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Livro de Resumos da II Semana Interdisciplinar  

do Conhecimento, 2019 

 

 

O Conselho Editorial indica à comunidade acadêmica e científica a segunda 

edição do periódico que emerge de um encontro acadêmico para a publicidade de 

resultados de pesquisas interdisciplinares  

A Educação sempre mereceu um carinho especial da FPM, assim sendo a II 

Semana Interdisciplinar do Conhecimento, 2019 objetivou 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.  

A pesquisa como princípio científico é emancipatória, ela é também um diálogo 

cotidiano entre experiências empíricas e conhecimento científico que permite ao 

investigador não se restringir a meras repetições, mas esclarecer dúvidas já 

questionadas sob o foco de um novo olhar. Praticar a pesquisa não é somente produzir 

conhecimento, mas sim exercitar a curiosidade e a criatividade, com ela o pesquisador 

promove no leitor o discernimento sobre qualquer arcabouço proposto.  

 

Cordialmente  

 

Equipe Editorial  
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ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DA 

PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA  

 

Bianka Caroline Alves Cardozo 

Graduanda em Fisioterapia- 2019. Faculdade Patos de Minas.   

biankaacardozo@hotmail.com 

Esp. Fabiana Cury Viana 

Fisioterapeuta, professora e orientadora da pesquisa, 2019.  

Faculdade Patos de Minas. 

curyfabi@hotmail.com 

 

Introdução: A Paralisia Cerebral é o resultado de uma lesão não progressiva do 

Sistema Nervoso Central (SNC) em desenvolvimento. Sua etiologia provê de fatores 

pré-natais, perinatais e pós-natais, sendo classificada de acordo com a disfunção e a 

área do corpo acometida. Atualmente quatro tipos são conhecidos: Discinética, 

Atáxica, Mista e Espástica. A Paralisia Cerebral Espástica é a mais frequente, ocorre 

em cerca de 70 a 80% dos casos, sendo a espasticidade a principal sequela 

patológica. A espasticidade é caracterizada por hiperexcitabilidade do reflexo de 

estiramento, exacerbação dos reflexos tendinosos, causando hipertonia muscular, 

resistência aos movimentos e alterações articulares, prejudicando as atividades 

funcionais, de vida prática e gerando dores. Várias terapêuticas são realizadas em 

indivíduos acometidos pela Paralisia Cerebral com o intuito de minimizar os efeitos 

da espasticidade, incluindo os tratamentos cinesioterápicos e o bloqueio químico 

neuromuscular. Atualmente algumas abordagens fisioterapêuticas incluindo o 

Bobath, a Hidroterapia ou Terapia Aquática, o Pediasuit e a Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva ou Kabat, estão sendo utilizados como recursos 

terapêuticos no intuito de melhorar o prognóstico de crianças acometidas pela 

Paralisia Cerebral Espástica, entretanto além das abordagens cinesioterápicas uma 

substância local vem sido utilizada a fim de reduzir temporariamente os efeitos da 

espasticidade, a Toxina botulínica. Objetivo: Objetivou-se exemplificar e descrever 

abordagens terapêuticas que auxiliem no tratamento da Paralisia Cerebral 

Espástica. Metodologia: A metodologia adotada ocorreu através de coleta de dados 

nas bases MEDLINE, Google acadêmico e BVS, de publicações do período de 2010 

mailto:biankaacardozo@hotmail.com
mailto:curyfabi@hotmail.com
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a 2019. Inicialmente, foram encontrados 82 artigos. Desses, apenas 30 foram 

utilizados pois abordavam aspectos relacionados à pesquisa. Considerações e 

conclusão: Pôde-se concluir que as abordagens terapêuticas descritas são 

benéficas e de extrema importância para o tratamento da Paralisia Cerebral 

Espástica, porém, não há um consenso sobre a terapêutica mais eficaz e qual gera 

um melhor prognóstico clinico, mas acredita-se que um tratamento que envolva 

todas as técnicas garanta melhora na qualidade de vida dos pacientes com Paralisia 

Cerebral Espástica. 

Palavras chave: Paralisia Cerebral; Espasticidade; Tratamento. 

 

Principais Referências 

DOS SANTOS, A. E. Paralisia Cerebral: uma revisão da literatura. Revista 

unimontes científica. Montes Claros. v. 16, n. 2, p. 68-82, jul /dez, 2014. 

 

POLONIO, F. C.; SILVA, T. S. A. O desenvolvimento da linguagem no paralisado 

cerebral com afásia motora. Seminário de pesquisa. Maringá, 2013.  

 

SPOSITO, M. M. M.; ALBERTINI, S. B. Tratamento farmacológico da espasticidade 

na paralisia cerebral. Revista Acta Fisiátrica. São Paulo. v. 17, n. 2, p. 62 – 67, 

mar/mai, 2010. 
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PROJETO CRIANÇA EM MOVIMENTO: a importância da Educação 

Física para o bem estar das crianças 

 

Beatriz Dayana da Silva Fonseca 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

beatriz88dayana@gmail.com; 

Daniel Fernandes da Silva 

Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas; 

Daniela Nunes Braga da Silva 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

nunesdaniela437@gmail.com; 

Islaene Santos Ferreira 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

islaene.ferreira@outlook.com; 

Pedro Victor Brandão de Souza 

Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

pedro3m2017@outlook.com; 

Thays Cristina Pereira 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

thayscristina.p@icloud.com; 

Ma. Rosana Mendes Maciel 

Profissional de Educação Física, Pedagoga, Professora, Orientadora da Pesquisa, 2019. Faculdade 

Patos de Minas. 

rosana.maciel@faculdadepatosdeminas.edu.br 

 

Introdução: O presente trabalho refere-se a um relato de experiência sobre o 

projeto Criança em Movimento II: a importância da Educação física para o bem-estar 

das crianças, desenvolvido em uma escola da rede municipal de Patos de Minas. 

