sua sensibilidade e diminuir o tempo para o
diagnóstico molecular laboratorial do SARS-CoV-2. Inicialmente, por meio da validação da metodologia
de LAMP, veri�camos a e�ciência de enzimas nacionais parceiras na detecção do gene N, E e RdRp do
SARS-CoV-2 nas amostras, utilizando tanto RNA como DNA como template, demonstrando assim uma
performance compatível à dos kits comerciais importados já utilizados. Além disso, com o intuito de
diminuir ainda mais os custos para realização dos ensaios de LAMP-Cas12, realizamos em nosso
laboratório a padronização de todas as etapas de expressão e puri�cação de enzimas Cas12
provenientes de espécies de bactérias diferentes, assim como a síntese de seus sgRNAs, e comparamos
a e�ciência de cada uma delas na detecção do SARS-CoV-2 em ensaios in vitro. Finalmente, no momento
estamos em fase de validação da etapa de detecção do SARS-CoV-2 que utiliza a atividade inespecí�ca da
Cas12 após a detecção do alvo de interesse acoplada com moléculas �uorescentes para con�rmação do
diagnóstico. Posteriormente realizaremos uma prova de conceito desta metodologia em amostras de
pacientes com COVID-19 previamente con�rmada por diagnóstico molecular por qPCR. Futuramente,
pretendemos validar esta metodologia para detecção de outros agentes infecciosos de importância
econômica e sanitária, que carecem de um diagnóstico mais acertivo, mais sensível e de baixo custo.
Palavras-chave: LAMP, CRISPR, Cas12, SARS-CoV-2, doenças infecciosas. Financiamento: CAPES
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Introdução O mundo da tecnologia vem sendo integrado em diversas esferas, desde o lazer até a
promoção, prevenção e treinamento em saúde. Especi�camente, os jogos com intuito educacional
surgem nesse cenário ganhando cada vez mais espaço. A anestesiologia é uma área que lida com
diversas complicações, como a Hipertermia Maligna (HM), que apesar de rara necessita de manejo
rápido e adequado para evitar morbidade de até 25% em nosso meio. Para seu correto manejo, o
treinamento é necessário, já que em situações raras o anestesista em formação muitas vezes não teve o
contato su�ciente para diagnosticar e tratar de forma precisa. Objetivo: Desenvolver aplicativo para
smartphones que auxilie no ensino e treinamento das complicações em anestesia. Métodos: O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e protocolado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos.
Trata-se de um estudo experimental, intervencional, prospectivo, randomizado e controlado. Após
revisão de literatura, de�niu-se que, para os �ns do presente estudo, o estilo mais adequado de jogo é a
criação de um site onde estará disponível o aplicativo construído conforme ?Design Science Research?,
tendo como base um �uxograma pré-de�nido de manejo seguindo condutas do Hotline de Hipertermia
Maligna da Escola Paulista de Medicina. Este apresenta como desa�o o conhecimento de HM e seus
diagnósticos, assim como o tempo de decisão - simulando a velocidade da tomada de condutas dentro
da situação de emergência. Será selecionada uma amostra de 12 anestesistas e 12 residentes, entre os
150 anestesistas e quinze residentes trabalhando no centro cirúrgico do Hospital São Paulo/Escola
Paulista de Medicina. Os anestesistas e residentes serão divididos, após randomização, em dois grupos:
intervenção com treinamento em jogo online e intervenção com aula. Cada grupo será avaliado duas
vezes, com intervalo mínimo de 30 dias. Após será aplicado questionário com perguntas sobre o tema.
Está prevista a análise estatística considerando valor de p<0,05. Resultados: O aplicativo está sendo
�nalizado e iremos iniciar sua aplicação. Conclusão: Com o uso adequado do aplicativo para a
complementação do ensino, um número maior de estudantes pode ser bene�ciado, já que será possível
realizar o diagnóstico das complicações e suas respectivas intervenções de maneira mais ágil e
sistematizada.
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USO DE SÉRIE TEMPORAL DE IMAGENS DE SATÉLITE NA ANÁLISE DE MUDANÇAS
MORFOLÓGICAS E SEDIMENTARES CAUSADAS POR AÇÕES ANTRÓPICAS NO RIO
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A região Centro-Oeste do Brasil vem passando por transformações signi�cativas no seu sistema
produtivo desde a década de 1970, com expansão do complexo agroindustrial e setor energético. Essa
expansão tem sido caracterizada pela transformação de áreas de vegetação nativa em áreas de
agricultura e pelo aumento da quantidade de usinas hidrelétricas, os quais são potenciais causadores de
impactos nos sistemas naturais, especialmente nos rios e áreas úmidas. No Estado do Mato Grosso, a
região da Bacia Hidrográ�ca do Rio Cuiabá é um importante exemplo dessas transformações de caráter
antropogênico, que podem ser notados desde as cabeceiras da bacia hidrográ�ca até as planícies do
Pantanal. Por isso, são necessários cada vez mais estudos que analisem e quanti�quem tais impactos.
Insere-se nessa realidade o presente projeto, que procura investigar a resposta do Rio Cuiabá frente as
mudanças no uso e ocupação do solo e criação de usinas hidrelétricas desde o ano de 1985 até o
presente. A análise das alterações provocadas por essas perturbações será feita com base no
mapeamento e quanti�cação de barras �uviais presentes no rio, avaliação da migração do canal e
mudanças em sua largura, sendo utilizada para isso uma série temporal de produtos de sensoriamento
remoto. Os índices serão analisados com base em classi�cação supervisionada de imagens, tendo como
base imagens anuais do satélite Landsat 5 e 8 desde 1985 a 2020. Informações acerca de instalação de
usinas hidrelétricas, desmatamento e mudança no uso e ocupação da terra serão obtidos na literatura e
bases de dados governamentais. Os resultados obtidos da correlação dos dados permitirão entender
como tais fatores alteram o rio, dando suporte para possíveis planos de gerenciamento e planejamento
ambiental mais adequados.
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USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E SOLUÇÕES EM AULAS REMOTAS
E SEMI-PRESENCIAIS DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

MARILENA APARECIDA DE SOUZA ROSALEN - ORIENTADOR(A)
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Introdução: A relevância e justi�cativa do presente tema se dá por conta do cenário global, provocado
pela pandemia do COVID-19, onde a Educação e as Tecnologias, como as TICs, multimeios e informática,
tiveram que ser adotadas. A pandemia acelerou a possibilidade do ensino remoto e semi-presencial e
trouxe novos desa�os para o professor. Entende-se que os professores poderiam acompanhar o
desenvolvimento da sociedade da qual fazem parte e do mundo tecnológico em que estão inseridos,
visto que o público que o docente ensina está sempre em constante mudança e é papel do professor
estar sintonizado com os alunos e com as mudanças que os acompanham ano após ano, contribuindo,
também, para o desenvolvimento de competências necessárias para o estudante e para o pro�ssional
do século XXI. Objetivo: Assim, o objetivo dessa pesquisa é identi�car e analisar desa�os e soluções
apontados/enfrentados por professores de Matemática que atuam com aulas síncronas ou remotas e
semi-presenciais no Ensino Médio. Materiais e Métodos: Para isso, foi realizado um estudo qualitativo,
utilizando a metodologia explicativa, de modo que facilite o entendimento do cenário desa�ador e
possibilite a recomendação de soluções assertivas. O instrumento de coleta de dados foi um
questionário pré-elaborado por meio da ferramenta Google Forms (Formulário do Google), para que
professores de Matemática do Ensino Médio de todo o Brasil, das redes pública e privada,
preenchessem, após se sentirem esclarecidos a respeito da pesquisa, que foi submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Resultados e Conclusão:
Quarenta e quatro professores responderam ao questionário, sendo a maioria do Estado de São Paulo e
do sexo masculino (63,6%). Da amostra obtivemos que 68,2% dos participantes buscaram uma formação
continuada após a formação inicial em cursos de pós-graduação. 52,3% dos participantes apresentaram
uma experiência positiva ao ensinar Matemática de forma remota e semi-presencial. 59,1% dos
participantes já utilizavam tecnologias nas aulas antes da pandemia (de forma regular e contínua),
porém desa�os existiram no processo, como a gravação de vídeos, gestão de tempo, escrita matemática,
desenhar formas geométricas e conexão/acesso à internet. A pesquisa mostrou que se os docentes
tivessem acesso à internet de qualidade, curso de capacitação, lousa digital, mesa digitalizadora e
câmera com microfone, seriam boas soluções para resolver as di�culdades anteriores.
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Ao contrário do que se imagina, o ensino de ciências na educação básica deve ir além da simples
instrumentalização de métodos pautados no ensino tradicional e o uso das técnicas e tecnologias deve
explorar capacidades mais amplas. Segundo Sasseron (2008), a alfabetização cientí�ca é um processo
que se desdobra ao longo da vida, este deve estar alicerçado em três pilares, como: o ensino por
investigação, capacidades de resolução de problemas e posicionamento crítico. Sendo estas ligadas
diretamente ao conceito de pensamento computacional (PC), sem dúvida, um grande desa�o para todos
os níveis de ensino, prevê o uso dos conceitos do PC para auxiliar os processos de resolução de
problemas, o que demonstra a importância do presente estudo. Esta proposta virá contribuir com
proposições que possam agregar benefícios ao processo de ensino e aprendizagem de Ciências. A
investigação, discutirá pontos que são interessantes para o contexto educacional da atualidade
amparada na BNCC, no Currículo da cidade de São Paulo e nas ODS, para tanto, será desenvolvida uma
pesquisa que segue o método indutivo, com abordagem do problema de forma qualitativa, utilizando
pesquisa bibliográ�ca, estudo de caso, atividades práticas, questionários e entrevistas. Dada a
necessidade de propostas inovadoras de práticas pedagógicas que possam repaginar enfoques
tradicionais aplicados em relação a conceitos curriculares empregados no ensino de Ciências, ao longo
das sessões de intervenção os alunos trabalharão os conceitos básicos da Ciência utilizando como
recursos o Arduino e componentes eletrônicos que seriam descartados, para sua utilização em projetos
e aulas de ciências, alinhando assim: teoria, prática e consciência ambiental. Por meio de tarefas
orientadas com vista à resolução de problemas (Jonassen, 2001), várias ferramentas têm sido propostas
visando maximizar a capacidade do aluno em apresentar soluções para diversas classes de problemas.
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Os fungos são organismos diversos, com diferentes morfologias, ciclos de vida e estruturas reprodutivas,
e que se encontram amplamente espalhados na natureza. Estamos, na verdade, em contato constante
com estes organismos. Todavia, o ser humano vem adentrando o habitat destes seres vivos por meio do
desmatamento de áreas, favorecendo a exposição ao se ter contato com a terra de forma desprotegida
ou pelo contato com animais. Dentre as inúmeras espécies fúngicas, uma particularmente vem
chamando à atenção das autoridades públicas, por se tratar de uma doença zoonótica, a esporotricose
que, inclusive, se apresenta na forma de surtos epidêmicos em vários países e no Brasil. Contudo, os
vários estudos conduzidos a respeito da esporotricose tratam de investigações a respeito da doença em
si, mas sabemos pouco sobre como o desmatamento e o avanço da malha urbana podem favorecer os
surtos epidêmicos, além da inter-relação entre a doença e as condições socioambientais. Neste sentido,
o objetivo do presente estudo é avaliar a evolução dos usos e cobertura da terra, relacionar o
mapeamento de dados da série histórica no período de 5 anos e se a perda da cobertura vegetal vem
favorecendo a ocorrência de casos de esporotricose em animais e a transmissão zoonótica na cidade de
Peruíbe, SP, bem como avaliar a inter-relação entre a doença e as condições socioambientais. Esta
pesquisa tem caráter quali-quantitativo, interdisciplinar e exploratória, pretende-se mapear, por meio do
geoprocessamento de dados georreferenciados, utilizando o software Qgis e imagens de satélite
Landsat-8, a �m de espacializar e quanti�car as transformações do uso e cobertura da terra no
município de Peruíbe ao longo dos anos de 2017 a 2021, e correlacionar com a distribuição espacial da
doença e dados de condições socioambientais do município, considerando dados de população, IDH,
renda, escolaridade, entre outros. Como resultados, pretende-se demonstrar, a partir dos mapas de
evolução temporal, a progressão da doença em relação ao crescimento urbano e a continua pressão
sobre o meio natural, assim como fornecer uma contribuição para políticas públicas no sentido de
enfatizar a necessidade da noti�cação obrigatória da esporotricose para �ns de gestão e controle
sanitário.
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O presente projeto é uma extensão de minha pesquisa de iniciação cientí�ca intitulada ?Contradições
entre o nacionalismo francês da metade do século XIX e a teoria dos metódicos: o debate de Fustel de
Coulanges e Theodor Mommsen sobre a verdadeira nacionalidade da Alsácia-Lorena?, �nanciada pela
FAPESP. Neste momento, à nível de mestrado, pretendo estudar os usos da bibliogra�a e biogra�a de
Fustel de Coulanges pelo movimento reacionário francês Action Française. A partir da revista L?Action
Française, fundada em 1908 e extinta após a Liberação em 1944, será possível realizar três grandes
fatores: primeiro, entender qual o papel político e intelectual desempenhado na consolidação do
Governo de Vichy pelo pela Action Française; segundo, sistematizar o conceito de nação e os usos do
passado pela AF; e, por último, como questão que perpassará todo o trabalho, quais as contradições em
adotar como símbolo máximo o historiador metódico do século XIX, Fustel de Coulanges, para seu
movimento político e intelectual. Mesmo que a documentação esteja disponível desde 1908, serão
utilizados principalmente as edições de 1940 até 1944, recorte de�nido pelo início da Segunda Guerra
Mundial, extinção da Action Française, prisão de parte de seus fundadores e ascensão e derrocada do
governo de Vichy.
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ELIAS DE BARROS SANTOS - ORIENTADOR(A)

