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Livro de Resumos do I Seminário Interdisciplinar do Conhecimento, 2018 

 

 

O Conselho Editorial indica à comunidade acadêmica e científica a primeira edição do 

periódico que emerge de um encontro acadêmico para a publicidade de resultados de pesquisas 

de incitação científica.  

A Educação sempre mereceu um carinho especial da FPM, assim sendo o I Seminário 

Interdisciplinar do Conhecimento, 2018, teve como objetivos, unir os acadêmicos, educadores e 

gestores educacionais e possibilitar a integração entre eles em um processo de reflexão e 

atualização sobre temas e desafios contemporâneos da educação, recebendo convidados de 

renome para discutir variados assuntos de interesse da área da Educação, com o intuito de 

refletir sobre as implicações das políticas educacionais nas redes educacionais; reconhecer o 

educando como sujeito de direitos, protagonistas em diferentes sentidos, experiências e 

horizontes; e analisar as problemáticas, desafios e oportunidades que determinam os cenários 

da educação da infância e juventude, visando uma educação de qualidade.  

 

 

At.,  

 

Equipe Editorial  
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Considerações Iniciais 

A narrativa está presente em nossas vidas em quase todo os momentos, pois 

sempre quando vamos contar uma história ou fato estamos narrando. A narrativa é 

um texto que fala sobre algum fato ou história, seja real ou fictício, portanto, sempre 

presente em nossa rotina, um dos motivos para ser assunto da escola. Necessário 

é, pois, explicar sobre a narração, e como ela deve ser trabalhada com os 

pequeninos para conseguir encantá-los.  

Metodologia 

Trata-se de uma revisão bibliográfica,  abalizada em artigos, livros, ensaios, 

teses e dissertações, virtuais e bibliográficos, relacionados ao assunto. Assim, 

objetivou-se discutir formas de se trabalhar a narração em sala de aulas de modo a 

propiciar aprendizagem significativa às crianças da Educação Infantil. 

Discussões Teóricas 

Já de antemão, destacamos os três tipos de narradores (personagem, 

observador e o Onisciente) e as partes da narração: espaço, enredo, personagens, 

narrador, introdução, trama, clímax e desenlace. Nas escolas, creches e até mesmo 

em casa, quando se conta uma história para uma criança, estamos estabelecendo 

contato entre ela e a narração. Sendo assim, não só do ponto de vista estrutural, a 

narração é importante e deve ser enfocada, pois permite uma interpretação do 

mundo de fantasias e, posteriormente, o desenvolvimento do olhar sobre o mundo. 
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Não há como a criança aprender a ler o mundo sem adentrar este universo de 

“contar histórias”. Desta forma, aprender a trabalhar com a narração é uma 

necessidade de primeira instância par quem quer lidar com a educação. 

O trabalho com a narração é mais que explorar as partes de um texto ou listar 

diferentes gêneros narrativos, muito antes, é preciso levar em conta o modo como 

ela atua na vida das crianças e considera-la um instrumento rico, que faz parte do 

cotidiano infantil e muito pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem 

da leitura, escrita e oralidade. Além disso, está associada ao lúdico, em muitas 

situações, o que não pode faltar nas aulas de Língua Portuguesa em Educação 

Infantil. 

Considerações Finais 

Tendo consciência de que a narração permeia o universo infantil e que é um 

incentivo à imaginação e leitura, além de ampliar o repertório cultural e possibilitar o 

desenvolvimento da oralidade e atuação subjetivo sobre o mundo, podemos afirmar, 

firmemente, que o “contar histórias” vai além do espaço lúdico. Trabalhar 

adequadamente com a narração é, através de diversas vozes, dar voz às crianças, 

apresentando-lhes um mundo novo e dando-lhes condições de estar, efetivamente, 

no mundo. 

Referências 
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1987. 
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A SENSIBILIDADE À FENILTIOCARBAMIDA E SUA RELAÇÃO COM 

O COMPORTAMENTO ALIMENTAR 
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Introdução 

Os seres humanos possuem a habilidade de diferenciar cinco tipos de 

sabores: amargo, doce, azedo, salgado e umami (originado pelo glutamato), sendo 

que esta capacidade é de fundamental relevância para a nutrição e sobrevivência 

dos indivíduos (FABER, 2006). A percepção à PTC pode ser interpretada de duas 

maneiras: amargo para alguns e destituído de qualquer sabor para outros (CAIXETA 

et al, 2016). Uma vez que indivíduos que possuem sensibilidade ao amargo tendem 

a evitar alimentos vegetais, esse fato pode induzir a um comportamento alimentar 

pobre em vegetais e rico em carnes e carboidratos (BARTOSHUK et al, 1994). 

Metodologia 

Uma gota de uma solução 0,1 mg/ml de Feniltiocarbamida, preparada com 

água deionizada e em recipientes estéreis, foi aplicada no centro da língua do 

sujeito, onde o mesmo apontou a sensação de um sabor amargo ou não. Foi 
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entregue um breve questionário sobre preferências alimentares, onde uma série de 

alimentos eram apontados e os pesquisados deveriam marcar se gostam ou não do 

sabor. 

Resultados 

 

Figura 1: Dados da população amostral em relação à sensibilidade à feniltiocarbamida 

(PTC). 

 

Tabela 1. Dados gerais da população amostral em relação à sensibilidade à 

feniltiocarbamida (PTC). 
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Tabela 2. Associação entre comportamento alimentar e a sensibilidade à 

Feniltiocarbamida (PTC). 

 
a Teste do qui-quadrado. b Entre parênteses encontra-se a porcentagem de indivíduos 

dentre os não-sensíveis à PTC 

Considerações Finais  

De acordo com o esperado, encontrou-se correlação entre a sensibilidade à 

feniltiocarbamida e o consumo de mostarda, couve-flor, repolho, espinafre, brócolis e 

cebola. Não encontramos relação estatística entre a sensibilidade à PTC e a repulsa 

a alho e a soja. 

Referências  
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SÍNDROME DE BURNOUT: EFEITOS DO ADOECIMENTO PSÍQUICO 

DOCENTE NA REDE PÚBLICA NO NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

Jéssica Máximo Teles Botelho 

Graduanda em Psicologia pela FPM, 2018 

Dra. Danielle Ribeiro Ganda 

Doutora em Psicologia Educacional; Professora da FPM 

 

Introdução  

O termo Burnout surgiu meados dos anos 70, nos Estados Unidos, por 

Herbert J. Freudenberger (1926–1999), psicólogo que através de observações com 

voluntários, que também eram companheiros de trabalho, verificou o desgaste físico 

e emocional e a desmotivação gradual de vários deles. Os sintomas que 

caracterizam a Síndrome de Burnout são: exaustão emocional, despersonalização e 

reduzida realização profissional.  

As classes profissionais mais afetadas são, geralmente, as que lidam 

diretamente com outras pessoas em situações estressantes, sendo policiais, 

bombeiros, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos e, atualmente, 

professores. O crescimento do número de docentes adoecidos se deve às precárias 

condições laborais, à alta carga de atividades, à desvalorização profissional, aos 

conflitos interpessoais com os alunos, aos desafios pedagógicos, entre outros 

fatores estressantes. Além dos fatores socioeconômicos associados à profissão na 

rede de ensino do Brasil os torna ainda mais vulneráveis..  

Objetivo 

Tendo em vista o impacto psicossocial dessa questão, o presente trabalho 

tem o objetivo de identificar os fatores pessoais e ocupacionais que têm favorecido o 

adoecimento de professores do ensino fundamental I de uma escola pública do 

interior de Minas Gerais (MG). 

Metodologia  

O presente trabalho é uma pesquisa de campo, que será realizada em duas 

etapas: aplicação de questionário e realização de grupos focais, com cerca de 10 
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professores.  O questionário será composto por 30 questões agrupadas em: a) 

Dados pessoais; b) Escala de Satisfação; c) Condições de trabalho; d) Condições de 

saúde; e) Questão dissertativa sobre a qualidade de vida do professor no ambiente 

escolar. 