Objetivos: Objetivou-se desenvolver as crianças como indivíduos globais, não 

apenas no que se refere à atividade física, desde aspectos do aprendizado na 

escola, até questões do convívio social; obter desenvolvimento corporal harmônico 

(físico- mental); adquirir controle corporal; desenvolver a habilidade motora das 

crianças; desenvolver a habilidade de utilização do movimento como instrumento de 

comunicação e expressão; Utilizar sadiamente as horas de lazer; adquirir 

comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e social; assumir a 

mailto:beatriz88dayana@gmail.com
mailto:nunesdaniela437@gmail.com
mailto:pedro3m2017@outlook.com
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responsabilidade do seu próprio bem-estar; desenvolver atitudes favoráveis à 

atividade física além de conhecer e executar formas de expressões tradicionais do 

nosso povo e de outros povos. Metodologia:   

O projeto foi desenvolvido através de uma parceria entre o curso de Educação 

Física da Faculdade Patos de Minas e o Município de Patos de Minas. Foram 

atendidas crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, com o desenvolvimento 

de atividades lúdicas e estafetas. As crianças foram divididas em grupos, por faixa 

etária, para harmonizar as brincadeiras e proporcionar melhor aproveitamento por 

parte das mesmas. Foram desenvolvidas diversas atividades lúdicas, brincadeiras e 

estafetas, entre elas: Bobinho, Carrinho de mão, Pula corda, Túnel, Amarelinha, 

Corrida dos cadarços, Morto Vivo, Passa anel, Telefone sem fio, Pega Bandeira, 

Jogo da Velha, Coelhinho sai da toca, Mímica, Polícia e ladrão, Arremesso de 

Bambolê. Conclusão: Durante a realização deste projeto foi possível observar a 

reação de alegria e contentamento das crianças. Todas se demostraram bastante 

participativas, animadas e todas conseguiram fazer as atividades propostas sem 

nenhum problema, com o auxílio dos acadêmicos do curso de Educação Física da 

FPM. Portanto, é possível concluir que os objetivos propostos no projeto foram 

alcançados com sucesso. 

Palavras-chave: Ludicidades; Brincadeiras; Jogos. 

 

Principais Referências 

GALLARDO, Jorge S. et al. Educação física escolar: do berçário ao ensino médio. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

 

VASCONCELLOS, M. de F. B. As fases do desenvolvimento da Criança de 0 A 

06 Anos. Disponível em: http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/fases-

desenvolvimento-crianca/fases-desenvolvimento-crianca.pdf. Data de acesso: 21 

set. 2017. 

 

GALLARDO, J.S.P. (org.) Educação física escolar: do berçário ao ensino médio. 2. 

ed. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 
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ANÁLISE DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE INDIVIDUOS COM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NO ALTO PARANAÍBA-MG 

 

Núbia de Fátima Almeida Silva 

Graduando em Fisioterapia – 1/2019. Faculdade Patos de Minas. nubia_almeida02@hotmail.com; 

Ma. Carla Cristina Ferreira de Andrade 

Fisioterapeuta, Professora e Orientadora da Pesquisa, 2019. 

 Faculdade Patos de Minas.  

carla.aldrin@hotmail.com 

 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma patologia clínica de alta 

complexidade, que se caracteriza por falência do coração onde o mesmo não é mais 

capaz de suprir as demandas metabólicas de forma eficaz. A IC pode ser 

classificada clinicamente de acordo com New York Heart Association (NYHA) e 

especificamente a classe mais avançada da doença III e IV é altamente debilitante e 

incapacitante. Para se avaliar a capacidade funcional é utilizado o Teste de 

Caminhada de 6 minutos (TC6), uma avaliação simples da capacidade 

física, de fácil aplicabilidade, baixo custo e preditor de sobrevida em indivíduos com 

IC. Objetivo: Objetivou-se avaliar a capacidade funcional de indivíduos com IC de 

uma região do Alto Paranaíba-MG de classe funcional III e IV. Metodologia: Foram 

selecionados 28 indivíduos com diagnóstico de IC classe funcional III e IV, de ambos 

os sexos que se encontravam clinicamente estáveis, com idade de 57 a 80 anos e 

liberados pelo cardiologista assistente dos indivíduos. Foram excluídos seres com 

alteração cognitiva e alterações musculoesqueléticas que interferiam a caminhada. 