PAULO HENRIQUE RIBEIRO - DISCENTE

JULIA WIPPICH LENCIONI - COORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 54 - Inovação em Materiais-1 Data: 28/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: ENGENHARIAS Sub-
Área: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

INTRODUÇÃO: Na indústria da construção civil, vários tipos de nanomateriais têm sido incorporados em
concretos ou materiais à base de cimento, uma vez que é crescente a necessidade de materiais
multifuncionais, em especial nas últimas duas décadas. Nesse cenário, a microscopia eletrônica e a
espectroscopia se apresentam como ferramentas fundamentais para a investigação dos fenômenos
físicos e químicos envolvidos na junção desses materiais. OBJETIVO: Esse trabalho tem por objetivo
avaliar a in�uência nas propriedades da pasta de cimento Portland com a adição de nanopartículas de
TiO2 (TiO2NPs). MATERIAIS E MÉTODO: Para avaliar a in�uência da adição de TiO2NPs, foram preparadas
três conjuntos de amostras de pasta de cimento, sendo um conjunto sem TiO2NPs, e outros dois
conjuntos contendo 0,1 e 0,5% de adição de TiO2NPs em relação a massa de cimento. Após a
preparação das amostras, elas �caram em processo de cura por 90 dias para, posteriormente, serem
realizados as caracterizações por MEV/EDS. Ainda, parte das amostras passaram por um teste de
penetração de íons cloreto (Cl-), a �m de avaliar a profundidade de penetração de íons cloretos nas
diferentes amostras. Para esse teste, as amostras foram imersas em uma solução de NaCl (3,5%) por
dois meses, revezando períodos de imersão e secagem. Em sequência, após esse período, as amostras
foram rompidas e imersas em uma solução de AgNO3 (0,1 mol L-1). RESULTADOS: Ao analisar as
imagens obtidas por MEV das três diferentes amostras, é possível observar a nítida diferença na
morfologia da superfície analisada. A amostra com adição de 0,5% de TiO2NPs se apresenta com uma
superfície mais regular e mais densa em comparação com a amostras sem a adição de nanopartículas.
Pelas regiões analisadas, é possível observar a redução no tamanho dos poros. Pela análise EDS, é
apontado a presença dos elementos cloro e prata, o que não é comum ao cimento; no entanto essa
análise foi feita com as amostras após o teste de íons cloreto, por isso do apontamento desses
elementos. Ainda, o mapeamento por EDS permitiu a identi�cação de titânio mesmo sendo muito baixa
a sua quantidade na amostra analisada. Em acréscimo, o mapeamento permitiu identi�car vários outros
elementos presentes nas amostras analisadas. Os picos elevados de cálcio e silício é indício da formação
dos produtos hidratados C-S-H, Ca(OH)2, etringita e taumasita. O teste de penetração de cloreto, aponta
uma redução da profundidade atingida nas diferentes amostras. A amostra sem TiO2NPs apresentou
uma profundidade média atingida de 0,084 mm (SD = 0,019 mm), as amostras com 0,1 e 0,5%
apresentaram uma profundida média atingida de 0,057 (SD = 0,021 mm) e 0,039 mm (SD = 0,013 mm),
respectivamente. CONCLUSÃO: Pelas análises de MEV/EDS é possível perceber que as TiO2NPs atuaram
positivamente, deixando a pasta de cimento Portland mais regular e densa, o que traz benefícios para a
resistência e durabilidade do material. Ainda, o TiO2, pode estar induzindo alguma propriedade de
superfície já que as diferentes concentrações de TiO2NPs in�uenciou no teste de penetração de cloretos,
porém isso precisa ser melhor investigado.
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UTILIZAÇÃO DE IMPRESSORA 3D PARA PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NO
ENSINO DA LEITURA EM BRAILLE.
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EDUARDO TUMA - CO-AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 21 - Educação e Inclusão 1 Data: 27/06/22 19h30 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E LÍNGUAS

INTRODUÇÃO: O sistema braille é um processo de escrita e leitura baseado em 63 símbolos em alto-
relevo, que surgem da combinação de até seis pontos dispostos em duas colunas de três pontos cada,
os símbolos representam letras, algarismos e sinais de pontuação. O estímulo precoce de crianças cegas
é importante para o seu desenvolvimento integral e educacional, tornando-as mais independentes,
favorecendo as relações sociais, trocas de saberes e experiências com seus pares. O contato com
materiais especí�cos para a apropriação e sistematização de conhecimentos sobre o Sistema Braille,
possibilita o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita em braille em seu processo de
alfabetização. A criação de modelos em 3D, como o alfabeto braille, é um recurso que proporciona uma
grande ajuda no processo de escrita e leitura de crianças cegas e também possibilita aos professores
maior �exibilidade na produção do material pedagógico necessário. OBJETIVO: Utilizar Impressora 3D
para produção de tecnologia assistiva no ensino de leitura Braille. MÉTODO: O estudo foi desenvolvido
no Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde - LITS do Departamento de Oftalmologia e Ciências
Visuais da Universidade Federal de São Paulo em conjunto com Instituto para Cegos Padre Chico (ICPC).
Os modelos do alfabeto em braille foram baixados do site https://www.thingiverse.com, preparados no
software 3D CURA para impressão na Impressora Creality Ender 3 com material ácido poliláctico (PLA).
RESULTADOS: A impressão 3D do alfabeto braille, possibilitou a produção de tecnologias assistivas para
educação da escrita e leitura. Com as letras impressas, foi possível confeccionar o alfabeto completo em
braille e utilizá-lo como material pedagógico tanto nas salas de aula do ICPC e nas atividades de estudo
pelos alunos em suas residências. CONCLUSÃO: É possível com a utilização da Impressão 3D, a criação
de formas para o aprendizado da leitura e escrita braille.
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UTILIZAÇÃO DE MEOR PARA RECUPERAÇÃO DE ÓLEO EM RESERVATÓRIOS DE
PETRÓLEO
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Trabalho: Sessão: 142 - Inovação em Materiais-2 Data: 30/06/22 19h30 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: ENGENHARIAS Sub-Área:
BIOENGENHARIA

Quando um reservatório começa a produzir, ele utiliza a sua própria energia (pressão) para direcionar o
óleo e/ou gás à superfície. Porém, essa energia não é su�ciente para a recuperação total dos
hidrocarbonetos existentes no reservatório. Sendo assim, após um tempo de produção, essa energia
natural se esgota e é necessário a utilização de métodos que ocasionem mudanças físicas e/ou químicas
na rocha reservatório, nos �uidos ali contidos ou em ambos, para aumentar a recuperação desses
hidrocarbonetos de interesse, seja o óleo e/ou gás. Esses métodos são chamados de recuperação
secundária e terciária. Mesmo com essas intervenções, uma grande parcela dos hidrocarbonetos não é
recuperada. Estima-se que, em média, para cada um barril de óleo produzido, dois barris �quem no
reservatório. Assim, se faz necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para ajudar a
recuperação do óleo in place. Uma dessas tecnologias que vem sendo desenvolvidas é a utilização de
microrganismos para melhorar a produção de um reservatório. Essa tecnologia, MEOR (Microbial-
Enhanced Oil Recovery) provoca mudanças no reservatório, como a diminuição da viscosidade do óleo,
ou a quebra de grandes moléculas de hidrocarbonetos, através dos produtos do metabolismo desses
microrganismos. O presente trabalho consiste em um levantamento bibliográ�co de casos práticos de
aplicações dessa técnica em reservatórios reais, buscando uma comparação entre esses casos e a
veri�cação da e�ciência do MEOR, em cada um deles, buscando identi�car condições reais que podem
ter limitado a obtenção dos resultados planejados pela equipe de engenharia. Ao �nal, espera-se que
esse estudo exploratório contribua com informações que sirvam como valiosas referências para as
futuras aplicações que o grupo de pesquisa pretende desenvolver.
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UTILIZAÇÃO DE UM APLICATIVO PARA SMARTPHONE PARA AUMENTAR O NÍVEL DE
ATIVIDADE FÍSICA DE ADULTOS E IDOSOS: UMA INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA

RICARDO DA COSTA PADOVANI - COORIENTADOR(A)

VICTOR ZUNIGA DOURADO - ORIENTADOR(A)

BÁRBARA DE BARROS GONZE - DISCENTE CO-AUTOR
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Trabalho: Sessão: 11 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 27/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Sub-Área: SAÚDE COLETIVA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

RESUMO: Ter um smartphone tornou-se algo comum mundialmente e as possibilidades de aplicativos
(app) disponíveis aumentam diariamente. É um recurso de fácil acesso e que se mostra e�caz como uma
forma de entregar ao usuário intervenções promotoras de mudança de comportamento para a atividade
física, com redução de danos à saúde causados pela inatividade física. Compreender como os app
possibilitam essa mudança no comportamento por intermédio dos usuários dos app pode trazer
informações importantes para o desenvolvimento com base cientí�ca e aprimorar o potencial dos app
para promover saúde. Objetivo: avaliar a percepção de participantes de um ensaio clínico sobre o uso de
um app para smartphone para promover atividade física sobre as técnicas de mudança desse
comportamento. Metodologia: Este é um estudo qualitativo com abordagem de análise de conteúdo
com base nos registros audiovisuais utilizados e os relatos verbais dos participantes como unidades de
análise. Avaliamos os participantes de um ensaio clínico com intervenções adaptativas e duração total de
seis meses, que utilizaram o app para smartphone Pacer? associado com técnicas de mudança de
comportamento. Ao �nal do ensaio clínico, foram convidados a participar de um grupo focal (GF) para a
investigação das percepções dos participantes do ensaio clínico sobre as técnicas de mudança de
comportamento utilizadas. Três participantes (2 mulheres e 1 homem) com idades de 38, 52 e 69 anos
participaram do GF, que teve duração de 90 minutos e foi realizado a partir de um roteiro norteador
agrupado em quatro eixos temáticos: recursos do app, barreiras e facilitadores da prática de atividade
física, bem como desa�os à mudança de comportamento. Resultados: O GF revelou que o app contribuiu
para a mudança de comportamento para atividade física. Os participantes apresentaram como
facilitadores o fácil manuseio do app, a possibilidade de automonitoramento e fornecimento de
feedback, além do compartilhamento das atividades por redes sociais. A possibilidade de competir e o
estabelecimento de ranking pelo app foram apontadas como ferramentas motivacionais essenciais. Os
participantes identi�caram como principais barreiras a falta de infraestrutura adequada para a
realização da atividade física e a falta de segurança em levar o smartphone para as atividades. Também
foram apontadas pequenas falhas técnicas e imprecisões de medidas pelo app e a necessidade de levar
o smartphone para o uso do aplicativo. O apoio social de familiares, parceiros e amigos trouxe um
suporte importante e facilitador da mudança de comportamento. Dessa forma, os participantes
apreciam a possibilidade de criação de grupos e ranqueamento entre eles. Conclusões: Nosso estudo
relata desa�os e possibilidades para promover mudanças no comportamento para atividade física
usando aplicativos para smartphones. Essa mudança foi relevante e duradoura e os participantes
permaneceram com o app instalado em seus smartphones, mesmo após o �m do protocolo do ensaio
clínico de seis meses. O GF proporcionou um melhor entendimento sobre as possibilidades de
engajamento para atividade física.
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UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CANAIS DO YOUTUBE PARA AUXÍLIO NO ESTUDO DE
BIOQUÍMICA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
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Trabalho: Sessão: 85 - Covid-19 Data: 29/06/22 14h01 Sala: 5
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: COVID-19

UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CANAIS DO YOUTUBE PARA AUXÍLIO NO ESTUDO DE BIOQUÍMICA DE
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. QUELLI BRANDÃO DA SILVA ( quelli.silva@unifesp.br ) ANDRÉ AMARAL
GONÇALVES BIANCO (andre.bianco@unifesp.br) Introdução: O Youtube é o segundo site mais acessado
no mundo (perde apenas para o Google) e uma das redes sociais mais utilizadas pelos estudantes. Nos
dois primeiros anos da pandemia de Covid-19 (e em especial nos período de lockdown) os estudantes
acessaram, particularmente, o Youtube para realizarem os seus estudos. Com a utilização dessas novas
práticas de ensino, os processos de ensino e aprendizagem têm se modi�cado. Objetivo: Dessa forma, o
objetivo do nosso projeto é investigar qual uso os estudantes estão fazendo de vídeos do Youtube e,
descobrir seus critérios de escolha de vídeos na internet. Metodologia: A pesquisa consistirá na análise
do estudo de Bioquímica por um grupo de alunos da primeira série do Ensino Médio, da escola estadual
Professora Sylvia Ramos Esquível, na cidade de Diadema. Vamos investigar se esses estudantes estão
realmente migrando seus estudos de livros didáticos para vídeos em canais do Youtube. A coleta de
dados será realizada por meio de questionários qualitativos e quantitativos. Resultados esperados:
Nossa hipótese é a de que os alunos estão mudando sua maneira de estudar, migrando seus estudos
dos livros didáticos para vídeos nas plataformas Youtube. Se caracterizada essa migração, torna-se
relevante investigar os critérios de escolha dos vídeos e a qualidade do seu conteúdo.
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UTILIZANDO JOGOS DE TABULEIRO MODERNOS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA -
UMA RELEITURA DO JOGO BLACK STORIES

RUI MANOEL DE BASTOS VIEIRA - ORIENTADOR(A)
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Trabalho: Sessão: 19 - Ensino e Ações A�rmativas Data: 27/06/22 19h30 Sala: 3
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: EDUCAÇÃO E ENSINO
Sub-Área: ENSINO DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA

Introdução: Diversas ferramentas são criadas, adaptadas e implementadas para auxiliar no processo de
ensino aprendizagem e a Gami�cação é uma delas. A gami�cação pode ser proposta de diversas formas:
como o incentivo através de competições, pontuações denominadas de Experiência ou ?XP? e também
com jogos. Aqui a gami�cação é proposta através da adaptação de um Jogo de tabuleiro chamado ?Black
Stories?, esse jogo pode ser colaborativo ou competitivo, jogado com no mínimo duas pessoas. Podemos
atribuir a utilização contextualizada desse jogo para discutir conhecimentos cientí�cos, históricos e
culturais, comportamentos e costumes de uma determinada época e sociedade, além do incentivo do
espírito de colaboração e trabalho em grupo. Objetivo: O presente projeto visa a adaptação de um jogo
de cartas chamado Black Stories, aplicação e a avaliação do mesmo. Materiais e Métodos: Criação das
cartas do jogo, com estudantes do Ensino Fundamental II em uma Sequência Didática, desde as
narrativas das cartas, o design utilizando o site gratuito Canva, impressão das cartas e a aplicação do
jogo. Para analisar o resultado da Sequência Didática será utilizado a técnica da Análise de Conteúdo de
Bardin, a partir da participação nas atividades e das respostas nos questionários inicial e �nal.
Resultados esperados: Espera-se que a Sequência Didática contribua na formação dos estudantes, no
sentido que eles ampliem seu interesse e curiosidade pelas ciências.
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VALIDAÇÃO DA CURVA DE RECURAÇÃO DA METFORMINA DA PELE POR CLAE PARA
ESTUDOS DE RETENÇÃO CUTÂNEA IN VITRO, EMPREGANDO ÁGUA COMO

SOLVENTE DE EXTRAÇÃO.
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Trabalho: Sessão: 14 - Biomateriais Data: 27/06/22 16h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: MULTIDISCIPLINAR Sub-Área:
PROCESSOS E PRODUTOS TECNOLÓGICOS

Introdução: Para a quanti�cação do fármaco nos estudos de retenção cutânea in vitro, o fármaco deve
ser extraído do tecido e quanti�cado por um método apropriado e previamente validado. A literatura
não estabelece um limite mínimo de recuperação do fármaco do tecido, mas o valor deve ser
reprodutível e consistente. Frente às caraterísticas hidrofílicas da metformina (MET), o metanol tem sido
empregado como solvente para extração da metformina da pele nos estudos de retenção in vitro.
Embora os valores de recuperação do processo de extração sejam adequados e estão em concordância
com a legislação vigente, o metanol apresenta como inconveniente a toxicidade. Como alternativa ao
metanol, o presente estudo avaliou a água como solvente de extração da metformina da pele para os
estudos de retenção cutânea in vitro. Para tanto, curvas analíticas de recuperação da MET da pele foram
obtidas empregando água como solvente de extração e analisadas por Cromatogra�a Liquida de Alta
E�ciência (CLAE). Materiais e Método: Curvas analíticas de recuperação foram construídas empregando
pele suína enriquecida com MET (concentrações conhecidas) e posteriormente submetida ao processo
de extração. Para isso, amostras de pele suínas (2 cm2) (CEUA nº 7933100521) foram colocadas em tubos
de ensaios e alíquotas das soluções-padrão de MET (100 µg/mL e 10 µg/mL) foram acrescentadas sobre
a pele, compreendendo o intervalo de concentração de 0,2 a 10,0 µg/mL quando em 5mL. Após a
secagem da solução, 5 mL de água foram acrescentados, os tubos foram homogeneizados (1 min) e
sonicados (20 min). As amostras obtidas foram �ltradas e analisadas por CLAE. As curvas de recuperação
foram comparadas em relação à curva de extrato aquoso de pele suína enriquecida com a MET. A
recuperação do método foi expressa em porcentagem de recuperação do fármaco da pele. A curva de
recuperação foi validada quanto aos parâmetros de precisão, exatidão e limite de quanti�cação.
Resultados e conclusão: A curva de recuperação da MET apresentou proporcionalidade no intervalo de
concentrações entre 0,2 e 10,0 ?g/mL, empregando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários
Ponderados. O modelo apresentou linearidade com coe�ciente de correlação superior a 0,99 e
coe�ciente angular signi�cantemente diferente de zero. Os parâmetros de regressão com base nos
resíduos foram analisados e não rejeitamos a hipótese de normalidade, homocedasticidade e
independência dos resíduos ao nível de signi�cância (?) de 0,05. O coe�ciente de variação (CV) para os
parâmetros de precisão (repetibilidade e intermediária) e exatidão foi inferior ao limite de 15%. O limite
de quanti�cação foi de 0,2 ?g/mL com CV para os parâmetros precisão (repetibilidade e intermediária) e
exatidão inferior ao limite de 20%. O método apresentou recuperação reprodutível e consistente,
variando de 79,58 a 90,03%, no intervalo de concentração de 0,2 a 10 ?g/mL. A curva de recuperação da
MET da pele empregando água como solvente de extração é linear, precisa, exata e apresenta valor de
recuperação reprodutível e consistente. Logo, ela é adequada para quanti�cação da MET nos estudos de
retenção cutânea in vitro.
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VALIDAÇÃO DA EXPRESSÃO DE GENES RELEVANTES PARA A DOENÇA DE ALZHEIMER
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Trabalho: Sessão: 159 - Saúde do Adulto e do Idoso Data: 01/07/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa e progressiva que provoca
danos cognitivos e comportamentais, como consequência da extensa perda sináptica e morte neuronal.
As demências atingem mais de 50 milhões de pessoas no mundo, sendo a DA a que mais comumente
afeta a população idosa. A etiologia e os mecanismos celulares envolvidos na �siopatologia da DA de
acometimento tardio ainda são elusivos. Entretanto, mecanismos epigenéticos têm sido evidenciados
como fatores não-genéticos, que podem in�uenciar no desenvolvimento e progressão da DA. Nosso
grupo previamente avaliou o padrão região-especí�ca da acetilação de H3K9, uma marca epigenética, e
sua in�uência na regulação da expressão gênica no hipocampo, córtex auditivo e cerebelo de pacientes
com DA e idosos controle. Foram identi�cados alguns genes diferencialmente expressos e/ou acetilados,
que afetam o funcionamento de diversas vias metabólicas e celulares, e reguladores biológicos,
sugerindo que alterações nos padrões epigenéticos e transcriptômicos de genes envolvidos na DA em
diferentes regiões cerebrais podem contribuir para a patologia da DA. Objetivos: Validar a expressão dos
genes previamente selecionados PDGFRB, CAP2, NUAK1, GATA2, GNG4, PENK e GPX4 em três regiões
cerebrais de pacientes com DA e idosos controle; veri�car a in�uência da marca H3K9ac na regulação da
expressão; e avaliar o per�l de expressão gênica região-especí�ca desses genes. Materiais e Métodos:
Foram incluídas amostras de 3 regiões cerebrais de 32 pacientes com DA e 25 idosos controle,
provenientes do Douglas Bell Brain Bank (Canadá). Ácidos nucleicos foram extraídos do córtex auditivo,
cerebelo e hipocampo das amostras, totalizando 136 amostras. O DNA foi utilizado na genotipagem de
APOE por RFLP. A análise de expressão gênica será avaliada por qRT-PCR. Os dados de expressão gênica
serão analisados e associados estatisticamente com variáveis clínicas e genéticas, além da correlação
com dados de ChIP-seq, pelo software R. Resultados: Nossos resultados preliminares mostram que a
idade média é maior no grupo DA em relação aos controles (p=0,0001). Não houve diferenças estatísticas
entre os grupos em relação ao sexo e ao intervalo post-mortem (p>0,05). Assim como esperado, foi
observado menor peso cerebral no grupo DA que os controles (p=3,721e-07), corroborando a
neurodegeneração decorrente da doença. Além disso, foi avaliada a frequência do alelo 4 do gene APOE,
um fator de risco para DA de acometimento tardio, entre os grupos. Nossos dados também mostraram
que 28% dos controles e 84% do grupo DA apresentaram pelo menos um alelo 4. A diferença na
frequência do alelo 4 foi estatisticamente signi�cante entre os grupos (p=2,708e-05), con�rmando dados
da literatura. Até o momento, o RNA total foi extraído de todas as amostras e convertido para cDNA.
Após a �nalização das análises de expressão gênica, espera-se validar o per�l de expressão dos genes
previamente selecionados, compreendendo melhor os mecanismos moleculares que podem contribuir
para a patologia da DA, e con�rmando nossos achados anteriores.
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VALIDAÇÃO DE CARTILHA PARA EDUCAÇÃO MATERNA EM HEMORRAGIA PÓS-
PARTO POR JUÍZES ESPECIALISTAS

LARISSA JESUS DE ANDRADE - DISCENTE

ADRIANA AMORIM FRANCISCO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 111 - Saúde da Mulher/ Ginecologia e Obstetrícia Data: 30/06/22
09h01 Sala: 7

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO
Tipo: PIBITI Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE DA