Resultados esperados 

Espera-se encontrar, no presente estudo, uma correlação positiva entre os 

fatores ocupacionais e o adoecimento docente. Levando em consideração os 

aspectos observados até o momento, aventa-se a hipótese de que será encontrado 

um alto índice de professores adoecidos devido aos problemas laborais já 

mencionados, aos conflitos hierárquicos e interpessoais, além de um número 

expressivo de alunos diagnosticados com transtornos de aprendizagem matriculados 

nessa escola. Espera-se, inclusive, que os professores irão relatar dificuldades no 

ambiente de trabalho e queixas em relação à estrutura familiar atual, que atribui à 

escola, obrigações que seriam, na verdade, da família.  

Conclusão 

Com o aumento de diagnostico da Síndrome de Burnout, em professores, faz 

se necessário trazer melhorias nas condições de trabalho, além de uma intervenção 

individual e social, com professores, pais, alunos, diretores e supervisores, a fim de 

informa-los sobre a síndrome, sintomas, prevenção e tratamento, para se policiarem 

e colaborarem com o bem estar geral. 
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Introdução 

Diante do aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, muito se tem 

discutido sobre as condições de saúde e qualidade de vida no processo de 

envelhecimento. Sabemos que  a prática de atividade física vem sendo citada como 

um dos componentes mais importantes para uma boa qualidade de vida na 

sociedade atual. Em toda a história da humanidade o movimento de encontrar foco 

no desenvolvimento pessoal, seja ele estético, ético e físico sempre se fez presente 

até então,  as pessoas preocupavam- se com a doença e a busca por medicamentos 

para sua cura. Atualmente isso tem mudado, com o aumento da expectativa de vida, 

os avanços da medicina e o acesso às informações, as pessoas estão vivendo mais 

e buscando recursos preventivos para melhorar qualidade de vida.  

O acúmulo de conhecimentos de profissionais da área da saúde, envolvendo 

Educadores Físicos, Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Psicólogos, dentre 

outros, tem colaborado para mudar os rumos da saúde no mundo. É importante 

destacar também os avanços da tecnologia, da globalização e a qualificação 

profissional, enfim o mundo contemporâneo tem provocado mudanças profundas  no 

estilo de vida da população, especialmente dos idosos.  Diante desse fato, esta 

pesquisa visou identificar os benefícios da atividade física na saúde e qualidade de 

vida desta população. 

Metodologia 

A metodologia utilizada no presente estudo foi uma revisão da literatura 

através de pesquisas em artigos científicos, Livros, e Sites da Internet. 

Resultados e Discussões 
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Após os estudos realizados, foi possível perceber que a prática diária de 

atividade física, contínua e uma alimentação equilibrada podem sim colaborar para 

uma melhor qualidade de vida dos idosos.  

Conclusão  

Evidências científicas apontam que o estilo de vida ativo pode promover 

melhoras no equilíbrio corporal estático e dinâmico, pode ajudar no controle de 

diabetes, artrites, doenças cárdicas, fortalecer a musculatura, diminuir a depressão, 

melhorar a mobilidade favorecendo maior autonomia nas atividade diárias, como 

também as funções metabólicas, físicas, psíquicas, afetivas e cognitivas. Foi 

possível observar também através dos estudos que a inatividade física e o 

sedentarismo são fatores de risco para a saúde desta população. 
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A IMPORTÂNDIA DA LUDICIDADE E DA BOA ALIMENTAÇÃO PARA 

A APRENDIZAGEM: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Maira Souza 

Graduanda de do curso de Pedagogia na Faculdade Patos de Minas, 2018 

Dra. Danielle Ribeiro Ganda 

Doutora em Psicologia Educacional; Professora na Faculdade Patos de Minas 

 

Introdução 

O que fazer com alunos que tem dificuldades em aprender a reconhecer as 

letras, as cores, figuras geométricas, noção de espaço, coordenação motora seja 

fina, grossa ou ampla? O primeiro passo é pensar com criatividade, utilizando o 

lúdico, imagens e objetos concretos para que seja fácil a associação do que está 

sendo ensinado. A ludicidade é uma importante ferramenta para a aprendizagem por 

meio do desenvolvimento de diversas habilidades como, por exemplo, a motricidade, 

a imaginação, a comunicação e a interação social. As atividades lúdicas são 

formadas por jogos, brincadeiras, músicas, pinturas, massinha de modelar, dentre 

vários outros recursos que despertam o interesse das crianças. Outro ponto 

importante para a aprendizagem se refere à alimentação adequada. Como se sabe a 

alimentação interfere em vários aspectos do desenvolvimento infantil, desde a 

formação óssea até a produção de conexões no cérebro fundamentais para a 

aprendizagem.  

Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da alimentação e práticas 

pedagógicas lúdicas na aprendizagem das crianças.  

Metodologia 

Para esse fim, será feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto em 

livros, textos teóricos e sites especializados da área de Educação e Saúde.  

Resultados Parciais 
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Até o momento, encontraram-se artigos revelando que a alimentação das 

crianças têm gerado muita preocupação para pais e educadores, pois há 

comprovações de que interfere na aprendizagem e no comportamento infantil. 

Médicos pediatras e nutricionistas revelam que se a criança é agitada, hiperativa, 

ansiosa e tem dificuldades em se concentrar é necessário que se corte alimentos 

com alto teor de cafeínas e açúcar, pois além de ser prejudicial ao desenvolvimento 

físico, afeta também os processos cognitivos e o controle emocional dos pequenos.  

Psicopedagogos recomendam que sejam feitas atividades pedagógicas 

lúdicas com crianças com hiperatividade de modo a lhes manter a motivação e a  

concentração por períodos mais longos de tempo. Para o desenvolvimento da 

coordenação motora regular, as crianças devem explorar, tocar e movimentar-se. As 

brincadeiras, por exemplo, representam uma ótima oportunidade para que os 

pequenos coloquem em prática as suas habilidades, cujos benefícios os 

acompanharão por toda a vida.  

Benefícios como a psicomotricidade, os relacionamentos interpessoais, 

aprendizado das regras e condutas sociais, desenvolvimento dos processos 

cognitivos, estratégias de regulação emocional, autoestima, entre outros. As 

atividades lúdicas podem ser realizadas tanto no ambiente escolar quanto em casa. 

Exemplos: amarelinha, pega-pega, pula corda, dedoches, pinturas com tinta guache, 

colagem, massinha, jogos, entre outros. 

Referências 

KRAEMER, Maria Luiza. Quando brincar é aprender. Rio de Janeiro: Ed. Loyola. 

2007. 

RIBEIRO, Gisele Naiara Matos; SILVA, João Batista Lopes.  A alimentação no 

processo de aprendizagem. Revista Eventos Pedagógicos, 4(2), 77-85,  2013. 

KISHIMOTO, Tizuko  Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 

1994. 

ROSA, Adriana. Atividades lúdicas: sua importância para a alfabetização. 

Curitiba: Juruá Editora, 1998. 

 

  



Livro de Resumos  
 I Semana Interdisciplinar do Conhecimento – 2018 

 
 

18 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Faculdade Patos de Minas - Livro de Resumos - I Semana Interdisciplinar do Conhecimento – 2018. Anais 

de Eventos   -  Licenciaturas FPM – Ciências Biológicas; Educação Física; Matemática; Pedagogia 

O JOGO, O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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Introdução 

O jogo, o brinquedo e a brincadeira são práticas lúdicas pedagógicas que 

possibilitam o desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivos, afetivos, sociais 

e motores. A ludicidade é um tema que vem conquistando espaço no panorama 

nacional e educacional, por ser uma atividade prazerosa, descontraída e alegre, ela 

auxilia na educação e no  desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. Esta 

pesquisa inscreveu-se como um trabalho que visou compreender a importância do 

jogo, do brinquedo e da brincadeira como praticas pedagógicas lúdicas que 

possibilitam à ampliação e diversificação do acesso a produção cultural e 

conhecimentos da criança na Educação Infantil, estimulando à imaginação, a 

criatividade, as experiências emocionais, cognitivas e corporais, tão importantes 

nesta etapa de desenvolvimento.  