Foram analisadas as variáveis mensuradas durante o teste, como, pressão arterial 

(PA), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), saturação de oxigênio 

(SpO2), escala de percepção de esforço de Borg e distância percorrida durante o 

teste. Após a coleta de dados dos indivíduos, foi realizada a análise dos dados e 

traçado o perfil dos indivíduos com IC. Resultados e Discussão: Foram estudados 

27 pacientes, 13 homens (48%) e 14 mulheres (52%), portadores de IC classe 

funcional III e IV e  11 indivíduos (40%) classe funcional III e 16 (60%) classe 

funcional IV. Quando aplicado o TC6, a distância percorrida em metros pelos 

mailto:nubia_almeida02@hotmail.com
mailto:carla.aldrin@hotmail.com
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pacientes, foi em média 302,26 metros que não atende a distância mínima prevista 

para os mesmos. A FC, a FR, a PA, SpO² e Borg se encontravam dentro de limites 

de normalidade. Conclusão: O TC6 é uma importante ferramenta de fácil realização 

e baixo custo, que pode ser utilizado para avaliação de indivíduos com IC e que 

deveria ser aplicado por todos os profissionais que acompanham esse grupo, a fim 

de verificar o prognostico e avaliação da terapêutica adotada em uma classe com 

futuro sombrio.  

Palavras-chave. Fisioterapia. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Teste de 

caminhada de 6 minutos.  

 

Principais Referências  

PORTO, A. C. L.; VASCONCELOS, R. S.; SALES, R. P. Análise funcional nos 

pacientes com Insuficiência Cardíaca classe funcional III e IV no teste de caminhada 

de seis minutos. Assobrafir Ciência. 2012 abr; 3 (1): 21-31. 

 

LINDEMBERG S, CHERMONT S, QUINTÃO M, DEROSSI M, GUILHON S, 

BERNARDEZ S, et al. Frequência Cardíaca de Recuperação no Primeiro Minuto no 

Teste de Caminhada de Seis Minutos em Pacientes com Insuficiência Cardíaca. Arq 

Bras Cardiol. 2014;102(3):279-287. 

 

RONDELLI RR, OLIVEIRA NA, CORSO SD, MALAGUTI C. Uma Atualização E 

Proposta De Padronização Do Teste De Caminhada Dos Seis Minutos. Fisioter 

Mov. 2009 abr/jun;22(2):249-259. 
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A CRECHE COMO AMPARO SOCIAL 

 

Debora Luiza Porto 

Graduanda em Pedagogia – 2019 – Faculdade Patos de Minas 

deboraluizaporto@hotmail.com 

Esp. Norma de Fátima Moreira 

Pedagoga, orientadora da Pesquisa, 2019 – Faculdade Patos de Minas 

normamoreirapedagogia@gmail.com 

 

Introdução: A pesquisa que se pretende realizar é um estudo que procura  ampliar 

a visão das famílias sobre a necessidade de valorização das creches, uma vez que 

elas são parte efetivas das respectivas famílias  , ou seja , não se concebe a ideia 

de uma família sem apoio de uma creche, portanto este binômio tem a necessidade 

de crescer a todo momento. A creche faz parte das políticas públicas do país e 

constitui parte integrante da sociedade, portanto é ponto alto na educação e merece 

destaque no seu desenvolvimento. Objetivo: Identificar a real influência da 

educação em creches na vida das crianças e sua valorização na visão de seus 

familiares. Metodologia: Trata-se, portanto, de uma pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa e quantitativa ,quando o pesquisador terá a oportunidade de 

comparar dados não só da participação da família, como de seus valores , assim  

também  como a creche,  interpreta este novo conceito de educação infantil, que 

está adentrando ao mundo da educação e vem paulatinamente mudando a cada 

instante. Considerações finais: Ao fim da realização dessa pesquisa pretende-se 

reunir os participantes para anunciar os resultados da mesma e de forma 

concomitante indicar possibilidades de mudanças que a mesma pontuou. E assim 

espera contribuir com o desenvolvimento das instituições e que esta   possa ir além, 

ou seja incluir outras instituições que seguramente anseiam por transformações 

necessárias e urgentes nessa caminhada chamada educação.  

Palavras Chave: Creche; Família; Desenvolvimento; Social  
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Principais Referencias  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Política de 

educação infantil no Brasil: Relatório de avaliação / Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB; Unesco, 2009. 

 

BRASIL, Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças / Maria Malta Campos e Fúlvia Rosenberg. – 6.ed. 

Brasília: MEC, SEB, 2009 
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O PAPEL SOCIAL DA EDUCAÇÃO SEGUNDO JOSÉ CARLOS 

LIBÂNEO 

 

Bárbarah Bianca de Faria Medeiros 

Graduando do curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

barbarahbiancamedeiros@gmail.com 

Edgar Medeiros de Jesus 

Graduando do curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

Edgarmedeiros2910@gmail.com 

Marília de Fátima Soares 

Graduanda do curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

Mariainesmg1990@gmail.com 

Maria Inês Moreira Gonzaga 

Graduanda do curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

Natália Boaventura Fernandes 

Graduanda do curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas. 