MULHER/GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

VALIDAÇÃO DE CARTILHA PARA EDUCAÇÃO MATERNA EM HEMORRAGIA PÓS-PARTO POR JUÍZES
ESPECIALISTAS LARISSA JESUS DE ANDRADE¹, ADRIANA AMORIM FRANCISCO² 1. Graduanda da 4ª série
do curso de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo.
Email: andrade.jesus@unifesp.br 2. Docente do Departamento de Enfermagem na Saúde da Mulher da
Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Email:
adriana.francisco@unifesp.br A hemorragia pós-parto está entre as principais causas da
morbimortalidade materna, sobretudo em países em desenvolvimento. A educação materna por meio
do uso de uma cartilha pode contribuir para diminuição das mortes pela HPP. Objetivo: elaborar uma
cartilha para educação materna sobre a hemorragia pós-parto e estimar evidências de validade de
conteúdo e aparência com juízes especialistas em obstetrícia. Método: estudo metodológico em duas
etapas: elaboração da cartilha e validação de conteúdo por especialistas. O conteúdo da cartilha foi
baseado em uma revisão integrativa em bases e portais de dados e na obtenção de informações de
caráter qualitativo das percepções, conhecimentos e dúvidas de puérperas acerca da HPP. Para
validação do conteúdo foram convidados juízes com experiência clínica, de ensino e pesquisa na área de
obstetrícia. Os parâmetros psicométricos da cartilha foram pontuados usando uma escala do tipo Likert
de quatro pontos quanto à clareza, relevância teórica e pertinência prática e pela ferramenta Suitability
Assessment of Materials (SAM). Foram considerados válidos os itens cujo Índice de Validade de Conteúdo
(IVC) foi ?0,80 e categorias com SAM entre 40 a 100%. O estudo cumpriu a resolução nº 466/2012 e foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. Resultados: A versão preliminar da cartilha foi
avaliada por uma amostra não probabilística, selecionada por conveniência, composta por médicos e
enfermeiros especialistas em obstetrícia. Participaram da avaliação 7 juízes especialistas, dos quais,
51,7% eram médicos e 42,9% enfermeiros, 42,9% tinham mais de vinte anos de experiência clínica na
obstetrícia, e 85,7% tinham doutorado na área da obstetrícia. A cartilha apresentou IVC global >0,80 e
SAM >80%. Após análise das pontuações obtidas em cada item do material educativo e seguindo as
sugestões propostas pelos especialistas, as devidas correções foram realizadas. Conclusão: A cartilha
educativa foi validada quanto ao conteúdo e aparência por juízes especialistas em obstetrícia e ,dessa
forma, seu uso para educação materna sobre hemorragia pós-parto poderá ser uma estratégia de
educação em saúde para potencializar as informações verbais recebidas durante o ciclo gravídico-
puerperal e aumentar o conhecimento das gestantes, puérperas e seus familiares sobre o tema,
resultando em maior capacidade de autocuidado e de participação no processo de tomada de decisão
na assistência. Palavras-chave: Hemorragia pós-parto, educação materna, cartilha, validação
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VALIDAÇÃO DE EMBALAGEM AUTÔNOMA INTELIGENTE PARA TRANSPLANTE NO
AMBIENTE DO CENTRO CIRÚRGICO

BARTIRA DE AGUIAR ROZA - ORIENTADOR(A)

RENATA FABIANA LEITE - CO-AUTOR(A)

GIULIA TIENGO SCATAMBURLO - DISCENTE

Trabalho: Sessão: 118 - Tecnologias Sociais Data: 30/06/22 11h01 Sala: 6
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO: O Brasil tem um amplo e sólido sistema de doação e transplante de órgãos e tecidos
humanos. Só em 2021 o país foi capaz de realizar 11.185 transplantes de órgãos e 12.744 de tecidos
oculares (córneas). Dessa forma, é imprescindível que todas as etapas desse processo, desde a captação
até o transplante do órgão e/ou tecido sejam realizadas de forma segura,técnica, sistematizada e
baseada em evidências cientí�cas. Sem dúvida, podemos contar com a expertise de muitos pro�ssionais
atuantes na área,entretanto,ainda existem pontos de melhoria em todo processo, principalmente no
que tange o tema transporte de órgãos e tecidos.Infelizmente, por questões logísticas acabando sendo
inviabilizados.Para tanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio das Resoluções
Diretoria Colegiadas (RDC) Nª 66/2009 e a mais atual a de nº 504/21,dispõem sobre as boas práticas para
o transporte de material biológico. A união de esforços de vários pro�ssionais da área de saúde,
engenharia e suas especialidades está sendo realizada para a criação de uma nova embalagem que
possa mitigar os riscos de perda de órgãos e tecidos disponibilizados para transplante. Diante do
exposto, o estudo segue sob sigilo de propriedade intelectual. OBJETIVO: Validar a embalagem
autônoma inteligente para transplante no ambiente do centro cirúrgico. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-
se de um projeto guarda-chuva de um estudo experimental que visa validar a embalagem para o
transporte de órgãos e tecidos humanos para transplante em ambiente de centro cirúrgico. Para
isso,serão utilizados embalagens testes em comparação com embalagens controle onde serão
transportados órgãos e tecidos de suínos para a realização dos ensaios laboratoriais. Além disso, será
realizado um projeto piloto, a �m de aperfeiçoar e rebuscar técnicas e processos experimentais.
RESULTADOS E CONCLUSÃO: Alguns resultados ainda estão sob sigilo até o presente momento. Porém,
foi realizado o �uxo em sala cirúrgica, para o melhor desenvolvimento do projeto que consta todas as
etapas do experimento, desde a captação dos órgãos em suínos até o acondicionamento destes nas
embalagens.
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VARIAÇÃO TEMPORAL DA CONCENTRAÇÃO DE METANO NO NORDESTE DA
AMAZÔNIA E SUAS INFLUÊNCIAS

LUCIANA VARANDA RIZZO - ORIENTADOR(A)

LAURA DE ALMEIDA VIANA - DISCENTE

MARCO AURÉLIO DE MENEZES FRANCO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 130 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 16h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA E

AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

INTRODUÇÃO: O metano (CH4) é um dos principais gases de efeito estufa (GEE), contribuindo
signi�cativamente para o aquecimento global. A Amazônia responde por cerca de 8% das emissões
globais de CH4, decorrente de emissões por áreas alagadas, queimadas e atividade agropecuária. A
região amazônica tem passado por intensas transformações no uso do solo, em decorrência do avanço
da fronteira agrícola, desmatamento, urbanização e construção de hidrelétricas. Além disso, mudanças
nos padrões de temperatura e precipitação in�uenciam os processos biogeoquímicos envolvidos na
emissão de CH4, de uma maneira complexa. Estudos anteriores mostraram que o nordeste da Amazônia
apresenta emissões de CH4 mais altas em comparação com outras regiões da Bacia Amazônica, e as
razões ainda não são bem compreendidas. OBJETIVO: Caracterizar a variabilidade temporal das
concentrações de CH4 no nordeste da Amazônia, assim como a tendência a longo prazo e sua
variabilidade sazonal. MATERIAIS E MÉTODOS: Para as devidas análises foram utilizados dados de razão
de mistura de CH4 do sensor AIRS, a bordo do satélite AQUA, obtidos através da plataforma Giovanni. A
área de estudo escolhida está situada no nordeste da Amazônia, inserida no estado do Pará entre as
coordenadas geográ�cas 2° 0' 0" e 5° 0' 0" Sul e 55° 0' 0" e 51° 0' 0" Oeste, e com os anos sofreu diversas
alterações por conta da expansão da agropecuária, implementação da Rodovia Transamazônica (BR-230)
e da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. As análises estatísticas e de tendência de longo prazo foram feitas
através do software R de programação cientí�ca. RESULTADOS: Através da análise de tendência de longo
prazo para os dados anuais da área de estudo, foi constatado que a concentração de CH4 apresentou
um crescimento de 3,9±0,3 ppbv/ano para os dados diurnos, e 3,5±0,3 ppbv/ano para os dados
noturnos, ambos com coe�cientes determinantes (R2) de aproximadamente 0,9. Também foi observada
um padrão sazonal nos valores da concentração ao longo do ano, sendo que, os meses de julho a
setembro, que correspondem à estação seca na Amazônia, apresentaram em média os maiores valores
de CH4, com 1824 ppbv para os dados diurnos, e 1813 ppbv para os noturnos. Já os meses de janeiro a
março, que correspondem à estação chuvosa, apresentaram em média os menores valores de CH4, com
1778 ppbv para os dados diurnos, e 1778 ppbv para os noturnos. CONCLUSÃO: Dessa forma, até
momento foi possível observar que, entre os anos de 2003 e 2021, as concentrações de CH4 na área de
estudo apresentaram uma tendência de aumento de até 3,9 ppbv por ano, e que suas variações ao
longo do ano estão fortemente ligadas com os períodos de seca e chuva na Amazônia.
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VARIAÇÕES ANATÔMICAS EM INCISURA DA ESCÁPULA E SUAS IMPLICAÇÕS
CLÍNICAS

RUBENS MENDES MARTINS DA SILVA - DISCENTE

DIOGO CORREA MALDONADO - ORIENTADOR(A)

Trabalho: Sessão: 56 - Anatomia/Cirurgia Pediátrica Data: 28/06/22 16h01 Sala: 8
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área:
ANATOMIA/NEUROANATOMIA

Introdução: A escápula é um osso plano, triangular, localizado na face póstero lateral do tórax. Dentre os
diversos acidentes ósseos escapulares, existe um denominado incisura da escápula. Existem duas
estruturas nobres passando próximas a incisura da escápula, o nervo supra escapular que passa
imediatamente abaixo do ligamento transverso superior da escápula e a artéria supra escapular que
passa imediatamente acima do ligamento transverso superior da escápula. O conhecimento da
morfologia da incisura da escápula, bem como suas variações anatômicas podem auxiliar na atuação
dos cirurgiões que realizam os procedimentos cirúrgicos, bem como �sioterapeutas que atuam na
prevenção e reabilitação. Objetivo: analisar a morfologia das incisuras escapulares, classi�car os tipos de
variações anatômicas e constatar a dominância no lado direito e esquerdo. Materiais e Método: Foi
realizado um estudo anatômico seriado observacional, duplo cego em uma coleção óssea do laboratório
de anatomia humana da Unifesp, totalizando 232 escápulas, sendo 116 direitas e 116 esquerdas. Foram
analisadas as incisuras escapulares para os parâmetros morfológicos e de variações anatômicas
utilizando as classi�cações de Agrawal et al., 2015 e Natsis et al., 2007. Resultados: Em nossos achados,
de acordo Natsis, a classi�cação seguida dos percentis nas escápulas direitas foram: I (14%); II (44%); III
(18%); IV (4%); V (2%). Nas esquerdas I (14%); II (36%); III (30%); IV (2%); V (3%). De acordo com Agrawal,
nas escápulas direitas I (24%); II (32%); III (22%); IV (9%); V (3%). Nas esquerdas I (9%); II (49%), III (16%), IV
(15%); V (13%). Em relação aos forames, no lado direito foram encontrados os seguintes tipos e
percentis: A (9%), B (51%); C (0%). No lado esquerdo, A (0%); B (45%); C (0%). Conclusão: no lado direito
existe uma maior predisposição para neuropatias do nervo supra escapular.
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VARIAÇÕES NA PRECIPITAÇÃO SOBRE A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO AO LONGO
DOS ÚLTIMOS 30 MIL ANOS: ESTUDO BASEADO EM LUMINESCÊNCIA DE QUARTZO

EM TESTEMUNHO MARINHO.
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Trabalho: Sessão: 130 - Ciências Exatas: Geociências Data: 30/06/22 16h01 Sala:
2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - OUTROS FOMENTOS Área: CIENCIAS EXATAS, DA TERRA

E AGRÁRIAS Sub-Área: GEOCIÊNCIAS

Testemunhos marinhos são um dos melhores arquivos paleoclimáticos existentes, dentro das diversas
possibilidades de dados que podem ser obtidos a partir deles está, ainda em desenvolvimento, a
sensibilidade à luminescência. A técnica de Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) e
Termoluminescência (TL) aplicadas em sedimentos de testemunho marinho, como indicador de
precipitação continental, foi utilizada com sucesso em um testemunho marinho localizado a cerca de 70
km mar adentro da foz do rio Parnaíba (GeoB16206-2, Mendes 2016). Nesse sentido, o presente estudo
teve como objetivo replicar e validar essa análise em um testemunho marinho de outra região. Para
tanto, foi escolhida sessão do testemunho marinho M125-95-3, da foz do Rio São Francisco, que
compreende intervalo dos últimos 30 mil anos. O testemunho M125-95-3, armazenado no repositório de
testemunhos marinhos da UFF, foi amostrado com resolução de 1cm para as análises de luminescência.
A metodologia adotada para preparação das amostras foi: padronização de massa das amostras, ataque
com H2O2 para a remoção de matéria orgânica e com HCl para eliminar carbonatos. Às amostras foi
adicionado álcool e a solução resultante foi gotejada com pipetas descartáveis nos discos de alumínio
que posteriormente foram levados ao equipamento de leitura. O procedimento de gotejamento foi
realizado sobre uma chapa de aquecimento a aproximadamente 50ºC para acelerar a evaporação da
solução. Após preparadas, as amostras seguiram para o leitor RisØ OSL/TL DA-20, no qual foram
submetidas ao fotoesvaziamento do sinal IRSL, através de LED infravermelho, e LOE, através de LED azul,
seguidos por uma dose conhecida de radiação, leitura do sinal LOE e IRSL, nova dose de radiação e
leitura do sinal TL. Os resultados obtidos das leituras, comparados a trabalhos anteriores e à literatura,
apontaram para a validade da luminescência (LOE e TL) como indicador de precipitação ao longo dos 30
mil anos analisados no testemunho marinho nesta região.
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VESÍCULAS EXTRACELULARES DE PARACOCCIDIOIDES PODEM INDUZIR A
EXPRESSÃO DE TRAÇOS DE VIRULÊNCIA E EXACERBAR A INFECÇÃO MURINA
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Trabalho: Sessão: 124 - Microbiologia Data: 30/06/22 14h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIENCIAS
BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