Metodologia 

A metodologia utilizada no presente estudo foi através de pesquisas em 

artigos científicos, Livros, e Sites da Internet.  

Resultados 

Após os estudos realizados, foi possível perceber que o jogo, o brinquedo e a 

brincadeira não é simplesmente só uma diversão, eles são elementos riquíssimos e 

indispensáveis no processo de  crescimento,  de  desenvolvimento e de  

aprendizagem das crianças nesta etapa  de desenvolvimento. Ela visou também 

despertar nos pais, nos educadores e na sociedade um olhar amplo sobre o brincar, 

proporcionado espaços que permitam às crianças vivenciarem atividades lúdicas, 

mailto:celiabernardesc@hotamail.com
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significativas e prazerosas, favorecendo assim, o desenvolvimento das suas 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas.  

Conclusão  

Portanto, o brinquedo e a brincadeira são práticas que favorecem a criança 

afirmar-se enquanto ser humano, despertando nelas o poder de autonomia, 

explorando o mundo que a cerca, assimilando e aprendendo regras e limites. Além 

de essa atividade ser uma atividade prazerosa para a criança, ela é motivada a 

brincar por meio de processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades e não só 

para “passar o tempo”. Desta forma, ao propor e desenvolver projetos de natureza 

lúdica, cabe ao professor de Educação Infantil determinar as estratégias de 

intervenção pedagógicas a serem realizadas no momento do brincar, no sentido de 

promover aprendizagens que sejam significativas para a criança. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR É INCLUSÃO 
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Introdução 

A Educação Física é um componente curricular obrigatório que deve integrar 

à proposta pedagógica escolar. É importante compreendê-la como área de 

conhecimento que organiza, sistematiza, constrói e produz conhecimentos, com 

base em objetivos e princípios pedagógicos. Os saberes presentes nesta área de 

conhecimento se relacionam com diferentes esferas de convivência social e auxiliam 

os alunos a identificarem contradições que interferem na qualificação para a vida. 

Como componente curricular da Educação Básica, a Educação Física escolar deve 

introduzir o aluno na cultura corporal de movimento, permitindo que ele  faça análise 

crítica sobre os conhecimentos referentes à cultura corporal de movimento, bem 

como conhecer, compreender, incluir  e reconstruir a sua própria cultura. As 

legislações atuais apontam importantes avanços, no sentido de propor de forma 

efetiva o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à diversidade humana 

propondo a inclusão através de uma Educação Física aberta a todos, independente 

de suas diferenças.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, também trazem em sua essência 

elementos que favorecem a inclusão, o respeito ao outro, a cooperação, a 

solidariedade são amplamente valorizados em seu contexto. Para que a inclusão 

aconteça nas práticas da Educação Física escolar é necessário que o professor faça 

adequações nos conteúdos e nas metodologias de ensino, atendendo às 

peculiaridades de cada participante. Desta forma, esta pesquisa inscreveu-se como 

um trabalho que visou compreender e valorizar a inclusão  nas práticas da Educação 

Física escolar, explorando a autonomia, a criatividade a reflexão, e a imaginação 
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dos alunos, independente das características, físicas, psicológicas e emocionais que 

apresentem. 

Metodologia 

A metodologia utilizada no presente estudo foi através de pesquisas em 

artigos científicos, Livros, e Sites da Internet.  

Resultados 

Após os estudos realizados, foi possível perceber que é possível fazer a 

inclusão acontecer nas práticas da Educação Física Escolar, basta que o 

profissional de Educação Física utilize-se de métodos, de técnicas e formas de 

organização que possam ser aplicados a todas as pessoas independentemente de 

serem ou não deficientes.  

Conclusão 

Ficou evidente também que não existe uma receita pronta para tornar as 

práticas da Educação Física mais inclusiva, caminhos apontam que a Educação 

Física pode ser sim efetivamente uma área chave para tornar a educação mais 

inclusiva, podendo ser um agente de experimentação, inovação e melhoria da 

qualidade pedagógica na escola. 
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Introdução 

Este estudo é um recorte de pesquisa em andamento para elaboração do 

artigo de conclusão do curso de Pedagogia. O tema estudado trata da alfabetização 

de jovens e adultos. O intuito é compreender a história da alfabetização dos jovens e 

adultos, principalmente, a partir das políticas públicas que foram criadas ao longo da 

história. Reportamo-nos para tanto às obras de Paulo Freire, como base teórica para 

a concepção de alfabetização. Constitui, pois a problemática do projeto o 

questionamento dos motivos que levaram as pessoas a não se alfabetizarem em 

situações normais de aprendizagem, sem defasagem serie/ idade. Sabe-se que 

muitas pessoas não são alfabetizadas pelos mais variados motivos 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico a partir de estudos teóricos 

que trabalham sobre essa temática. Dessa maneira, buscou-se compreender quais 

os motivos levam as pessoas a não se alfabetizarem na idade própria. 

Resultados E Discussões  

Para Paulo Freire, a alfabetização vai para além de saber ler e escrever. Para 

ele é o resgate do cidadão para a sociedade. É inseri-lo nela com direitos iguais. É 

resgatar o indivíduo rumo ao progresso socioeconômico, participativo e 

transformador da realidade destes cidadãos oprimidos e sem voz na sociedade de 

opressores.  
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O imensurável valor da alfabetização e letramento, completa o ser humano, 

eleva a autoestima, insere-o na sociedade letrada, ampliando horizontes até então 

desconhecidos. Os resultados ainda apontam que: O analfabetismo no Brasil 

sempre foi um problema discutido, porém, não resolvido. Segundo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), dado de 2017, no Brasil existe 11,8 milhões de 

analfabetos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) 7,2% da população de 15 anos ou mais de idade, está 

dentro da taxa de analfabetismo. A maior concentração de analfabetos é entre a 

população com 60 anos ou mais, e na região nordeste. Enquanto políticas públicas. 

A Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), de 1952, e Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo de 1958, “foram criadas como 

desmembramento da primeira campanha” (FREITAS, BICCAS, 2009 p 223). Os 

resultados não foram satisfatórios. Porém, o objetivo de levar educação de base nas 

áreas rurais foi alcançado satisfatoriamente, amenizando a imagem de ignorância da 

população rural, oposta a imagem urbana. Porém, aqui se denota o dualismo na 

base histórica da sociedade brasileira, em que, a população rural e das camadas 

mais pobres é vista como ignorante e inferior.  

Resultados 

Como resultados parciais deste estudo, concordamos com Paulo Freire 

quando afirma que “A concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do 

analfabetismo o encara ora como uma “erva daninha” – daí a expressão corrente: 

“erradicação do analfabetismo” –, ora como uma “enfermidade” que passa de um a 

outro, quase por contágio, ora como uma “chaga” deprimente a ser “curada” e cujos 

índices, estampados nas estatísticas de organismos internacionais, dizem mal dos 

níveis de “civilização” de certas sociedades. Mais ainda, o analfabetismo aparece 

também, nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da “incapacidade” do 

povo, de sua “pouca inteligência”, de sua “proverbial preguiça” (1981, p.11).  

Diante do exposto, conclui-se que a alfabetização de jovens e adultos tem o 

desafio de resgatar o interesse e a importância da educação enquanto instrumento 

essencial para transformação social. Além disso, a educação dos adultos deve se 

dar de maneira concreta de acordo com a realidade de cada um, a partir de seu 
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meio, com sua cultura regional, seus conhecimentos prévios de trabalhadores rurais 

e urbanos.  
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Introdução 

Atualmente no Brasil, um grande problema que enfrentamos é o da falta da 

leitura, o que interfere nos níveis de violência, intolerância e má qualificação da 

população. O hábito da leitura começa desde a infância e o objetivo do Projeto Livro 

Aberto é disponibilizar Espaços de Leitura ao ar livre com o intuito de incentivar a 

leitura infantil. 