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: Segundo Libâneo (2013) os educadores são parte importante do 

processo educativo, sendo essencial para a formação dos educandos e os padrões 

de sociedade que buscamos. O autor fala da educação como fenômeno social, 

universal, determinando o caráter existencial e essencial da mesma. Refere-se 

sobre as influências do contexto social e do meio ambiente sobre os indivíduos. Este 

estudo é uma abordagem conceitual, o qual  o autor deixa claro, a importância de 

preparar os alunos para cidadania crítica e participativa, onde as escolas criem 

espaços de participação dos alunos dentro e fora da sala de aula, de forma 

organizada, onde estes possam praticar a iniciativa, liderança e responsabilidade.   

Objetivo: Objetivou-se ressaltar neste estudo, a discussão feita dentro de sala de 

aula, especificamente na disciplina de metodologia do ensino de Língua Portuguesa, 

no curso de Pedagogia, foi explanado na roda de conversa com os graduandos, 

fatores relacionados à escola, pedagogia, didática, assuntos relacionados ao perfil 

mailto:Edgarmedeiros2910@gmail.com
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do professor no contexto escolar, a importância de preparar o aluno para assumir 

seu papel na sociedade, adaptando as necessidades do aluno ao meio social e 

também, o foco do processo de ensino se caracterizar pela combinação de 

atividades do professor e dos alunos, de forma o trabalho em equipe seja 

interdisciplinar. Metodologia: A metodologia adotada foi leitura do texto de Libâneo, 

Pedagogia e Pedagogos, Para que? Destacando suas concepções sobre educação, 

escola, ensino e aprendizagem. Dentro da sala de aula foi feito comentários a 

respeito do papel do professor na sala de aula, importância da interação professor e 

aluno, e consequentemente, métodos de ensino, resumo do texto como, ponto de 

partida para entendimento do ambiente escolar. Avaliação crítica, isto é, pontos 

positivos e negativos em relação à educação atual, perguntas e respostas dos 

graduandos a serem avaliados pela professora da disciplina de Metodologia do 

Ensino de Língua Portuguesa do curso de Pedagogia Considerações e 

Conclusão: Percebeu-se após a revisão bibliográfica que a prática de ensino vai 

muito além de passar conteúdos aos alunos, ela entra na questão social, cultural e 

ética. Portanto, visando alcançar resultados tendo como ponto de partida o nível de 

conhecimentos dos alunos. 

Palavras-chave. Ambiente escolar; Professor; Alunos e fenômeno social. 

 

Principais Referências  

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, Para que? - 12ª ed. – São Paulo: 

Cortez, 2010. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS 

ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA: ESQUETE CHAPEUZINHO 

VERMELHO 

 

Adriana Ferreira de Oliveira Batista 

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM).  
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joycemagalhães29@hotmail.com 

Liliane Rodrigues Barbosa 

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM).  

lilianebarbosaaa@gmail.com 

Marcela Soares Silva 

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Patos de Minas (FPM).  
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Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas.  

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: Todos conhecem a história de Chapeuzinho Vermelho, mas essa peça 

de teatro, isto é, um esquete (peça rápida e humorística de 5 a 10 minutos) 

adaptada para o público infantil, o lobo não é tão mau como pintam na história 

original. Ele ficou amigo da vovó, pois, antes de chegar a casa dela, encontrou uma 

índia encantada na floresta e ela jogou um pozinho da bondade em suas costas. A 

peça é bem curtinha e tem partes humorísticas. As alunas do curso de Pedagogia 

apresentaram a contação de história, com enfoque em uma releitura do Conto da 

Chapeuzinho Vermelho. Para tanto, a descoberta da possibilidade de brincar com os 

sons, se dá independentemente de habilidades musicais específicas, porém é 

sempre bom ter certeza de que a afinação do contador é suficiente para não 

desgostar os ouvidos do público de tal forma que tire a atenção da história, ou até 

mesmo o expectador do ambiente da contação. Objetivo: O objetivo do trabalho de 

contação histórias – relato de experiência,  é possibilitar aos estudantes do curso de 
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Pedagogia, um importante momento para refletir sobre seus conceitos, seu corpo, o 

corpo do outro e a inter-relação desses corpos com o mundo, permitindo, também, o 

favorecimento da cultura de valorização da leitura. É fundamental ouvir histórias que 

possibilitem a percepção do mundo em que vivemos, em especial, os sons e os 

silêncios do mundo, além daqueles sons e silêncios que podemos produzir com 

nossa voz, nosso corpo ou com materiais diversos. Metodologia: Inicialmente, foi 

feito uma pequena explanação sobre o processo de preparo da atividade 

desenvolvida, dentro de sala de aula, solicitando um projeto vivo de leitura, como 

atividade avaliativa da disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa no 

curso de Pedagogia. Para a elaboração do projeto coletivo, foi necessário fazer um 

estudo sobre: a importância da contação para o desenvolvimento infantil; a seleção 

adequada da história a ser contada para cada faixa etária; metodologias de 

contação; do planejamento; entre outros. Nesse momento, verificamos muitas 

possibilidades de aprendizagem que a contação de história oferece, pois além de 

divertir e incentivar a leitura, ela pode desenvolver o raciocínio lógico, a socialização, 

sentimentos de pertença, sensibilidade, gosto artístico, interesse pela leitura e pelo 

conhecimento, compreensão de mundo, entre outros. Considerações e 

Conclusão: De acordo com Silva (1992), boas histórias são uma excelente 

conquista para toda vida e elas devem estar presente na vida de uma criança desde 

a mais tenra idade. Durante a contação as crianças participaram entusiasmadas e 

ao final elas fizeram queriam pegar na mão dos personagens e estavam envolvidos 

com a arte literária. Nesse momento, compreendemos na prática o que havíamos 

estudado na teoria sobre nossa atividade. 