Introdução ? Vesículas extracelulares (EVs) são componentes celulares arredondados delimitados por
uma membrana de bicamada lipídico/proteica. Elas transportam para o ambiente extracelular, incluindo
a parede celular, uma variedade de moléculas que potencialmente promovem sinalização à distância
entre patógeno-hospedeiro e entre microrganismos. A paracoccidioidomicose (PMC) é uma micose
sistêmica de natureza granulomatosa crônica prevalente em áreas endêmicas na América Latina e é
causada por espécies do fungo dimór�co dependente de temperatura Paracoccidioides spp. Objetivo ?
Avaliar o efeito das EVs de P. brasiliensis na ativação de células do sistema imune in vitro e in vivo e na
indução de fenótipos de virulência, utilizando o modelo do isolado Pb18 virulento/atenuado. Nele, as
variantes exibem patogenicidade transitoriamente alta (vPb18) ou atenuada (aPb18) em camundongos.
Método ? As vEVs (de vPb18) e aEVs (de aPb18) foram obtidas por ultracentrifugação diferencial de
lavados de leveduras cultivadas em meio de�nido Ham?s F-12 agar acrescido de 0,5% de glicose.
Resultados ? vEVs e aEVs apresentaram dimensões semelhantes na faixa de 30-300 nm de diâmetro,
concentradas em um pico em torno de 49 nm. Provavelmente essas EVs carregam conteúdos distintos,
já que somente as vEVs sofreram agregação após armazenamento a 4°C e -20°C e o conteúdo de
proteína e ergosterol total foi signi�cativamente menor em aEVs. A incubação de aPb18 com vEVs (aPb18
vEV) foi capaz de reverter a sensibilidade de aPb18 ao estresse oxidativo e nitrosativo aos níveis
apresentados pelo controle vPb18. Isso provavelmente ocorreu devido à expressão de moléculas
antioxidantes, visto que observamos o aumento da expressão dos genes da oxidase alternativa AOX e
das peroxirredoxinas HYR1 e PRX1, além de uma maior atividade de catalase em aPb18 vEV. In vitro,
aEVs induziram uma produção signi�cativamente maior de mediadores pró-in�amatórios,
especi�camente, óxido nítrico, TNF-?, IL-6 e MCP-1, quando co-incubadas com macrófagos da linhagem
RAW 264.7 e macrófagos derivados da medula óssea, sendo o efeito dose-dependente. In vivo, o
tratamento subcutâneo com EVs (três doses, com intervalo de 7 dias entre as doses) antes do desa�o
com vPb18 exacerbou a PCM murina, conforme observado pelo maior número de unidades formadoras
de colônias nos pulmões após 30 dias de infecção e pela análise histopatológica do tecido. Esse efeito foi
mais pronunciado após o tratamento com aEVs, provavelmente porque as concentrações pulmonares de
TNF- ?, IFN-?, IL-6 e MCP-1 estavam especialmente aumentadas em camundongos tratados com aEV,
evocando uma resposta possivelmente hiperin�amatória. Conclusão ? Nossos resultados sugerem que:
1. EVs derivadas de aPb18 e vPb18 são veículos para o exporte de moléculas biologicamente ativas
capazes de interagir diferencialmente com células do sistema imune in vitro e in vivo, interferindo no
rumo da PCM experimental; 2. vEVs podem induzir em células receptoras aPb18 a expressão de traços
de virulência característicos da variante virulenta. Esses resultados trazem uma contribuição relevante
para o entendimento do papel das EVs fúngicas na comunicação célula-célula e seu efeito na patogênese
da PCM murina.
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VESÍCULAS EXTRACELULARES DERIVADAS DE CÉLULAS-TRONCO PLURIPOTENTES
INDUZIDAS ATENUAM LESÕES GERADAS POR TGF-BETA EM CÉLULAS MESANGIAIS
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Trabalho: Sessão: 79 - Nefrologia Data: 29/06/22 11h01 Sala: 7
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: SÃO PAULO

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Sub-Área: NEFROLOGIA

Introdução: O fator de crescimento transformador beta (TGF-?) é um dos principais indutores de �brose
renal. Dentre suas ações destaca-se a indução da transdiferenciação mio�broblástica, tendo um papel
importante na disfunção renal em várias condições �siopatológicas, contribuindo para progressão da
doença renal crônica. A inibição do sistema renina-angiotensina (SRA) é uma estratégia e�ciente em
reduzir os processos pró-�bróticos, no entanto, essa estratégia apenas retarda a progressão da doença,
mas não reverte a �brose estabelecida. Nesse contexto, é necessária a busca por novas terapias. A
utilização de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC) tem sido considerada uma abordagem com
grande potencial regenerativo tecidual, através de efeitos parácrinos pela secreção de biomoléculas
liberadas no meio extracelular ou transportadas dentro de vesículas extracelulares (EVs) para células
alvo. Portanto, a utilização de EVs derivadas de iPSC (EV-iPSC) pode ser uma abordagem terapêutica
promissora com reduzidos efeitos colaterais em comparação às iPSC. Objetivo: Este estudo teve como
objetivo avaliar o potencial efeito terapêutico de EVs derivadas de iPSC (EV-iPSC) em modelo in vitro,
utilizando células mesangiais de camundongos (MMCs) estimuladas com TGF-?. Metodologia: EV-iPSC
foram obtidas por ultracentrifugação diferencial do meio de cultura de iPSC e avaliadas por análise de
rastreamento de nanopartículas (NTA). As EV-iPSC foram caracterizadas pela avaliação proteica de
marcadores especí�cos. MMCs foram estimuladas com 5 ng/mL de TGF-? e tratadas ou não com EV-iPSC.
Marcadores de in�amação, de �brose e os componentes do SRA foram avaliados por RT-PCR, western
blotting e imuno�uorescência. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média. A
análise estatística foi feita através de análise de variância (ANOVA), seguida de teste de Tukey.
Resultados: Foi observada a expressão de marcadores positivos de EVs (CD9, CD63 e CD81) e negativo
(calnexina), marcador de retículo endoplasmático. O tamanho médio das EV-iPSC foi de 151,6 nm. A
análise quantitativa mostrou uma concentração média de 1,03x109 partículas/mL por 106 células. O
estímulo com TGF-? aumentou a expressão de marcadores de �brose (�bronectina, vimentina, ?-SMA e
colágeno do tipo I), moléculas relacionadas à in�amação (p50 e p65) e componentes do SRA (renina,
angiotensinogênio e receptor AT1). Essas alterações foram atenuadas na presença de EV-iPSC.
Conclusão: As EV-iPSC foram e�cientes em reduzir os marcadores de �brose, moléculas relacionadas à
in�amação e componentes do SRA em MMCs estimuladas com TGF-?, podendo constituir uma
ferramenta terapêutica em potencial na doença renal crônica. A utilização de EV-iPSC é uma terapia
inovadora e de alta relevância translacional para modelos in vivo, abrindo novas perspectivas na área de
nefrologia.
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VIAS DE SINALIZAÇÃO AFETADAS PELO ÓLEO DE PEIXE EM TECIDO ADIPOSO EPIDIDIMAL DE
CAMUNDONGOS SUBMETIDOS À DIETA HIPERLIPÍDICA JUSSARA DE JESUS SIMÃO1, ROBERTA C. C. DE
SÁ1, MAYSA MARIANA CRUZ1 , VIVIANE S. SILVA1, VICTOR TADEU G. PLATA1, ANDRESSA FRANÇA
SOUSA2, LUCIA MARIA ARMELIN CORREA1,2, MARIA ISABEL CARDOSO ALONSO VALE1,2 E-mail:
jussara.simao@unifesp.br, rdccunha@gmail.com, maysamariana@gmail.com, ss.vivi95@gmail.com,
victorgplata@gmail.com, andressafransousa@gmail.com, lucia.correa@unifesp.br,
alonso.vale@unifesp.br 1. Programa de Pós-Graduação de Biologia Química, Departamento de Ciências
Biológicas, Universidade Federal de São Paulo ? UNIFESP 2 Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Campus Diadema O tecido adiposo
branco (TAB), composto principalmente por células adiposas, é crucial para a manutenção da
homeostase metabólica. Estudos revelam que o TAB desempenha diversas funções endócrinas
importantes e sua disfunção está associada à patologias e distúrbios, como por exemplo, obesidade,
síndrome metabólica, dislipidemias, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O nosso grupo de
pesquisa vem investigando o papel dos ácidos graxos (AGs) poliinsaturados presentes na composição do
óleo de peixe (OP) que é rico em ?-3 [ácido eicosapentanoico (EPA 20:5) e ácido docosaexaenoico (DHA
22:6)], e suas ações e mecanismos que conectam a membrana celular, o citosol e o núcleo. O nosso
objetivo é compreender os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na regulação de vias de
sinalização intracelular desencadeados por estes AGs que de�nem seus efeitos anti-obesidade
hipertró�ca de�nidas pelo nosso grupo. Para tanto camundongos C57Bl/6j machos foram induzidos à
obesidade por dieta hiperlipidica (DHL) durante 16 semanas. No primeiro período (8 semanas), os
camundongos foram divididos em 2 grupos: controle (CO), e que receberam DHL (obeso -OB). Em um
segundo período (9ª a 16ª semana) o grupo OB foi subdividido em OB e OB OP. Os grupos CO e OB
receberam gavagem de água �ltrada e o grupo OB OP recebeu OP na concentração de 5:1 EPA:DHA
(~50uL) 3x por semana, durante 8 semanas. Após protocolo experimental, os animais foram submetidos
à eutanásia para retirada dos tecidos adiposos epididimais -Epi. O OP reverteu o ganho de massa no TAB
Epi induzido pela DHL. Empregando ferramenta de genomica funcional e PCR-array, observamos
aumento de expressão dos genes Lep, Ccl2, Tnf, Nfkb1 e Cd68 no grupo OB em relação ao CO; ainda, o
grupo de animais tratados (OB OP apresentaram queda na expressão de Lep e Tnf. Por análises em
bancos de dados no Gene Ontology, nossos achados indicam que a via de In�amação mediada por
sinalização de quimiocinas e citocinas foi afetada de forma relevante nos adipócitos extraídos dos
camundongos que receberam a DHL e foram tratados com OP. Em seguida, por RT-PCR, analisamos a
expressão de genes que codi�cam enzimas modi�cadoras de marcas epigenéticas presentes no núcleo
e/ou citosol das células e veri�camos que os animais OB possuem aumento no conteúdo de RNAm de
Crebbp e Ep300 (acetilases importantes para regulação da expressão de genes relacionados com
adipogênese, resistência à insulina e intolerância à glicose) quando comparado ao CO e OB OP. Diante
disto, concluímos que o OP foi e�ciente em atenuar as alterações na expressão de genes que codi�cam
proteínas importantes no TAB visceral (Epi), e que mecanismos epigenéticos estão envolvidos. Uma vez
que que a obesidade têm aumentado de forma alarmante, torna-se cada vez mais importante
avançarmos nosso entendimento a cerca dos mecanismos e de novas terapias para prevenir e/ou tratar
a obesidade e doenças correlacionadas. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo número: 2581080420 Agradecimento: FAPESP 2019/26240-4 Palavras
? Chave: obesidade, genes, vias de sinalização, PCR-array
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Introdução: a aplicabilidade de conteúdos relacionados à história africana e cultura afro-brasileira
ganhou signi�cativo impulso após a promulgação da Lei 10.639/03 que obrigou os espaços de ensino,
independente do âmbito, a inserção dessas discussões por meio de práticas pedagógicas. Com isso, foi
possível observar um emaranhado de novas ações pedagógicas voltadas às questões raciais. Essas ações
fazem parte do que Nilma Lino Gomes (2020) vai chamar de elemento essencial para a emancipação
social de pessoas que historicamente foram postas à margem. Hipótese: no bojo dessa percepção de
novas práticas pedagógicas como elementos constituintes de mudanças sociais, esse trabalho sob
orientação do Professor Doutor Umberto de Andrade Pinto tem como hipótese de que a vida e obra da
escritora Carolina Maria de Jesus vem sendo utilizada como subsídio teórico e prático em ações nos
espaços escolares a partir da Lei 10.639/03. Objetivo: o principal objetivo dessa pesquisa que está
desenvolvimento é aferir em que medida e como as ações reverberadas por meio da vida e obra de
Carolina Maria de Jesus estão sendo desenvolvidas em sala de aula. Metodologia: como aferição da
hipótese e alcance dos objetivos, o trabalho contará com os procedimentos metodológicos de
entrevistas e grupos focais. A intenção das entrevistas é averiguar os passos desenvolvidos pelos
docentes em suas práticas e estabelecer uma conexão entre eles para sistematizar em quais pontos
Carolina Maria de Jesus tem contribuído para a educação antirracista. Ainda no que tange o
procedimento metodológico, esse trabalho tem por perspectiva, acessar uma unidade escolar no Estado
de São Paulo que tem o nome da escritora e, consequentemente, seus docentes e coordenação para a
realização de um grupo focal, no qual será diagnosticado se a referida escola faz jus ao nome da
escritora no sentido das práticas pedagógicas antirracistas. Resultados: sabendo que o Brasil é
estruturado pelo que Silvio Almeida (2021) denomina de racismo estrutural, ou seja, o racismo faz parte
de qualquer base estabelecida em nosso país, é importante que trabalhos que envolvam a vida de
mulheres negras sejam desenvolvidos no âmbito acadêmico e no campo da educação com a
possibilidade de combate às estruturas de opressões, assim como, a elaboração de caminhos para uma
sociedade justa, igualitária e combatente das desigualdades, tendo a escola e suas práticas como
elementos essenciais nessas ações.
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Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
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ARTES, JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: ARTE E POLÍTICA

Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo analisar como a dimensão sociopolítica do sofrimento se
manifesta nas narrativas oníricas de mulheres imigrantes encarceradas. Fundamentada na psicanálise
implicada, investiga-se processos de constituição e destituição do sujeito, engendrados pelos efeitos do
deslocamento migratório e condição de encarceramento no campo de urgência social, atravessados por
extrema vulnerabilidade e pujante carga de estigmas e preconceitos. Serão realizadas rodas de conversa
com as mulheres de modo a ressaltar as vozes da população feminina no cárcere e a escuta de suas
histórias e seus sonhos para que, a partir das suas próprias narrativas, elas se apropriem e localizem os
seus lugares no laço social. A análise dos dados será realizada inspirada no método das intervenções
clínico-políticas com vistas a contribuir para a criação de políticas públicas especí�cas para esse grupo. O
modo do tratamento da coleta dos sonhos dessas mulheres visa articular a produção onírica com os
acontecimentos traumáticos e as condições sociopolíticas ofertadas no atual contexto histórico. As
narrativas oníricas são os dispositivos criados nesta pesquisa para atuar como mediadoras no cuidado e
na construção da rede discursiva e de amparo junto a essa população. Trata-se de enfatizar a
experiência singular em meio à exposição a diversas formas de violência no processo de migração e de
encarceramento.
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VIDEOAULA PARA PRODUÇÃO TEXTUAL: UMA ANÁLISE MULTIMODAL
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Este trabalho analisa os recursos multimodais presentes em uma videoaula de língua portuguesa, mais
precisamente, sobre produção de texto. Para atingirmos nossos objetivos, elegemos como corpus uma
aula intitulada Gêneros Textuais, retirada do canal Professor Noslen, difundida pelo canal do Youtube,
via internet, na qual observamos como os recursos multimodais corroboram (ou não) para as estratégias
de produção textual. Essa pesquisa busca discutir de que forma as tecnologias contribuem de forma
signi�cativa na prática pedagógica de produção de textos. Entende-se que o ensino de língua portuguesa
tem passado por diversas, dentre as quais podemos citar o uso de diferentes estratégias, com a
utilização dos vários dispositivos que as tecnologias, em especial as digitais, oferecem para os sujeitos
que dele participam. A partir desses dispositivos, surgem diferentes linguagens, marcadas pela
multimodalidade que, nos limites de nosso estudo, é considerada como uma simbiose de linguagens,
que permitem diferentes leituras da realidade. E, nesse sentido, os recursos multimodais têm permeado
o processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. O objetivo desta pesquisa é
compreender elementos multimodais presentes em videoaula de Língua Portuguesa via Youtube. No
objeto de pesquisa em diversos momentos foram encontrados recursos multimodais pelo professor
(enunciador) da videoaula, recursos esses estratégicos para a compreensão de sua aula por parte dos
que o assiste. Com base nos estudos de Kress (2001), Dionísio (2013) e Ribeiro (2016 e 2021) quanto à
de�nição de multimodalidade. Concomitantemente, nos basearemos nos conceitos de produção de
texto de Koch e Elias (2008) e Marcuschi (2008). Referindo-nos à relação de sala de aula interativa e a
necessidade de repensar a metodologia da aula tradicional presencial e à distância voltamos nosso olhar
para Silva (2010). Para o conceito de novos letramentos ou multiletramentos iremos recair sobre os
conceitos de Rojo (2015). Os estudos de Antunes (2003) auxiliam na contextualização e abordagens
sobre ensino de língua portuguesa. E quanto à de�nição de gênero discursivo elencamos Maingueneau
(2015).
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Introdução: O mundo está passando pela pandemia da COVID-19; com grave acometimento global. A
doença vem apresentando uma alta taxa de mortalidade, em especial no Brasil. Mesmo com a adoção
de medidas de prevenção já foram registrados mais de 30 milhões de casos e 660 mil mortes no país até
abril de 2022. Para subsidiar o planejamento de medidas de controle é essencial o conhecimento da
magnitude da doença por meio do registro de casos nos Sistemas de Informação de Saúde (SIS) de
Vigilância Epidemiológica. No Brasil foi adotada a Vigilância Sindrômica da COVID-19 por meio da
noti�cação de casos de síndrome gripal (SG) e síndrome respiratória (SRAG). Objetivos: O objetivo deste
estudo é descrever a distribuição dos casos noti�cados como SG por COVID-19 no Hospital São Paulo
(HSP) em 2020 e 2021 segundo as características sociodemográ�cas, atividades pro�ssionais, condições
clínicas e evolução. Material e métodos: Trata-se de um estudo descritivo realizado a partir de dados
secundários. A população do estudo englobou os pacientes atendidos nas unidades do HSP por suspeita
de SG por COVID-19, de março de 2020 a dezembro de 2021. Resultado: De 2020 a 2021 foram
noti�cados 6.940 casos de suspeita de SG por COVID-19 no HSP (5.101- 2020; 1.839 - 2020). As
características sociodemográ�cas foram: 4.201 do sexo feminino (60,53%) e 2.739 do masculino
(39,46%). A maioria era constituída por adultos (6.315 casos; 90,99%). Em relação ao estado de residência
encontrou-se: 6.881 casos (99,14%) em São Paulo; 8 (0,11%) no Rio de Janeiro; 8 (0,11%) em Minas Gerais
e 8 (0,11%) na Bahia. Os pro�ssionais da saúde representaram 43,31 % dos casos (3.145). A distribuição
por categoria pro�ssional foi: 1.079 médicos (15,55%), 658 técnicos e auxiliares de enfermagem (9,48%),
395 enfermeiros (5,69%), 155 �sioterapeutas (2,24%), entre outros. Ao analisar os sinais e sintomas
observou-se: tosse em 4.463 casos (64,30%); febre em 3.062 (44,12%); dor de garganta em 3.113
(44,85%); dor de cabeça em 2.081 (29,98%); dispneia em 1.984 (28,58%), coriza em 1.888 (27,20%),
distúrbios olfativos em 1.105 (15,92%), distúrbios gustativos em 1.040 (14,98%) e assintomáticos
representaram 1% das noti�cações. Em relação às condições de saúde crônicas observou-se a seguinte
distribuição: 636 (9,16%) com doenças cardíacas crônicas; 333 (4,80%); diabetes mellitus; 273 (3,93%)
doenças respiratórias crônicas; 147 obesidade (2,11%); 180 imunossupressão (2,59%); 90 doenças renais
crônicas em estágio avançado; (1,29%); 46 gestantes (0,66%), 28(0,40%) doenças cromossômicas ou
estado de fragilidade imunológica. Dos casos noti�cados, 3.612 casos realizaram teste de detecção do
SARS-COV-2 (RT-PCR), destes 32,48% apresentaram resultado reagente. Dos 1.173 com resultado
reagente para COVID-19 encontrou-se: 826 (70,42%) ano de diagnóstico 2020; 729 (62,15%) sexo
feminino; 1.084 (92,41%) adultos e 904 (77,07%) pro�ssionais de saúde. Conclusão: Os casos noti�cados
de SG por COVID-19 no HSP desde o início da pandemia foram predominantemente em adultos, do sexo
feminino, residentes no estado de São Paulo. Dos reagentes para SARS-COV-2 chamou atenção que mais
da metade era constituída por pro�ssionais de saúde. Os resultados deste estudo mostraram a
importância da noti�cação dos casos de SG em um serviço hospitalar.
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Introdução. Este estudo integra uma pesquisa, em fase inicial, junto ao Programa de Pós-graduação de
Serviço Social e Políticas Sociais (PPGSSPS) da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada
Santista, com o tema ``violações de direitos de crianças e adolescentes e práticas restaurativas''.
Problematiza o alcance da prática restaurativa, no âmbito judiciário brasileiro, segundo a Resolução
225/2016 do Conselho Nacional de Justiça, e em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA), como perspectiva de garantia dos direitos de crianças e adolescentes que sofreram violência
intrafamiliar, classi�cada no campo acadêmico e doutrinário como de natureza física, psicológica ou por
negligência, dando ênfase às agressões de consequências físicas. Objetivo. Aprofundar a categoria ?
Prática Restaurativa?, do ponto de vista histórico, conceitual e aplicado, com vistas a re�etir sobre o
papel do Estado frente a esta problemática e as ações implementadas para o alcance das garantias dos
direitos do público alvo. Materiais e Método. Revisão bibliográ�ca em bases de dados eletrônicas e
literatura especializada com o foco nas origens e lógica das práticas restaurativas para a garantia dos
direitos de crianças e adolescentes no país e o alcance de sua aplicabilidade, tomando como período
inicial a criação do ECA (1990) até o presente momento. Resultado e Conclusões. De modo preliminar,
observa-se que a Política de Prática Judiciária, base para a implementação da prática restaurativa,
apresenta um conjunto de princípios, métodos e técnicas que pretende a compreensão sobre a origem
dos con�itos e violência, considerando os/as ofensores/as, vítimas e suas famílias. Contudo, face à
complexidade da problemática, que se assenta em uma sociedade marcada pela violência, em grande
parte pela (in)ação do Estado, inscrita na naturalização da desigualdade social, questiona-se sobre o
alcance da prática restaurativa, para a construção de uma cultura de paz e solidariedade. Nos limites
deste estudo, apresenta-se acréscimo de referencial crítico sobre mais uma abordagem com perspectiva
de intervenção, na direção progressista de pontuar para o processo de independência, fortalecimento
da resiliência e a�rmação da singularidade dos/as usuários/as, bem como a restauração dos laços
sociais, de tal maneira que ative suas potencialidades criativas e teçam sua existência com dignidade de
vida humana. A revisão inicial denota a relevância do tema, bem como a pertinência de estudos
empíricos, que promovam o debate acerca do assunto.
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Introdução: A violência interpessoal é um agravo de grande importância epidemiológica no Brasil.
Durante a pandemia de COVID-19 houve sensível aumento de casos noti�cados, decorrente do
distanciamento social, especialmente envolvendo vítimas vulneráveis como as pessoas idosas. Objetivo:
Analisar as características da violência interpessoal contra a pessoa idosa no primeiro ano da pandemia
de COVID-19 em São Paulo (SP). Métodos: Estudo transversal extraído das noti�cações compulsórias de
violência contra idosos entre março de 2020 e março de 2021. Resultados: Obteve-se 2681 casos. As
vítimas possuíam as seguintes características: idade entre 60 e 64 anos, gênero feminino, cor branca,
escolaridade baixa, moradoras nas regiões leste e sul da cidade. As agressões foram cometidas em seus
lares. Casos de violências físicas e psicológicas foram os mais frequentes, predominando o uso de força
física/espancamento e ameaça. O perpetrador foi homem, entre 25 e 59 anos, �lho ou parceiro íntimo
da vitima e se disseram motivados por con�itos geracionais. Houve baixo encaminhamento para o
conselho municipal do idoso. Não houve associação estatística signi�cante com os meses do ano.
Conclusão: O per�l sociodemográ�co encontrado evidencia idosos altamente sujeitos às muitas formas
de violência e com potenciais riscos à integralidade de sua saúde.
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ADOECIMENTO PSÍQUICO: REFLEXÕES A PARTIR DA
INSERÇÃO EM UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA

TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES - ORIENTADOR(A)

BEATRIZ MUNHOZ GUARNIERI - AUTOR(A)

Trabalho: Sessão: 131 - Ciências da Saúde: Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 30/06/22 16h01 Sala: 3

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área: SAÚDE

MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: Este trabalho surge a partir de experiências vivenciadas enquanto assistente social residente
no Programa de Residência Multipro�ssional em Rede de Atenção Psicossocial em um Centro de Atenção
Psicossocial localizado em região de alta vulnerabilidade em uma cidade da Baixada Santista. Essa
experiência possibilitou re�exões acerca da relação entre a violência de gênero, o adoecimento mental
de mulheres e o atendimento realizado pelos serviços de saúde. Objetivos: Compreender a relação da
violência de gênero contra a mulher e o adoecimento psíquico das mulheres vítimas de violência, bem
como a importância e a necessidade da Rede de Atenção Psicossocial no atendimento às mulheres
vítimas de violência. Metodologia: Pesquisa bibliográ�ca, com base em fontes públicas e dados o�ciais
sobre a violência de gênero contra a mulher; adoecimento psíquico e atendimentos da Rede de Atenção
Psicossocial. De forma complementar, alguns elementos da re�exão estão relacionados a partir de diário
de campo, construído no período da inserção no Programa de Residência, em que constam anotações
acerca do dia a dia do trabalho nos serviços, o cotidiano pro�ssional, bem como re�exões produzidas
conjuntamente nos espaços de supervisão de campo e acadêmica, com o objetivo de aprofundar e
ampliar o estudo acerca da temática. Conclusões: O patriarcado, juntamente com o racismo estrutural e
a opressão de classe, determina o papel e o lugar da mulher na estrutura social, desta forma, faz com
que ela tenha di�culdades a uma vida mais plena e saudável. A violência de gênero, expressão desse
fenômeno, está intimamente embricado nas relações e dinâmicas sociais. As instituições, no geral,
reproduzem essa forma de se relacionar. A mulher é afetada pela violência de gênero e tem seu
comportamento moldado e delimitado por ideais machistas. A partir dos estudos realizados, foi possível
observar que, mesmo as instituições responsáveis pelo acompanhamento de mulheres vítimas de
violência, reproduzem expressões do machismo, patriarcado, da misoginia e violência de gênero. Esse
fato é notado, por exemplo, quando parte de prontuários de um serviço de saúde mental possuem
perguntas que são feitas de uma forma para homens e de outra forma, para mulheres. O limiar e os
parâmetros para de�nir a patologia na saúde mental de homens e mulheres é norteado por perguntas
muito diferentes e, por vezes, com direcionamentos e intenções opostas. Foi possível observar que, após
muitas lutas do movimento feminista, serviços voltados para o atendimento à mulher foram
conquistados. Porém, parte destes serviços, por vezes, sucateados, ainda não contemplam o
atendimento ampliado para as questões de gênero, raça e classe. Isso prejudica o atendimento aos
usuários e principalmente às usuárias, descaracteriza suas singularidades e, consequentemente,
reproduz ações conservadoras e violadoras.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE PESSOAS TRANS
ATENDIDAS PELO AMBULATÓRIO DO NÚCLEO TRANSUNIFESP
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Trabalho: Sessão: 44 - Questões de Gênero, Étnico-Raciais e Interseccionalidade 2 
Data: 28/06/22 14h01 Sala: 4

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: REITORIA
Tipo: EXTENSÃO - PROGRAMAS E PROJETOS Área: SAÚDE E BEM-ESTAR Sub-Área:

QUESTÕES DE GÊNERO, ETNICO-RACIAIS E INTERSECCIONALIDADE

Introdução: Tem sido cada vez mais evidente o aumento de violências contra a população trans e
travesti no Brasil, inclusive com práticas de crueldade seguidas de mortes. Segundo a ANTRA, em 2020,
tivemos pela segunda vez consecutiva um aumento de assassinatos contra essas pessoas (Boletim
nº02/2020). No entanto, esses dados podem estar subnoti�cados, além de não contabilizarem outras
formas de violências, como a doméstica, assim como ideação, tentativa e morte por suicídio. Embora
sejam escassos os dados e pesquisas que versem sobre ideação, tentativa e morte por suicídio na
população trans e travesti, o estudo brasileiro conduzido por Silva et al. (2021) apontou para uma
prevalência de ideação suicida de 41,4% na amostra pesquisada, número signi�cantemente maior que
em pessoas cisgênero, e associado a fatores característicos da marginalização social de minorias.
Objetivo: Apresentar dados de violência doméstica, ideação e tentativa de suicídio na população trans e
travesti atendida pelo Ambulatório do Núcleo TransUnifesp (NTU). Métodos: Um estudo transversal foi
realizado com pessoas trans, travestis e não-binárias assistidas pelo NTU, utilizando entrevistas por
contato telefônico, previamente estruturadas no Research Electronic Data Capture (REDCap). A pesquisa
foi submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Unifesp (CEP/UNIFESP n:0662/2020). Os
dados foram analisados pelo software IBM SPSS Statistics 25 e, para veri�car associações entre variáveis
nominais, foi utilizado o teste de qui-quadrado. Resultados: Das 150 pessoas cadastradas no
ambulatório do NTU, 92 foram contatadas, sendo que 2 recusaram participar da pesquisa. Os contatos
ocorreram majoritariamente no período de julho e agosto de 2020. Das 90 pessoas entrevistadas, 49%
indicaram já terem sofrido algum tipo de violência em casa, por familiares ou parcerias. Os tipos de
violências mais referidas foram: verbal (40%), psicológica (40%), física (22,2%) e mesmo a expulsão de
casa (13,3%). Esta última forma de violência foi menos relatada por pessoas de raça/cor branca (p=0,022)
e mais relatada por pessoas com renda domiciliar de até R$500,00/mês (p=0,020). Além disso, entre as
pessoas que referiram já ter sofrido violência em casa, 70,5% relataram que as violências estavam
relacionadas à identidade de gênero; relato mais apresentado por pessoas pardas (p=< 0,001). Com
relação aos indicativos de saúde mental, 58 pessoas (64,4%) indicaram que já tiveram pensamentos
ruins na vida, tal como ideação suicida, de fazer mal a si ou de que seria melhor estar morta; sendo que
dessas mais da metade (53,4%) tiveram tentativa de suicídio durante a vida, e uma delas (3,2%) relatou a
tentativa durante a pandemia. Conclusão: Grande parte das pessoas trans e travestis que participaram
da pesquisa foi de alguma forma mobilizada por questões relativas à saúde mental, especi�camente à
ideação e tentativa de suicídio, assim como por eventos estressores tais como a violência doméstica. Os
dados desse estudo evidenciam a magnitude desta questão, bem como a necessidade de somar
esforços para identi�car e acolher pessoas vítimas de violência e aquelas com ideação suicida.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL
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Trabalho: Sessão: 58 - Ciências da Saúde: Saúde Coletiva, Promoção e Educação em
Saúde Data: 28/06/22 19h30 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VOLUNTÁRIO Área: CIÊNCIAS HUMANAS, ARTES,

JORNALISMO E INFORMAÇÃO Sub-Área: SAÚDE E QUESTÕES SOCIAIS

Introdução: A iniciação cientí�ca intitulada ?Violência obstétrica no Brasil: Uma expressão da Questão
Social?, associada ao curso de graduação de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo,
Campus Baixada Santista, está em andamento desde maio de 2021. A motivação para a realização desta
pesquisa advém do interesse de contribuir para o debate da violência obstétrica dentro do Serviço Social
por meio de uma perspectiva anti-capitalista, anti-racista e feminista. A violência obstétrica é fruto do
processo histórico de medicalização dos corpos femininos com o avanço da medicina executada por
homens, e a extinção das parteiras e dos seus saberes sobre o modo de parir. No cenário atual
brasileiro, podemos observar que além dessa violência reproduzir os mesmos padrões da nossa
sociedade patriarcal, racista e capitalista, a di�culdade do seu enfrentamento também está relacionada à
intensi�cação das políticas neoliberais no Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, as análises
realizadas ao longo desta pesquisa procuram entender o conjunto de elementos referentes à violência
obstétrica, mediante um olhar crítico e interseccional. Objetivo: Instigar o Serviço Social à importância do
debate da violência obstétrica como uma expressão da questão social que deve ser compreendida,
analisada e problematizada nos espaços de debate e formação pro�ssional, a �m de promover uma
orientação às parturientes sobre os seus direitos. Materiais e métodos: O percurso metodológico
utilizado se deu por meio de investigação observacionais e comparativas da revisão bibliográ�ca que foi
realizada sobre esse tema, buscando expor a realidade da violência obstétrica no Brasil mediante uma
análise crítica e profunda dos elementos. Para analisar a política de saúde, utilizei a concepção histórica
da autora, Maria Inês Bravo (2006), o conceito de violência segundo a �lósofa brasileira, Marilena Chauí
(2000), e a compreensão da violência obstétrica pela autora Roberta Cordeiro de Melo Magalhães (2019).
Além disso, utilizei das informações contidas na cartilha Gestação, parto e puerpério - Conheça seus
direitos! produzida pela ADOULASRJ (2019). Os recortes de gêneros, raça e classe foram estudados
conforme a percepção da autora Mirla Cisne (2018). Os dados da pesquisa sobre a violência obstétrica
no Brasil na última década foram extraídos da pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em
2010. Resultados e conclusões: Esta pesquisa pretende contribuir com o debate da violência obstétrica
no Brasil, com a formação e atuação pro�ssional dos/as assistentes sociais brasileiros/as, e com o
enfrentamento dessa questão nos serviços de saúde do nosso país.
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VITAMINA D, DEPRESSÃO E SISTEMA SEROTONINÉRGICO, INVESTIGAÇÃO EM
MODELOS ANIMAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Trabalho: Sessão: 10 - Ciências da Saúde, Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 27/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: A depressão é um transtorno mental que acomete mais de 264 milhões de pessoas de todas
as idades, tornando-se uma das principais causas de incapacidade de todo o mundo, sendo a junção de
fatores sociais, psicológicos e biológicos. Por se tratar de um distúrbio multifatorial, ainda existem
diversos obstáculos para o desenvolvimento de tratamentos terapêuticos e�cientes. Neste contexto, a
vitamina D tem se destacado pelo seu potencial na prevenção e tratamento da depressão. A de�ciência
de vitamina D vem sido associada ao desenvolvimento de depressão e outros distúrbios psiquiátricos,
enquanto sua suplementação adequada pode prevenir ou reduzir os sintomas depressivos. Objetivo: O
objetivo desta revisão sistemática é avaliar através de evidências disponíveis na literatura cientí�ca, o
efeito da suplementação de vitamina D em modelos animais de depressão. Métodos: A revisão
sistemática está sendo analisada de acordo com a declaração de itens de relatório para revisões
sistemáticas e meta-análise (PRISMA). Os estudos foram selecionados se: (1) Apresentassem
suplementação de vitamina D; (2) Relatassem pelo menos um dos seguintes desfechos: prevenção e/ou
melhora nos sintomas depressivos, avaliação do sistema serotoninérgico; estudo realizado em
camundongos ou ratos e com �siopatologia da depressão. Todos os estudos disponíveis em inglês foram
pesquisados nos bancos de dados PubMed, EMBASE e Web of Science, selecionados e armazenados no
Endnote® Online. A eliminação de duplicatas e seleção dos artigos foi realizada através do CADIMA®,
contando com dois revisores e um terceiro para caso de divergência entre os dois revisores. Resultados
Parciais: Foram encontrados 298 artigos e após a exclusão de duplicatas restaram 229 (68 no PubMed,
100 no EMBASE e 61 no Web of Science). Na etapa atual, após a análise de dois revisores foram incluídos
5 artigos para a análise do texto integral, será feita a análise pelo terceiro avaliador antes da próxima
etapa.
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Trabalho: Sessão: 10 - Ciências da Saúde, Saúde Mental, Psicologia, Psiquiatria e
Psicobiologia Data: 27/06/22 16h01 Sala: 2

Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: BAIXADA SANTISTA
Tipo: INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC CNPQ Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE Sub-Área:

SAÚDE MENTAL/PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA/ PSICOBIOLOGIA

Introdução: O transtorno depressivo em adolescentes é uma questão que vem se agravando nos últimos
anos e o surgimento desse quadro durante a adolescência costuma preceder um caso crônico ao longo
da vida adulta. A depressão é um transtorno mental caracterizado pela tristeza profunda, falta de
interesse, perda de prazer, alterações de sono e é associado a problemas cognitivos. Hipóteses apontam
que o desenvolvimento do transtorno depressivo ocorre por uma junção de fatores sociais, psicológicos
e biológicos. Embora seja notável os avanços nas pesquisas em neurociência, a �siopatologia da
depressão ainda é pouco conhecida. Neste contexto, ao que parece, a vitamina D tem se destacado com
papel relevante na prevenção e tratamento da depressão. Estudos sugerem que a de�ciência de
vitamina D possui relação com o desenvolvimento de depressão e outros distúrbios psiquiátricos e,
quando suplementada adequadamente, pode prevenir ou reduzir os sintomas depressivos. Objetivo: O
presente estudo irá coletar evidências disponíveis na literatura cientí�ca para analisar se a
suplementação de vitamina D3 auxilia na prevenção e/ou tratamento de sintomas depressivos em
adolescentes. Materiais e Métodos: A revisão sistemática está sendo analisada de acordo com a
declaração de itens de relatório para revisões sistemáticas e meta-análise (PRISMA). Os estudos serão
selecionados se: (1) Apresentarem suplementação de vitamina D; (2) Incluírem adolescentes de 10 a 19
anos; (3) Apresentarem um grupo controle; (4) Relatarem pelo menos um dos seguintes desfechos:
prevenção e/ou melhora nos sintomas depressivos. Para a busca de evidências, foi aplicado pesquisa
booleana nos bancos de dados Embase e PubMed. Os artigos foram armazenados no programa
Endnote® Online e a subtração de duplicatas e seleção de artigos foi feita através do CADIMA® com a
participação de dois revisores e um terceiro revisor em caso de divergência na seleção de artigos.
Resultados Parciais: Ao �nal, foram encontrados 388 artigos, sendo 251 no Embase e 137 artigos no
PubMed. Com a eliminação de duplicatas, restaram 231 artigos e 126 artigos respectivamente. Após uma
análise prévia pelos dois revisores, atualmente 2 artigos foram selecionados para seguir para a etapa de
avaliação do texto integral, porém, ainda será feita a análise pelo terceiro revisor antes da continuidade
da pesquisa.
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Trabalho: Sessão: 113 - Ciências Biológicas I Data: 30/06/22 11h01 Sala: 1
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: DIADEMA

Tipo: MONITORIA Área: CIENCIAS BIOLOGICAS Sub-Área: MICROBIOLOGIA

O Projeto de Monitoria foi desenvolvido nas Unidades Curriculares (UCs) de Microbiologia Básica e
Microbiologia Geral sendo destinado aos alunos dos cursos de Farmácia, períodos integral e noturno, e
Ciências Ambientais do período integral - campus Diadema. As atividades de Monitoria iniciaram em
Abril de 2021, obedecendo a um cronograma semestral organizado por docentes e monitores.
Atualmente o projeto conta com 3 monitores, sendo 1 bolsista e 2 voluntários, com processo seletivo
semestral. A monitoria visou auxiliar os alunos esclarecendo dúvidas em relação ao conteúdo
ministrado, na elaboração de atividades e projetos avaliativos, na construção do conhecimento, assim
como auxiliar o corpo docente no desenvolvimento das atividades educacionais. Neste período, além do
apoio pedagógico, os monitores puderam aprofundar o conhecimento referente à microbiologia e
adquirir experiência em atividades relacionadas ao ensino acadêmico. No decorrer do segundo semestre
do ano de 2021, devido ao estado de pandemia de COVID-19, o contato monitor-aluno ocorreu de forma
totalmente online, sendo utilizadas plataformas digitais para a liberação de conteúdo, entrega de
atividades avaliativas e encontros. Também foram utilizados como rede de contato, aplicativos de
mensagens que possibilitaram uma resposta rápida no atendimento ao aluno. Por �m, foi evidente que
a monitoria contribuiu ativamente para o desenvolvimento de habilidades fundamentais de
planejamento e orientação, principalmente entre os monitores, proporcionando a estes uma experiência
ligada à docência. Para alunos dos cursos de bacharelado viabilizou um ambiente de re�exões com as
atividades de ensino-aprendizagem, um importante componente da tríade universitária - ensino,
pesquisa e extensão.
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VOZES DO INTERIOR: SUBJETIVIDADE E POETICIDADE NAS NARRATIVAS ORAIS
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Trabalho: Sessão: 156 - Linguística, Letras e Artes 3 Data: 01/07/22 11h01 Sala: 4
Tipo do Trabalho: ORAL + VÍDEO POSTER Campus: GUARULHOS

Tipo: PÓS-GRADUAÇÃO (mestrado, doutorado e pós-doc) Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS
E ARTES Sub-Área: LITERATURA

VOZES DO INTERIOR: SUBJETIVIDADE E POETICIDADE NAS NARRATIVAS ORAIS Nome da Autora: BEATRIZ
DOS REIS SILVA (beatriz.reis@unifesp.br) Nome da Orientadora: DR.ª LEILA DE AGUIAR COSTA
(leila.aguiar@unifesp.br) Palavras-chave: narrativa; memória; infância; construção poética; voz.
Introdução: Esta pesquisa, que pertence ao Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL), na área de
Estudos Literários, visa analisar narrativas orais elaboradas por uma família do interior de São Paulo.
Essas narrativas foram produzidas por dez de seus membros e terão como motivo de suas
performances a infância interiorana. A proposta atual é a de analisar essas narrativas convocando novos
lugares, lugares teóricos enunciados pela Narratologia, e que encenam afetos, dando assim vida às
memórias que serão, ao longo do trabalho, re(inventadas) e transformadas sob o viés da poeticidade e
da subjetividade. Consideramos a possibilidade de analisar nesta pesquisa as lembranças e as memórias
sem dissociá-las do corpo e da performance, tendo em vista que é no corpo que tais experiências foram
vividas. Objetivos: Nesse sentido, no presente mestrado, tais narrativas serão analisadas sob o viés da
Narratologia. O que signi�ca dizer que se fará o exercício da leitura da sua composição poética ? que,
importa relembrar, será transcrita para o escritural. Os corpos que se experimentam na oralidade
ganharão, então, o registro da escritura, transformando-se em um corpus escrito sobre o qual se
debruçará uma operação teórico-interpretativa. Nesse sentido, é válido, portanto, ressaltar a
importância desta pesquisa e destes futuros registros e escritos, pois devemos considerar o fato de que,
nas sociedades modernas, há uma perda expressiva da signi�cância dessas narrativas orais ? que
acabam morrendo ou caindo no esquecimento (Cf. BENJAMIN, 2015), isto é, as memórias e lembranças
oriundas das narrativas orais estão desaparecendo. Outrossim, os afetos também serão um motivo e
um outro objetivo dessa pesquisa, tendo em vista que as narrativas são movidas pela afetividade entre
os narradores ?irmãos, e que cada história tem em si uma mistura de experiência, saudosismo e muito
afeto. Dessa forma, o projeto pretende investigar o aspecto da construção da memória e da
subjetividade em narrativas orais e compreender sua importância na con�guração identitária dos seus
sujeitos, identi�cando também quais motivos e operadores narrativos são mobilizados pela composição
poética que compõe o corpus dessas narrativas orais interioranas, observando o caráter performativo, a
voz, os afetos e a escrita de si ? e indicando, a partir disto, como a subjetividade advém em diferentes
modos de manifestações literárias. Materiais e Métodos: Essas narrativas foram organizadas durante a
elaboração de uma Iniciação Cientí�ca, por entrevistas, a partir de um roteiro inicialmente elaborado, e
registradas com equipamentos audiovisuais, formando assim um corpus, intitulado COMNPEI (Corpus
Memória, Narrativa, Performance e Interação). Para isto, a análise das narrativas do corpus construído
durante o estudo de Iniciação Cientí�ca não levou em conta apenas a narração em si de um
acontecimento em termos de seu conteúdo discursivo, mas, principalmente, a maneira e o estilo graças
aos quais se narra um relato.
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A pandemia de Covid-19 ampliou o cenário de pobreza, insegurança alimentar e desemprego das
famílias em situação de vulnerabilidade social, além de provocar uma piora na saúde física e mental dos
indivíduos. Sendo assim, diversos territórios fragilizados apresentaram novas formas de organização e
arranjos produtivos locais no ensejo de se tornarem resilientes à pandemia. Este trabalho tem como
objetivo identi�car e analisar os diferentes arranjos de produção da vida durante e após a pandemia de
COVID-19 considerando as vulnerabilidades e as reinvenções do Morro do Socó localizado em
Osasco/SP. Esta pesquisa é proveniente do projeto ?Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de
covid-19: monitoramento, análise e recomendações? iniciado em 2020 e que atualmente encontra-se na
fase II, desdobrando-se no projeto denominado ?Vulnerabilidades e reinvenções na pandemia de Covid-
19: um estudo a partir de comunidades da região metropolitana de São Paulo?. O projeto analisa os
impactos sociais e econômicos da pandemia sobre territórios vulneráveis do município de São Paulo
(Heliópolis e Fluxo/Cracolândia), Diadema (Eldorado), Osasco (Morro do Socó) e Guarulhos (bairro
Pimentas, Condomínio Esplanada), mas para �ns de análise o objeto de estudo desta pesquisa limita-se
ao território de Osasco/SP. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a aplicação de um
questionário com 37 perguntas divididas em quatro blocos: i) per�l sociodemográ�co e socioeconômico,
ii) políticas públicas e redes de apoio, iii) aspectos psicossociais e iv) inquérito nutricional. As perguntas
são respondidas de forma individual, voluntária e sem riscos de participação, por no mínimo 97
moradores com diferentes per�s de idade e gênero no território supramencionado que devem assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como forma de declaração de concordância da
participação na pesquisa. Os pesquisadores realizam as perguntas por meio de software de captura de
dados eletrônicos, o RedCap, ou por papel impresso (que posteriormente as respostas devem ser
passadas ao software), podendo gravar e/ou �lmar os respondentes, locais e impressões tidas durante
as visitas. É importante salientar que as impressões são descritas em um diário de campo feito pelo
pesquisador a cada visita realizada. Em relação aos resultados parciais, ao todo 104 moradores do
Morro do Socó foram contemplados pela pesquisa que foi feita durante três dias em semanas diferentes
do mês de abril/2022. Nas visitas realizadas os pesquisadores conheceram algumas associações como a
Associação das Mulheres, que auxilia mulheres em situação de violência doméstica e famílias que não
têm condições ou sobrevivem com uma renda muito inferior às suas necessidades, a Associação de
Apoio ao Adolescente e à Família - Mundo Novo, que tem como objetivo a viabilização e a permanência
de famílias em moradias construídas nos terrenos da prefeitura dentro da comunidade. Durante as
visitas os pesquisadores reconheceram a precariedade das moradias que encontram-se em áreas de
risco de deslizamentos provocados por ações da chuva e/ou ventos, riscos de doenças pela presença de
lixos a céu aberto, falta de tratamento de esgoto e águas paradas e também a di�culdade de locomoção
dos moradores mais idosos e de pessoas com de�ciência.
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Esta Iniciação Cientí�ca teve por objetivo explorar as práticas que são agrupadas em torno do termo ?
xamanismo?. Primeiramente foi feita uma revisão bibliográ�ca a respeito das origens do termo e de suas
utilizações ao longo da história da Antropologia e das demais Ciências Humanas e Sociais. A pesquisa,
neste primeiro movimento, problematiza o utilização desta palavra para agrupar práticas diversas
oriundas de culturas às vezes radicalmente distintas. Em um segundo momento, escolheu-se um
conjunto de práticas especí�co, essas realizadas pelos povos Yanomami presentes na Amazônia
brasileira. A partir da leitura de obras de referência, aprofundamos a discussão e o detalhamento deste
determinado conjunto de práticas e da cosmologia que lhe é inerente. A presente Iniciação Cientí�ca
está em curso. Em função do contexto pandêmico deste último período, sua primeira fase de pesquisa
assume o tom de revisão bibliográ�ca, �ertando com historiogra�as e genealogias pertinentes ao tema.