Resultados E DISCUSSÃO 

Os pontos serão destinados à troca de livros e as crianças/adolescentes 

poderão ler e participar de oficinas dentro deles. Eles serão instalados em locais 

abertos, que proporcionam um maior contato com o meio ambiente, estimulando a 

valorização do mesmo. Os espaços promoverão ainda a transferência de 

conhecimentos por meio da doação/troca de livros, buscando também um menor 

índice de consumismo. Será realizada ampla divulgação do curso de Pedagogia da 

FPM, uma vez que sua identidade visual estará presente em todo os pontos, ficando 

a marca interligada à responsabilidade social e ao incentivo à leitura e ao 

desenvolvimento de um aprendizado completo de crianças e adolescentes em Patos 

de Minas e região.  

Metodologia 

Os espaços utilizarão um sistema modular, pensado a partir de caixas 

acrílicas, deixando o mínimo de resíduos possível. Sua divulgação será feita através 

de cartazes nos espaços internos da FPM e também de forma online, explicando 

que para levar um livro infantil para casa a pessoa deverá fazer uma doação 

mailto:karlaferreira123@yahoo.com.br
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(informando-se os pontos de recolhimento) no momento da troca. Caso contrário, 

poderá usufruir dos livros dentro do espaço, só não podendo levar as obras para 

casa. Os responsáveis deverão permanecer no local com as crianças para 

acompanha-las, estimulando uma relação familiar de qualidade. 

Conclusão 

Busca-se por meio deste projeto, uma conscientização da população sobre a 

importância da leitura, já que o público, uma vez estimulado, adquire a capacidade 

de difundir o hábito da leitura para a família e para a comunidade 

Referências  

SILVA, E. T. A produção da leitura na escola: pesquisas x propostas. 2 ed. São 

Paulo: Ática. 2005. SOARES, M. B. Letrar é mais que alfabetizar. Jornal do Brasil. 

Caderno Educação e Trabalho, Brasília, p. 1-5, 26 de novembro de 2000. 
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COMO ENSINAR GRAMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

 

Luciene Rosa Ramos Gomes 

Acadêmica de Pedagogia FPM  lucienerosaramos@yahoo.com.br 

Maria Vitória Camargos Silva- 

Acadêmica de Pedagogia FPM  l  mv6017781@gmail.com  

Ma. Renata Ferreira dos Santos Oliveira 

Professora da Faculdade Patos de Minas renataferreira.cec@gmail.com 

 

 

Resumo 

É muito importante o estudo da gramatica   de forma contextualizada nos 

anos iniciais. O presente trabalho discute a língua portuguesa e como ensinar a 

gramatica nos anos iniciais de forma clara e objetiva. 

Objetivo 

É preciso refletir e compreender os tipos de linguagem para a formação do 

cidadão desenvolvendo suas capacidades na escrita e oralidade, levando em conta 

que são praticas que antecedem o conhecimento sistemático do funcionamento da 

língua. 

Justificativa 

Neste sentido constrói conhecimento sobre a língua à medida que se trabalha 

com ela, comparando expressões, transformando-as, experimentando novos modos 

de construção e assim investindo nas formas linguísticas de significação. .  

Materiais  E Métodos 

É preciso que o professor saiba lidar com as variedades linguísticas 

existentes em sala de aula, valorizando as especificidades  de cada modalidade sem 

perder o foco no conteúdo e no processo de ensino e de aprendizagem da 

linguagem. Para realizarmos este trabalho faremos uma pesquisa bibliográfica 

fundamentada em autores que tratam do tema, recorrendo à pesquisa de artigos 

relacionados ao assunto no ambiente virtual. 

Resultados  

mailto:Acadêmica%20de%20Pedagogia%20FPM%20%20lucienerosaramos@yahoo.com.br
mailto:mv6017781@gmail.com
mailto:renataferreira.cec@gmail.com


Livro de Resumos  
 I Semana Interdisciplinar do Conhecimento – 2018 

 
 

30 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Faculdade Patos de Minas - Livro de Resumos - I Semana Interdisciplinar do Conhecimento – 2018. Anais 

de Eventos   -  Licenciaturas FPM – Ciências Biológicas; Educação Física; Matemática; Pedagogia 

A primeira fase é de regulação. Nessa fase, a linguagem funciona como um 

meio que regula a atividade e a interação e sua função é representar os objetos e as 

ações que formam sua experiência. Assim, ocorre a ampliação da capacidade de 

simbolizar e os  sons têm significado e propósito nas atividades repetitivas. 

A segunda fase é de socialização, ou seja, da consolidação e da 

diversificação. Através da participação na conversa com outros, a criança descobre, 

simultaneamente, a sua identidade, assumindo a linguagem de sua comunidade e 

absorvendo os valores culturais. É a fase em que a criança ganha controle da 

variedade de registros de diferentes linguagens. 

A terceira fase é da internalização. A criança se conscientiza de seu estado 

mental e é capaz de refletir sobre sua experiência, ou seja, ela reflete internamente 

a partir do processo de escolarização. Nessa fase, a função que a linguagem 

executa de representar os objetos e as experiências é utilizada para fornecer um 

meio para comunicar para outros o processo de pensamento. A criança começa a 

adquirir sua própria interpretação de experiências para chegar a influenciar as 

interpretações dos outros. 

Considerações Finais 

Sendo assim em geral, sabendo da dificuldade para entender a gramatica 

,pensa-se cabe ao educador mudar este pensamento e incentivar o entendimento e 

bom uso da linguagem, pois a língua portuguesa é inerente a todos. 

Referências  
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A RELAÇAO DO CUIDAR E EDUCAR ENTRE OS PROFESSORES 

QUE ATUAM NA EDUCAÇAO INFANTIL 

 

Vânia Antonieta Barbosa 

Graduanda do Curso de Pedagogia FPM  vaniaantonbarbosa@gmail.com 

Dra. Silvia Cristina Fernandes Lima 

Faculdade Patos de Minas - silviacristinapedag@yahoo.com.br 

 

Introdução 

O cuidado com as crianças que chegam ás escolas ainda bem pequenas é 

um grande desafio para o profissional que atua na educação infantil. Uma vez que a 

adaptação precisa ser lenta e gradual, respeitando o tempo de cada criança.  

O papel do professor é fundamental dentro da escola e se reflete em toda a 

sociedade, pois é ele o agente ativo na formação do cidadão. Este presente estudo 

faz parte da pesquisa de conclusão de curso cujo objetivo é analisar o papel do 

professor de educação infantil, bem como compreender sua atuação, enquanto 

mediador do processo de cuidar e educar na contemporaneidade.  

Nesse sentido, procurou-se compreender o que a legislação e a literatura 

sobre o tema têm evidenciado a respeito da educação infantil como a primeira etapa 

da Educação Básica e os princípios norteadores da função do professor. 

Metodologia 

A delimitação do estudo se deu na compreensão da relação do cuidar e 

educar, em que, buscou analisar como vem sendo construída essa relação ao longo 

da história da educação infantil.  A pesquisa ainda compreenderá também uma 

pesquisa de campo que está em andamento. Na qual será aplicado um questionário 

a dez professores que atuam na educação infantil, sendo cinco professores da rede 

pública e cinco da rede privada. Constituindo-se assim, uma pesquisa de cunho 

qualiquantitativa.  

Mediante a coleta de dados será possível comparar como está sendo 

estruturada a relação do cuidar e educar em relação ao que prescreve a legislação e 
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os estudos da área. Dessa forma, será possível evidenciar os desafios e dificuldades 

para a atuação do professor de educação infantil.  

Resultados E Discussões 

O cuidar e o educar são ações indissociáveis no processo educacional da 

criança pequena. Esta especificidade exige uma formação inicial e continuada 

diferenciada em que a relação cuidar e educar formam os princípios norteadores. 