Palavras-chave. Chapeuzinho Vermelho; Leitura; Alunos.  

 

Principais Referências  

SILVA, Ana Araújo. Literatura para Bebês. Pátio, São Paulo, n. 25, p. 57-59, 

Fev./Abr. 2003.  
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A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA EM 

BOVINOS E BÚFALOS 

 

Flávio da Silva 

Graduando do Curso de Medicina Veterinária pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

flaviomartinsvet@gmail.com 

Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas.  

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: A cultura praticada com bovinos, conhecida como bovinocultura, é um 

dos principais destaques do agronegócio brasileiro no mercado internacional, 

considerando que o país é responsável por cerca de 20% da carne comercializada 

no mundo, vendendo para mais de 180 países e contando com aproximadamente 

200 milhões de cabeças (MAPA, 2015). Já cultura bubalino por sua vez, possui uma 

quantidade bem menor de cabeças quando comparado com a bovinocultura (MAPA, 

2015). A febre aftosa é uma das doenças contagiosas que mais assombram 

produtores de bovinos e búfalos em todo o Brasil. Os sintomas da enfermidade são 

severos e expõem os animais a sintomas desconfortáveis.  O desenvolvimento de 

aftas, que dificulta a alimentação, e lesões nos cascos são alguns exemplos. A 

maioria dos estados brasileiros já tinha o reconhecimento de zona livre da aftosa 

com vacinação. Agora, com o novo status sanitário, a comercialização de carnes e 

animais vivos será facilitada tanto dentro quanto fora do país. O rebanho nacional 

tem seu desenvolvimento não apenas no setor de carnes, mas sim no mercado 

leiteiro, na qual possui grande representatividade no país. Para contribuir com estes 

resultados, o Brasil possui um clima tropical e grande extensão territorial permitindo 

a criação do gado em pastagens (MAPA, 2015).  Objetivo: Ressalta-se neste 

estudo, a pesquisa em relação à importância da vacinação contra febre aftosa, 

como prevenção, pois o vírus da febre aftosa é altamente contagioso. A doença é 

causada por um vírus, com sete tipos diferentes, que pode se espalhar rapidamente, 

caso as medidas de controle e erradicação não sejam adotadas logo após sua 

detecção. Objetivou-se nessa revisão conceitual, uma análise sobre essa doença, 
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pois, a febre aftosa provoca graves prejuízos para os pecuaristas, uma vez que a 

doença afeta diretamente a venda de seu produto. Ao ser constatado um surto da 

doença, é comum que muitos países não aceitem receber carne desse local, 

fechando as suas fronteiras. Essa atitude provoca uma grave perda econômica para 

o país em surto, porém garante a segurança dos animais de outras áreas.  

Metodologia: O método utilizado para a realização desse estudo foi qualitativo, 

sendo de caráter descritivo. Uma pesquisa conceitual, a ser apresentada na 

disciplina de Língua e Comunicação, no quesito atividade avaliativa Livre, um estudo 

nas diversas áreas de conhecimento. Destaca-se, a importância deste assunto para 

toda a comunidade acadêmica, comércio e pecuaristas. Além disso, A vacinação do 

rebanho permanece obrigatória e é a principal forma de se prevenir contra a doença. 

Evitando multas e outros transtornos à população. Considerações e Conclusão: A 

febre aftosa é uma doença causada por um vírus, altamente contagiosa e que pode 

trazer grandes prejuízos econômicos para os produtores, pois afeta o comércio 

internacional e os impedimentos podem causar grandes prejuízos econômicos, 

principalmente em países como o Brasil que possuem uma exportação bastante 

expressiva de produtos pecuários. Portanto, a doença é transmitida pela saliva, nas 

aftas, no leite, no sêmen, na urina e nas fezes dos animais doentes, e também pela 

água, ar, objetos e ambientes contaminados. O vírus ainda pode permanecer nas 

roupas e sapatos das pessoas que tiveram qualquer contato com os animais 

doentes.  

Palavras-chave. Febre Aftosa; Bovinos e Bubalinos; Vacina.  

 

Principais Referências  

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bovinos e 

Bubalinos. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/animal/especies/bovinos-

e-bubalinos>. Acesso em 20 mar. 2015. 
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A EFICÁCIA DE UM SISTEMA EDUCACIONAL INOVADOR 

 

Jean Henrique Souza Cardoso 

Graduando em Psicologia pela Faculdade Patos de Minas (FPM).  

jeanenrique13@hotmail.com 

Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas.  

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: Acredita-se na importância de inovações no sistema educacional e na 

forma de ensinar, para que não se tenha apenas alunos institucionalizados e que 

frequentam a escola de maneira compulsória. É possível elencar alguns fatores, que 

contribuem para essa inovação, por exemplo: é de suma importância valorizar cada 

aluno com suas individualidades, para que a particularidade de cada indivíduo sirva 

para consolidar as interações sociais; aulas com maior dinamismo despertam 

motivação e interesse dos alunos; estabelecimento de metas a curto e longo prazo; 

um professor atento às novas tendências mundiais, e ao trazer esses conteúdos 

para a sala de aula acaba por renovar suas práticas pedagógicas. Objetivo: 

Objetivou-se ressaltar neste estudo, a necessidade de se ter um psicólogo no 

contexto escolar, desempenhando uma função de agente de mudanças no 

ambiente, onde agiria como um estímulo para reflexões, dessa forma, tem-se uma 

rede de apoio para os alunos e para o corpo docente. Depreende-se, a importância 

de se realizar uma análise da instituição, para que se possa considerar o meio 

social, as relações de poder e hierárquicas que se estabelecem, e as pessoas que 

serão atendidas. Portanto, a escola enfrenta as consequências da falta de uma 

estrutura familiar, intolerância ao que é desconhecido, racismo, exclusão social, falta 

de políticas públicas eficazes, percebe-se que tais fatores geram pessoas 

adoecidas, consequentemente tornando uma sociedade desestruturada, violenta e 

permissiva.  Metodologia: A metodologia adotada foi à apreciação do filme 

„Escritores da Liberdade‟, base de estudo para essa escrita, referência para uma 

necessidade de discutir as temáticas contidas no enredo, analisou-se através de 

vieses como da psicologia, educação e ciências sociais. O filme „Escritores da 
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Liberdade‟ dirigido por Richard La Gravenese, baseia-se nos diários dos alunos da 

sala 203 do colégio Woodrow Wilson, em Long Beach na Califórnia e o enredo, o 

qual é muito envolvente, se passa no ano de 1994, narra a história baseada em 

fatos reais da professora Erin Gruwell, interpretada pela atriz Hilary Swank e seus 

alunos, mas, a história baseada em fatos reais apesar de ser ambientada na década 

de 90, traz temáticas atuais que vão de encontro às demandas na atualidade. 

Considerações e Conclusão: Percebeu-se que o filme „Escritores da Liberdade‟, 

apresenta contribuições para estudantes em educação, psicologia e ciências 

sociais, ou seja, graduandos, pós-graduandos e mestres com o intuito de enriquecer 

seus conhecimentos acerca da temática. 

Palavras-chave. Ambiente escolar; Professor; Alunos.  

 

Principais Referências  

ESCRITORES DA LIBERDADE. Direção: Richard Lagravenese, 2007. Produção: 

Richard Lagravenese. Roteiro: Richard Lavagranese, Erin Gruwell, Freedom Writers. 
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LITERATURA DE CORDEL SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

NA SALA DE AULA 
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Faculdade Patos de Minas.  
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Introdução: Literatura de cordel é um tipo de poema popular, oral e impressa em 

folhetos, geralmente expostos para venda e são pendurados em cordas ou cordéis, 

o que deu origem ao nome. O nome de cordel é original de Portugal, que tinha a 

tradição de pendurar folhetos em barbantes. Essa tradição se espalhou para o 

Nordeste do Brasil, onde o nome acabou sendo herdado, porém a tradição do 

barbante não se manteve. Acreditando que a Literatura de Cordel é um ótimo 

gênero textual, visto que é dinâmico e com certeza irá promover encantamento e 

envolvimento dos alunos, a escola deve abrir as portas para esta experiência e 

conhecimento com a literatura popular como um todo, é uma conquista de maior 

importância. Ressalta-se que a leitura oral se faz necessária na sala de aula para 

que os alunos tenham contanto com os mais diversos textos literários e não apenas 

como informação sobre a literatura e seus períodos, mas sobre textos de literatura 
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popular, que contribua assim para tornar o aluno um leitor reflexivo a partir da 

experiência com as mais variadas maneiras que o homem usa para narrar seus 

sentimentos e seus conflitos sociais. Objetivo: Objetivou-se com este estudo, que é 

de fundamental importância a interpretação de texto gênero cordel, retratando o 

Nordeste, cultura popular, tradições culturais regionais e além disso, retrata a 

continuidade do folclore brasileiro. Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatiza 

que para formar leitores é necessária a junção de vários recursos e, principalmente 

como será conduzido o trabalho com o gênero textual em estudo, pois apenas ler e 

fazer interpretação não leva o aluno a reconhecer a verdadeira importância e a 

função social da leitura e da produção de diversos gêneros textuais. Metodologia: A 

metodologia adotada foi a confecção de um cordel, onde os alunos do curso de 

Pedagogia pudessem apreciar esse gênero, confeccionando o seu cordel, tornando-

se cordelista de sua própria arte literária.  A literatura de cordel é escrita em forma 

rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura 

usado nas capas. Considerações e Conclusão: O gênero Cordel configura-se por 

trabalhar a oralidade do aluno visto que esta habilidade é aperfeiçoada na escola, 

muito embora o aluno já chegue à escola sabendo se comunicar, mas é necessário 

desenvolver nas mesmas atividades que favoreçam o gosto por textos em que se 

exercita a oralidade. Segundo Porto (2009). Portanto, a leitura oral pode representar 

de início uma dificuldade tanto para o professor quanto para os alunos. No entanto, 

a Literatura de Cordel facilita a desenvoltura e o aprendizado dessa modalidade 

devido seu ritmo e da aproximação da poesia popular com os acontecimentos reais 

e por ser de uma linguagem próxima do cotidiano do aluno.  