Portanto, o papel dos professores de crianças pequenas difere, em alguns aspectos, 

dos demais profissionais da educação. Segundo o Referencial Curricular Nacional 

de Educação Infantil -RCNEI: 

 

“Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser 
e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, ao conhecimento mais amplo da 
realidade social e cultural” (1998, vol.1, p. 23).  
 

Segundo ainda o documento:  

 

“Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é 
um ato em relação ao outro e a si próprio possui uma dimensão expressiva 
e implica em procedimentos específicos. Ou seja, cuidar de uma criança em 
um contexto educativo demanda a integração de vários campos de 
conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas “(1998, 
vol.1, p.24).  

 

De modo que, o compromisso maior da Educação Infantil hoje é desenvolver 

uma prática pedagógica que possibilite a ampliação dos conhecimentos sobre a 

natureza, a cultura, a sociedade e todo o processo que envolve o dia-a-dia dessas 

crianças. “Em consequência, o sistema de atividade da criança é determinado em 

cada estágio especifico, tanto pelo seu grau de desenvolvimento orgânico quanto 

pelo grau de domínio no uso de instrumentos”. (VYGOTSKY, 1998, p.28). 

Resultados 

Diante deste estudo os resultados parciais encontrados se refletem na 

formação do educador infantil, pois trabalhar nas instituições de educação infantil 

não tem sido tarefa fácil para os profissionais que atuam na área. Tendo em vista a 

dificuldade dos professores da primeira infância em mediar com segurança o 
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processo de cuidar e educar, devido sua formação inicial não ter oferecido à base 

necessária para atuar.  

A falta de oportunidade no exercício da formação continuada, ou mesmo, pelo 

fato da mesma não ser incentivada nas escolas. Como também a dificuldade que 

esse (a) professor (a) enfrenta em desenvolver trabalhos em parceria com a família. 

Conforme, evidencia Kramer (1994), a educação infantil fundamenta-se no biômio 

educar/cuidar e, consequentemente a formação de seus professores também deve 

pautar-se nele. Segundo a autora, para que haja a conjunção dessas atividades é 

preciso despir-se de uma visão hierarquizada das atividades de cuidar e educar, 

uma vez que ambas partilham.  
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Introdução 

 Desde a mais tenra idade os brinquedos e as brincadeiras fazem parte do 

universo infantil. Os brinquedos assim como as brincadeiras são meios que as 

crianças utilizam para conhecer o mundo e a realidade em que vivem. O brincar na 

infância não deve ser considerado apenas uma diversão, um passatempo, o brincar 

é ancestral à espécie humana.  
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E para a criança é uma ação que possibilita a estruturação de pensamentos, 

construção da identidade e aprendizagens. Considerando que os brinquedos e as 

brincadeiras se constituem como importantes elementos formadores para a criança 

e também como uma atividade importante em seu percurso de vida, objetiva-se 

ressaltar a importância desse tema para o desenvolvimento das crianças, tomando-

se como tempo e espaço, a educação infantil.  

Metodologia 

Desde a mais tenra idade os brinquedos e as brincadeiras fazem parte do 

universo infantil. Os brinquedos assim como as brincadeiras são meios que as 

crianças utilizam para conhecer o mundo e a realidade em que vivem. O brincar na 

infância não deve ser considerado apenas uma diversão, um passatempo, o brincar 

é ancestral à espécie humana.  

E para a criança é uma ação que possibilita a estruturação de pensamentos, 

construção da identidade e aprendizagens. Considerando que os brinquedos e as 

brincadeiras se constituem como importantes elementos formadores para a criança 

e também como uma atividade importante em seu percurso de vida, objetiva-se 

ressaltar a importância desse tema para o desenvolvimento das crianças, tomando-

se como tempo e espaço, a educação infantil.  

Resultados Parciais 

Acredita-se que esse estudo poderá proporcionar uma releitura consciente e 

consistente sobre a importância dos brinquedos e das brincadeiras na vida do ser 

humano e particularmente na vida e no desenvolvimento das crianças. 
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RELAÇÃO ENTRE SENSIBILIDADE À FENILTIOCARBAMIDA E 

OBESIDADE 
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Graduanda de Biomedicina – FPM 

Fernanda Marques da Silva 

Graduanda de Biomedicina - FPM 
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Professor do curso de Biomedicina – FPM 
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Professor do curso de Biomedicina - FPM 

Paulo César Segundo de Souza 

Professor do curso de Biomedicina - FPM 

Dr. Hugo Christiano Soares Melo 

Professor do curso de Biomedicina - FPM 

 

Introdução 

Existem, atualmente, cinco sabores mais difundidos em seres humanos: doce, 

azedo, salgado, amargo e umami (derivado pelo glutamato). Além desses, outros 

sabores químicos são descobertos a cada ano. A percepção dos sabores está 

relacionada com a sensibilização de receptores localizados em diferentes áreas da 

língua (ROZIN; VOLLMECKE, 1986).  

Alguns compostos químicos, como a feniltiocarbamida (PTC ou feniltiouréia), 

são responsáveis pelo gosto amargo encontrado em certos alimentos. A PTC é 

encontrada em vegetais como brócolis, couve, agrião, couve-de-bruxelas, couve-flor 

e repolho. Além dos vegetais folhosos é possível encontrar essa substância também 

em pimenta, chá-verde e vinho tinto (FREIRE; LIMA, 2009).  

Metodologia 
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Foi realizado um estudo analítico correlacional, cuja amostragem foi 

constituída por professores, funcionários e acadêmicos de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) do interior de Minas Gerais, de ambos os sexos, com idade acima de 

18 anos.  

Inicialmente, foi aplicada uma gota de PTC a 0,1 mg/mL no meio da língua 

dos sujeitos, devendo os mesmos responderem imediatamente se eram capazes de 

sentir ou não um sabor amargo. Ao término desse procedimento os sujeitos foram 

convidados a verificar seu peso. Por fim, foi realizado o exame de bioimpedância, 

com jejum mínimo de 4 horas. 

Resultados  

 

Figura 1: Dados da população amostral em relação à sensibilidade à 

feniltiocarbamida (PTC). 
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Considerações Finais  

Diante dos resultados do presente estudo é possível concluir que parece não 

haver uma relação direta entre parâmetros antropomórficos e a sensibilidade à 

feniltiocarbamida. A genética de um indivíduo pode ser  influenciada pelo ambiente 

cultural , tornando a análise correlacional de fatores genéticos complicada, e 

exigindo estudos maiores e mais complexos. 
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GESTÃO ESCOLAR: PRÁTICAS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO 

INTERIOR DE MINAS GERAIS 

 

Patrícia Maria Tiago Freitas 

Graduanda de Pedagogia  – FPM 

Dra. Danielle Ribeiro Ganda 

Professora na Faculdade Patos de Minas 

 

Introdução  

A escola é um espaço no qual os conteúdos pedagógicos são ensinados, 

valores éticos são compartilhados e relações sociais são estabelecidas. A Gestão 

Escolar é o meio pela qual as instituições educacionais são conduzidas e 

organizadas, contemplando a aprendizagem escolar, a formação da cidadania e a 

de valores e atitudes. Justifica-se a escolha do tema o interesse sobre o 

entendimento do que seja a Gestão Escolar e suas práticas, destacando a 

importância do Projeto Político Pedagógico (PPP) como ferramenta para a 

democratização da educação, bem como ressaltar a importância da integração da 

comunidade com a escola, mostrando que há possibilidades e medidas práticas que 

propiciem essa inter-relação.  

A participação da comunidade nas ações da escola é algo de extrema 

relevância, pois, dessa maneira a busca de soluções para possíveis problemas será 

mais fácil, tendo em vista que haverá uma parceria entre ambos, mostrando-os a 

importância de seu papel na educação.   

Justificativa 

Diante desse contexto, os meios de fazer com que a comunidade interaja no 

ambiente escolar são, por exemplo, o apoio e participação nos projetos 

desenvolvidos pela escola, buscar saber quais as possíveis necessidades que a 

escola possa vir a ter e tentar supri-las, ajudar nos eventos da instituição escolar, 

hortas comunitárias, ações voltadas ao meio ambiente, etc.  