Palavras-chave. Literatura de Cordel; Escola; Alunos.  

 

Principais Referências  

PORTO, Márcia. Um diálogo entre os gêneros textuais. Curitiba. Aymará. 2009. 

 

BRASIL. Secretaria da educação fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais/língua portuguesa. Brasília. MEC/SEF. 1998. 
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OS IMPACTOS DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS  

NO SISTEMA FAMILIAR  

 

Lorena Cristine de oliveira 

Graduanda em Psicologia pela Faculdade Patos de Minas (FPM).  

Lorenacollin11@gmail.com 

Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas.  

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: Atualmente, após a descoberta dos atos cruéis praticados nos 

hospitais psiquiátricos, as   modalidades de tratamento   adotadas   em   casos   

de abuso de substâncias psicoativas são as internações em Comunidades 

Terapêuticas (CT), os atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial para 

Álcool e Drogas (CAPS AD) e a participação em grupos de apoio ou grupos de 

autoajuda. Estes pontos de apoio, são unidades locais de saúde pública que 

prestam atendimento especializado a usuários de álcool e outras drogas e que 

foram criados para substituir os hospitais psiquiátricos e seus métodos de 

tratamento do sofrimento mental. Objetivo: Objetivou-se ressaltar neste estudo, 

as questões sociais, frequentemente, vistas no cotidiano de muitas pessoas como 

o uso de drogas, a relação conflitante entre pais e filhos e os abusos sofridos 

mental e fisicamente por portadores de transtornos mentais, o estudo serve como 

embasamento para muitos profissionais da área da saúde, principalmente no ramo 

da Psicologia e Psiquiatria. Metodologia: A metodologia adotada foi a apreciação 

do filme „Bicho de Sete Cabeças ‟, base de estudo para essa escrita, referência 

para famílias com filhos adolescentes que passam por uma   transformação   dos 

vínculos infantis de relacionamento para os vínculos mais maduros e 

independentes. Muitos pais sentem dificuldade de abrir mão de determinados 

vínculos, por medo da perda e das mudanças. Considerações e Conclusão: 

Percebeu-se que o filme „Bicho de Sete Cabeças‟, apresenta contribuições para 

estudantes de psicologia e profissionais de diversas áreas de conhecimento, 

apresenta uma  importante temática social, econômica e  cultural, o presente 
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estudo se faz uma  excelente  opção  para  aqueles  que  queiram  se  inteirar  

melhor  acerca  dos assuntos  tratados  ou  por  aqueles  que  vivenciam  uma  

experiência  semelhante  no ambiente familiar, podendo se tornar uma linha de 

diálogo entre as famílias.   

Palavras-chave. Família; Psicologia; Adolescentes.  

 

Principais Referências  

Bolognesi, L. (Producer), & Bodanzky, L. (Diretor). (2001). Bicho de Sete 

Cabeças. [DVD]. Brasil: Columbia Trisar, Riofilme. 
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O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ENSINO DA MATEMÁTICA  

 

Maryza Fonseca Tiburcio  

Graduanda em Matemática – 2019. Faculdade Patos de Minas.  

Maryza11091998@gmail.com 

Daniely Cristina do Couto Gomes  

Graduanda em Matemática – 2019. Faculdade Patos de Minas.  

Crisd6313@gmail.com 

Dra. Silvia Cristina F. Lima 

Pedagoga, professora e orientadora, 2019, Faculdade Patos de minas 

silviacristinapedag@yahoo.com.br 

 

Introdução: Os projetos de trabalho tem se configurado como uma concepção de 

ensino-aprendizagem que pretende tornar a prática educativa mais significativa, na 

qual, aprender deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa 

mais repassar conteúdos prontos aos alunos. Neste processo há uma interação por 

parte dos alunos e professores no processo ensino-aprendizagem. Aliado ao 

trabalho com projetos de trabalhos está também o uso das tecnologias de modo a 

contribuir na dinâmica de aulas mais atraentes e prazerosas.  O trabalho em questão 

retrata a experiência dos universitários do curso de matemática do 3º e 5º período 

da Faculdade Patos de Minas na aplicação do projeto de trabalho o uso do software 

Geogebra no ensino da matemática realizado na Escola Estadual Marcolino de 

Barros, Patos de Minas – MG, para alunos do segundo ano do Ensino Médio. Desse 

modo, Pretendeu-se com esse projeto ministrar o ensino da matemática, sobretudo, 

os conteúdos: função constante, função do 1o grau, função do 2o grau e plano 

cartesiano, utilizando como recurso o software Geogebra, verificando assim a 

aplicabilidade do mesmo. Objetivo: Certificar-se o software Geogebra contribui no 

aprendizado dos alunos nos referidos conteúdos, analisar ainda se a utilização 

desse software possibilita melhor interação dos alunos em sala de aula e facilita o 