Objetivos  
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O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma como se realiza a 

gestão educacional de uma escola estadual em uma cidade do interior do estado de 

Minas Gerais.  

Metodologia  

A coleta de dados será realizada por meio de análise de documentos, 

entrevistas com os gestores e observações da rotina escolar.  

Resultados preliminares  

Esta pesquisa poderá auxiliar professores, estudantes de Pedagogia, e 

demais educadores no que se refere à reflexão sobre a importância das práticas em 

gestão escolar para o trabalho de toda a equipe pedagógica na escola. 

Referencias  

KISHIMOTO, Tizuko;Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 

1994. 

ROSA, Adriana. Atividades lúdicas: sua importância para a alfabetização. 

Curitiba: Juruá Editora, 1998. 
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RELAÇÃO ENTRE SENSIBILIDADE À FENILTIOCARBAMIDA E 

NÍVEIS PLASMÁTICOS DE COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS 

 

Fernanda Marques da Silva 

Graduanda de Biomedicina - FPM 

Fernanda Gomes Caixeta 

Graduanda de Biomedicina – FPM 

Liliane Aparecida Borges Correia 

Graduanda de Biomedicina – FPM 

Me. Paulo Vinícius Rocha 

Professor do curso de Biomedicina – FPM 

Dr. Fernando Leonardo Diniz 

Professor do curso de Biomedicina - FPM 

Paulo César Segundo de Souza 

Professor do curso de Biomedicina - FPM 

Dr. Hugo Christiano Soares Melo 

Professor do curso de Biomedicina - FPM 

 

Introdução 

As preferências alimentares são únicas para cada indivíduo, sendo que eles 

podem diferenciar cinco sabores: amargo, doce, azedo, salgado e umami (originado 

pelo glutamato). A feniltiocarbamida (PTC) é um composto químico que pode ser 

relacionada ao sabor amargo perceptível nos alimentos, entretanto é necessário 

destacar que somente pessoas sensíveis a PTC identificam esse sabor amargo, 

sendo essa característica herdada geneticamente. A dosagem do colesterol é 

influenciada por diversos fatores, especialmente a alimentação, sendo que as 

pessoas sensíveis ao PTC tendem a consumir uma dieta rica em carboidratos e 

proteínas e rejeitar certos tipos de leguminosos e folhosos. 

Metodologia 

A pesquisa foi iniciada com a aplicação de uma gota de PTC a 0,1 mg/mL, 

preparada com água deionizada e em recipientes esterilizados, aspergida de 
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maneira centralizada, objetivando que o sujeito relatasse, nesse momento, se 

percebia uma sensação de sabor amargo ou não.   

Logo após, foi realizada coleta de sangue para dosagem do colesterol total, LDL-

colesterol, HDL-colesterol, VLDL-colesterol e triglicerídeos.  

Resultados 
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Considerações Finais  

De um modo geral, os resultados não apresentaram ligação direta entre a 

sensibilidade ao PTC e a dosagem dos níveis séricos já mencionados. Foi 
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evidenciado através do estudo realizado que não é possível afirmar que o nível de 

colesterol e suas frações e também do triglicerídeos estão relacionados à 

sensibilidade à feniltiocarbamida a partir das preferências alimentares. 
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ÂNSIEDADE NO CONTEXTO ACADÊMICO E O IMPACTO NAS 

AVALIAÇÕES 

 

Adélia Terezinha Mendes 

Graduanda de Psicologia na Faculdade Patos de Minas 

Dra. Danielle Ribeiro Ganda² 

Professora na Faculdade Patos de Minas 

 

Introdução 

 A ansiedade pode ser definida por uma sensação de medo ou preocupação 

ocasionada por algo que ainda não aconteceu. A ansiedade é caracterizada pela 

manifestação de sintomas: a) físicos: boca seca, respiração curta, aceleração 

cardíaca, hipertensão, falta de ar; e b) psicológicos: medo, esquecimento, 

insegurança, agitação. Há dois tipos de ansiedade: a traço e a estado. A ansiedade-

traço está vinculada a personalidade e comportamento duradouro do indivíduo 

apresentando estabilidade de reação diante das situações. Já a ansiedade-estado é 

transitória, momentânea e relaciona-se à maneira como o indivíduo reage diante de 

algumas circunstâncias específicas.  

Objetivo 

 O presente trabalho teve como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre 

os efeitos da ansiedade no contexto acadêmico, especialmente nos processos 

avaliativos. 

Justificativa 

 A ansiedade tem efeitos negativos para a aprendizagem e o desempenho 

escolar e, diante de tal constatação, faz-se necessário discutir o assunto. 

Metodologia 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, buscando-se artigos e trabalhos 

científicos disponíveis nas bases de dados da Scientific Library Online (Scielo), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-Psi) e Google Acadêmico, publicados no período 

de 2008 a 2018. Até o presente momento foram encontrados 14 trabalhos sobre o 
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assunto, sendo 10 de artigos, das áreas de ciências médicas, exatas e a Psicologia 

e 4 teses/dissertações, das áreas da Psicologia e Educação.  

Resultados Parciais 

 Neste estudo optamos por falar a respeito da ansiedade no contexto 

acadêmico incluindo o impactos nas avaliações, no entanto ao pesquisar sobre o 

tivemos a percepção que a ansiedade pode ser observada nos alunos já nos 

primeiros ciclos da alfabetização  e há diversas causas que levam os alunos a 

experimentarem a ansiedade como, por exemplo, o medo do fracasso.  O que 

levaria o aluno a desenvolver esse medo, mesmo em situações nas quais os alunos 

possuam as mesmas condições para a aprendizagem? A escola, o método e os 

professores podem ser os mesmos, mas os contextos familiares e as características 

pessoais dos alunos não são. 

Dentre os resultados encontrados nesses estudos, ficou evidenciada a necessidade 

de auxilio psicológico para os alunos, inclusive, dos cursos superiores. Um dos 

estudos realizado com alunos do curso de  Enfermagem revelou que eles sofrem de 

ansiedade por não terem sido preparados para vivenciarem situações de luto. Outro 

trabalho com universitários de Psicologia identificou que as avaliações de algumas 

disciplinas como, por exemplo, a Estatística, são desencadeadoras de ansiedade. 

Em uma pesquisa na qual se analisou as diferenças entre o mesmo grupo de 

universitários, observou-se que alunos mais velhos demonstraram menor nível de 

ansiedade durante as avaliações em comparação com os colegas mais jovens.  

 Em  outros estudos identificamos que muitos alunos adiam a realização das 

atividades de conclusão de seus cursos ou seja, procrastinam, devido ao medo da 

falta de realização profissional e insegurança em relação ao mercado de trabalho. 

No entanto a procrastinação acaba gerando maior angústia, ansiedade e depressão 

nesses alunos, pois os mesmos atrasam as suas atividades, tem dificuldades na 

escrita dos trabalhos de conclusão - TCC e ainda não possuem  autonomia 

profissional.  

 Enfim, de maneira geral, as pesquisas revelam que a ansiedade exerce 

grande influência no autoconceito, na motivação e no comportamento dos alunos, 

fatores esses que são essenciais para um bom desempenho escolar e acadêmico. 
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CORRENTE DO BEM: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Graduando do Curso de Matemática FPM - albertodias1@yahoo.com.br 
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Graduando do Curso de Matemática FPM - eugeniomeira13@gmail.com 

Raquel Caixeta Fonseca 
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Vinicius de Almeida Ferreira 

Graduando do Curso de Matemática FPM - Vinicius.deaf@gmail.com 

Ma. Eremita Marques Nogueira Barbosa 
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A solidariedade é de suma importância para a nossa sociedade é uma das 

virtudes importante do ser humano uma vez que estender a mão, ajudar o próximo e 

colaborar com quem precisa é fundamental porém muitas vezes ser solidário é 

demonstrar: respeito, carinho e amizade para com o próximo. A importância da 

solidariedade é imensurável.  

Diante da conscientização da importância da solidariedade. O curso de 

Matemática da Faculdade Patos de Minas, precisamente, os alunos do segundo 

período tem procurado contribuir de maneira significativa com o próximo.  

Os objetivos deste trabalho foi incentivar as pessoas a serem mais solidárias 

ao próximo evidenciando que pequenos gestos podem fazer grande diferença na 

vida de muitas pessoas. Ao colocarmos em prática esse trabalho foi possível ajudar 

crianças e adolescentes que necessitam de material escolar, alimentos, roupas e 

brinquedos.   

Nesse sentido, a relevância social que nos motivou a contribuir de maneira 

significativa foi à vontade de ajudar crianças e adolescentes desmotivadas com os 
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estudos por, muitas das vezes, não possuírem o mínimo necessário para o ensino 

aprendizagem.  

A “Corrente do Bem” foi formada através do Facebook, com pessoas de 

Presidente Olegário, Patos de Minas e região, através da qual conseguiu se 

arrecadar vários materiais escolares para serem doados a alunos de escolas 

estaduais e municipais. Foi arrecadado e doado folhas sulfites, mochilas, lápis de 

cor e cadernos.  

A alegria e satisfação de todos os envolvidos na corrente do bem demonstra o 

quanto estender a mão é importante, pois, nos possibilita a rever e valorizar nossa 

própria vida. 
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PROFESSORES INESQUECÍVEIS: A IMPORTÂNCIA DA 

AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO 

 

Kênia Alves Silva 

Graduanda do Curso de Pedagogia da FPM; Kenias449@gmail.com 

Dra. Danielle Ribeiro Ganda 

Professora FPM: danielleganda@hotmail.com 

 

Introdução 

As pesquisas na área da Educação e da Psicologia revelam que a afetividade 

na relação ensino-aprendizagem é de suma importância, pois o vínculo positivo 

entre professor e aluno favorece o rendimento escolar. Deste modo, em seu 

exercício profissional, o professor deve visar não apenas ao ensino dos conteúdos 

pedagógicos, mas também a construção de relações afetivamente positivas com 

seus alunos, o que se denomina, conforme a literatura da área, professores 

inesquecíveis. Uma educação efetiva só pode ser consolidada a partir de uma boa 

relação dos docentes, discentes, equipe pedagógica, a família e toda a comunidade 

escolar.  

Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo identificar o perfil dos bons professores 

e descrever como a afetividade na relação entre professor-aluno pode favorecer o 

processo de ensino e promover uma aprendizagem significativa 

Metodologia 

A amostra da pesquisa será composta por grupos de seis alunos e de quatros 

professores os quais serão escolhidos pela direção da escola tendo como referência 

o relacionamento positivo estabelecido com os alunos. A coleta de dados será 

realizada por meio de um questionário composto por 8 questões para professores e 

alunos. Após a aplicação do questionário, será conduzida uma entrevista com cada 

participante.  

Resultados esperados 

mailto:Kenias449@gmail.com
mailto:danielleganda@hotmail.com
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A partir da análise da literatura sobre o tema, espera-se identificar, no 

presente trabalho, as seguintes características de um professor considerado 

inesquecível: domínio do conteúdo pedagógico, boa didática, motivação para 

ensinar e afetividade na relação com os alunos. 
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USO DE OMEPRAZOL SÓDICO POR PACIENTES DIABÉTICOS QUE 

UTILIZAM FARMÁCIA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS –MG 
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Introdução  

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de emergência mundial 

de saúde no século 21, estima-se que no Brasil exista 14,3 milhões de pessoas com 

diabetes, muitos deles fazem uso de polifarmácia a fim de tratar outras morbidades. 

O uso clínico de inibidores da bomba de prótons (IBPs) tem aumentado 

significativamente no mundo, a maioria das indicações requer tratamento em curto 

prazo. Estudos indicam que o uso excessivo é preocupante e podem contribuir com 

a incidência de efeitos secundários e implicações econômicas. Desta classe o 

omeprazol cápsula é o mais prescrito, sendo o representante nas listas de 

medicamentos essenciais.  

Cada cápsula de 20mg contém 120mg de sacarose, portanto, deve ser usado 

com cautela por diabéticos. O objetivo deste trabalho foi identificar dados 

populacionais dos diabéticos do município de Patos de Minas – MG relacionando 

com o uso concomitante de omeprazol e relatar possíveis riscos para essa 

população.  

Objetivos 

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e quantitativo realizado na 

Farmácia Municipal, a partir de dados coletados dos registros de dispensações do 

omeprazol e antidiabéticos durante o ano de 2015. 

Material e Métodos  

Foi realizado através do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência 

farmacêutica (SIGAF), utilizando para análise o programa Microsoft Office Excel 
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2007®. Uma alta frequência da amostra (72,17%) está associada ao uso contínuo 

de omeprazol, fator que contribui para a polimedicação gerando eventos adversos 

prejudiciais à saúde.  

Resultados e Conclusões  

A sacarose somada a outros fatores de risco mostra ser prejudicial, portanto, 

deve ser evitada. É importante reduzir o uso desnecessário, principalmente na 

população idosa frágil que foi mais prevalente neste estudo. 
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COMO EXPLORAR AS FIGURAS DE LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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Introdução  

Figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a comunicação mais 

expressiva. É importante identificar os recursos adequados a cada ano escolar a fim 

de usar a linguagem conotativa em função de iniciar o processo de interpretação e 

compreensão de textos infantis. Diversos são os textos em que as figuras de 

linguagens estão presentes: frases, crônicas, fábulas, poemas, contos maravilhosos, 

contos de fadas, anúncios, anedotas, receitas culinárias, entre tantos outros.  

Figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a comunicação mais 

expressiva. É importante identificar os recursos adequados a cada ano escolar a fim 

de usar a linguagem conotativa em função de iniciar o processo de interpretação e 

compreensão de textos infantis. Diversos são os textos em que as figuras de 

linguagens estão presentes: frases, crônicas, fábulas, poemas, contos maravilhosos, 

contos de fadas, anúncios, anedotas, receitas culinárias, entre tantos outros.  

Metodologia  

Para esta investigação, o trabalho está fundamentado em livros, teses, 

dissertações, ensaios e textos diversificados que discutem a temática e embasem 

esta revisão bibliográfica de modo propiciar uma discussão fértil e necessária no 

campo da Pedagogia em interface com a Língua Portuguesa.  

Discussões Teóricas  
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Acreditando que as figuras de linguagem devem ser enfocadas nas aulas de 

língua portuguesa, pensa-se que explorá-las no cotidiano e nos textos literários da 

rotina de sala de aula da Educação Infantil seja necessário para que o aluno seja 

capaz de se familiarizar com as diversas linguagens e seja, suficientemente, 

competente para interpretar gêneros discursivos que possibilitem o trabalho com 

linguagem figurada, tão importante e presente nas aulas de Língua Materna. O 

entendimento do aluno deve partir, desta maneira, do meio em que vive para refletir 

e agir sobre o mundo letrado que o cerca.  

Sendo assim, é possível visualizar uma relação entre o mundo da linguagem 

figurada e as possibilidades de trabalho pelo professor da Educação Infantil, com 

vistas a formar um leitor crítico e reflexivo a partir das diversas figuras de linguagem. 

O trabalho do professor, a partir da identificação das linguagens conotativa e 

denotativa, permite reflexões mais amplas acerca da interpretação de textos e 

entendimento das associações feitas pelas imagens criadas na linguagem figurada. 

Considerações Finais  

Em posse das discussões sobre figuras de linguagem, podemos entender 

que, quando o aluno aprende o sentido figurado, na educação infantil, ele é capaz 

de melhor interpretar textos em diversos gêneros, como tirinhas, crônicas, fábulas, 

contos etc. Além do desenvolvimento no aspecto de interpretar e produzir textos, o 

trabalho com figuras de linguagem propicia aprendizagem nos conteúdos da língua 

portuguesa, desperta o interesse pela leitura e instiga o senso crítico. 

Referências  

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. 44ª 

edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2001 CUNHA, Celso & CINTRA, Luís F. Lindley. 

Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3ª edição. Editora Nova Fronteira. 

Rio de Janeiro. 2001. 
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O USO DE CHARGES E TIRINHAS NA SALA DE AULA 

 

Bárbarah Bianca de Faria Medeiros 

Aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Patos de Minas – FPM. 

brendavictoria857@gmail.com 

Maria Inês Moreira Gonzaga 

Aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Patos de Minas – FPM. 

julianapacheco@gmail.com. 

Ma. Renata Ferreira dos Santos Oliveira. 

Professora na Faculdade Patos de Minas – FPM. renataferreira.cec@gmail.com. 

 

Considerações Iniciais  

Charges e tirinhas humorísticas apresentam-se como textos acessíveis à 

sociedade, que expõe de forma crítica, humorística e sarcástica os mais diversos 

assuntos, desde a política até os avanços tecnológicos, portanto, sua aplicação nas 

aulas de Língua Portuguesa apresenta relevância e repercussão positiva na 

aprendizagem dos alunos. Sendo assim, o trabalho com tiras e charges, além de 

todos os outros gêneros semelhantes, como cartuns e histórias em quadrinhos, 

possibilita a estruturação de novas formas de desenvolver em alunos a competência 

pela leitura, tendo como suporte este gênero. Diante da necessidade da formação 

rápida do leitor, podemos reconhecer que estes textos favorecem o estudo de 

habilidades que proporcionem o desenvolvimento crítico dos alunos, garantindo o 

avanço no uso de técnicas de formação de leitores competentes que saibam se 

colocar como homens letrados diante de temas atuais e polêmicos presentes na 

contemporaneidade. 

Discussões Teóricas  

Esta pesquisa, ao abordar o gênero textual charge e/ou tirinha, discute sobre 

um importante instrumento facilitador de leitura, compreensão e produção textual 

nas aulas de Língua Portuguesa, destacando possibilidades de estratégias que 

possam alavancar o sucesso do Ensino da Língua e, seguramente, o 

desenvolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Os quadrinhos, 

mailto:renataferreira.cec@gmail.com
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de maneira geral, são fontes de alto nível de informação, auxiliam no 

desenvolvimento pelo gosto da leitura, ampliam o vocabulário, lidam com o caráter 

elíptico da linguagem, obrigando o leitor a pensar e a imaginar. Por todos estes 

aspectos, constituem um gênero viabilizador, em todos os níveis da educação, de 

interpretação de texto verbal e não verbal, de modo a, significativamente, alargar o 

senso crítico e desenvolver a consciência linguística dos alunos. 

 

Considerações Finais  

A partir destes gêneros de humor, com temáticas diversas, faz-se possível, 

então, trabalhar distintas habilidades e competências nas aulas de linguagem. O uso 

adequado das tiras e charges, em sala de aula, é capaz de contextualizar e 

dinamizar ações que auxiliem na formação do aluno leitor competente tão almejado 

no século XXI, cuja sociedade mostra-se tão carente de homens letrados. 

Referências  

BAKHTIN, M. O problema dos gêneros discursivos. In: Estética da criação verbal. 

Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes. 2002  

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais – Terceiro e 

Quarto ciclos do Ensino Fundamental- Língua Portuguesa. 5ª a 8ª séries. Brasília: 

SEF/MEC, 1998.  

MARCONDES, B.; MENEZES, G.; TOSHIMITSU, T. Como usar outras linguagens 

na sala de aula. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2008.  

ZABALA. Antoni. A prática educativa: como ensinar. trad. Ernani F. da F. Rosa. 
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GÊNEROS TEXTUAIS: UMA QUESTÃO ESSENCIAL 

 

Brenda Victória Braz 

Aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Patos de Minas – FPM. 

brendavictoria857@gmail.com 

Juliana Moreira Pacheco 

Aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Patos de Minas – FPM. 

julianapacheco@gmail.com 

Ma. Renata Ferreira dos Santos Oliveira 

Professora na Faculdade Patos de Minas – FPM. renataferreira.cec@gmail.com 

 

Considerações Iniciais  

Os gêneros textuais são as diferentes formas de linguagem empregadas no 

texto, podendo ser utilizadas de modo formal e informal. Faz-se necessário uma 

nova proposta de formulação sobre como trabalhar este tema com os alunos, 

realçando seus conhecimentos sobre isso a partir da relação entre a formalidade do 

assunto e o contexto social ao qual este discente encontra-se inserido.  

Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em artigos, livros, 

ensaios, teses e dissertações, virtuais e bibliográficos, relacionados ao assunto. 

Assim, pretendeu-se explorar metodologias de se trazer à tona maneiras de se 

trabalhar gêneros com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Discussões Teóricas  

Nota-se uma grande barreira entre o conhecimento e aquele que o explora. 

Para tanto, temos que pensar em maneiras de interação entre o conteúdo e o 

contexto real do ambiente, deixando de lado a artificialidade das produções textuais. 

 No meio educacional é sabido a necessidade que se deveria dar ao trabalho 

com os gêneros textuais bem como há discussões acerca de maneiras e 

abordagens mais produtivas à aprendizagem significativa. Como resultado, 

certamente, temos uma prática mais coerente com produções e interpretações de 

textos. Concomitantemente às discussões acadêmicas, os gêneros são pauta das 

mailto:brendavictoria857@gmail.com
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formações continuadas e assunto e pré-requisitos para motivações discentes. Isso, 

sem dúvida, formará um aluno mais competente para ler e escrever, sendo, 

consequentemente, um cidadão mais reflexivo e atuante. 

Considerações Finais  

Sabendo que o trabalho com gêneros é uma questão que se impõe como 

essencial, concluímos que, enquanto professores, temos o dever de promover aos 

alunos, desde a Educação Infantil, uma facilidade maior em reconhecer e 

familiarizar-se, sem grandes distanciamentos, com o tema abordado em aulas de 

linguagem via textos, desenvolvendo neles, de modo efetivo, a escrita fluente, além 

da capacidade de diferenciação entre um gênero textual e outro. Assim, teremos 

alunos capazes de ler e produzir em diversos contextos, além de ser ativo linguística 

e intelectualmente. 

Referencias  

BIASE, Rodrigues. A diversidade de gêneros textuais no ensino: um novo 

modismo?Disponívelem:http://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/vie 

w/10367/9675 Acesso em: 15 de maio de 2018. MARCUSCHI, Luiz Antônio. 

Gêneros textuais: definição e funcionalidade. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 

ANTUNES, Irandé Costa. Língua, gêneros textuais e ensino: considerações teorícas 

e implicações pedagógicas. Perspectiva, 2002 
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Como Citar os resumos 

 

 

SOBRENOME, PRENOME abreviado. Título: subtítulo (se houver) In: NOME DO 

EVENTO, número., ano. Local de realização do evento. Anais... Local de publicação 

dos resumos: Editora, ano. paginação. 

 

Exemplo:  

MENDES, L. G.; CAETANO, R. A.; OLIVEIRA, R. F.S. Narração: Como Encantar Os 

Pequeninos. In: I Semana Interdisciplinar do Conhecimento (SIC), 1, 2018. Patos de 

Minas. Anais: SIC, Patos de Minas, FPM, 2018. p. 04-05. 

 

 

Normas de Publicação  

 

Os resumos devem ter entre 01 e 04 laudas  

Fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entrelinhas de 1,5.  

 

1) Título com as letras maiúsculas, centralizado, tamanho 12, em português;  

2) Identificação do autor logo abaixo do título, tamanho 12;  

3) Identificação e endereço da Instituição a qual pertence(m) completos.  

4) Texto de acordo com as normas da ABNT.  

5) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.   

6) Os textos deverão ser enviados após a revisão gramatical e ortográfica.  

 

 

Observação: Os anais de eventos estão anexados a revista Virtua34 da ESUN FPM. 
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Só a educação liberta. 
Epicteto 
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