trabalho do professor. Metodologia: O projeto foi aplicado no dia 06 de maio com 

duas turmas do segundo ano do ensino médio. Os universitários foram divididos em 

grupo, cada grupo apresentou primeiramente a importância das funções no 

cotidiano, em seguida, apresentaram o conteúdo e resolveram diversos exemplos na 

mailto:Crisd6313@gmail.com
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lousa após cada função resolvida as mesmas foram aplicadas no software para que 

os alunos pudessem observar e comparar os desenhos das parábolas no plano 

cartesiano.  Os universitários convidaram também os alunos para resolverem uma 

lista de funções e a aplicação das mesmas no software. Considerações e 

conclusões: Percebeu-se que os alunos se mostraram bastante interessados e que 

a utilização do software para além de tornar as aulas mais atrativas e práticas 

possibilita chamar a atenção dos alunos despertando também seu interesse e 

curiosidade, economiza tempo e possibilita a apresentação de desenhos mais 

precisos das parábolas. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Aplicabilidade; Praticidade; Interação.  

 

Principais Referências 

BORBA, M. C. Tecnologias informáticas na educação matemática e reorganização 

do pensamento. In: BICUDO, M. A. V. (org). Pesquisa em educação matemática: 

concepções e perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999. p. 285-295. 

 

SILVA, Willian Ribeiro da. Aplicação do Geogebra no estudo de funções 

quadráticas. Pará de Minas, 2013. 

 

CHICON, Thays Roberta; FERNANDES, Ivania Maria librelotto; LIMA, Cláudia 

Santos; MELO, Maria Christina Shettert; NEDEL, Vera Lúcia; WILSMANN, Leomir. 

Geogebra e o Estudo da Função Quadrática. Parada Benito: UNICRUZ- 

Universidade de Cruz Alta, 2011. Disponível em: .Acesso em: 10 set 2014. 
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A PERCEPÇÃO ACERCA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FPM: 

UMA PESQUISA SEMIESTRUTURADA A PARTIR DE VISÕES 

DISCENTE E DOCENTE 

 

Maitê Martins de Sousa 

Graduanda em  Pedagogia 2019 Faculdade Patos De Minas  

maitemartinsdesousa@gmail.com.br 

Ma. Renata Ferreira dos Santos Oliveira 

Professora Mestra da Faculdade Patos De Minas, orientadora da pesquisa  

 renata.santos@faculdadepatosdeminas.edu.br 

 

Introdução: Este trabalho é uma pesquisa de campo que visa verificar o que os 

alunos pensam a respeito da formação do curso de pedagogia da faculdade FPM se 

estão confiantes e preparados para a docência ou para  outras áreas  que abrange a 

pedagogia , entrevistar os professores e alunos do curso  com o objetivo de traçar o 

perfil , sua grade e seus componentes curriculares. Nesse sentido pode-se dizer que 

o curso de Pedagogia no Brasil  nos seus 75 anos de existência ainda busca e luta 

por sua identidade. Também pensa que os professores pedagogia constitui a base 

identidade profissional dos discentes, promovendo o seu crescimento que 

representa um papel estratégico na qualidade da educação. Uma boa faculdade é 

formada por bons alunos, que são formados por bons professores. No geral o 

mundo acadêmico é extremamente heterogêneo. As salas de aulas da faculdade 

FPM estão repletas dos mais variados tipos de alunos, com sua própria 

personalidade, com sua identidade profissional já formada e sua maneira de 

aprender. Objetivos: O Trabalho via apresentar e traçar o perfil do curso de 

pedagogia da faculdade Patos de Minas, de sua grade e de seus componentes 

curriculares. Métodos: Para esse fim, esta sendo feito um levantamento bibliográfico 

sobre  o tema em artigos e sites, também será aplicado um questionário aos 

estudantes do curso de pedagogia da faculdade FPM a fim de traçar o perfil dos 

alunos e outro questionário aos professores do curso para conceber o perfil do corpo 

docente. Considerações finais: Acreditamos que com essa pesquisa, podemos 

verificar o que os alunos pensam a respeito da formação do curso e havendo pontos 

mailto:ousa@gmail.com.br
mailto:santos@faculdadepatosdeminas.edu.br
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negativos, esses poderão ser melhorados, garantindo uma formação melhor aos 

futuros docentes que irão se formar na faculdade. Um profissional que no final do 

curso se sinta apto, capacitado e seguro, com certeza quando estiver em uma sala 

de aula, ou atuando em uma  das nove áreas que possibilita o curo de pedagogia, 

desenvolverá um excelente trabalho. É um trabalho bem realizado resultará em uma 

conquista pessoal, profissional e para o futuro docentes uma aprendizagem 

significativa aos alunos que terão prazer em aprender. 

Palavras chave: Pedagogia; docente; percepção  

 

Principais referências:  

DURHAM, E. R. O Ensino superior no Brasil: publico e privado. 2003. Disponível 

em:  http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt0303.pdf Acesso em: 11 mar. 2019  

 

MARTINS, A. C. P. Ensino superior no Brasil: da descoberta aos dias atuais. Acta 

Cir. Bras.,  São Paulo ,  v. 17, supl. 3, p. 04-06, 2002 .    

 

BRITO, R. M. Breve histórico do curso de pedagogia no brasil. 2006. Disponível 

em: http://files.pedagogiahorizonte.webnode.com/200000136-

7a4267b3db/1breve_historico_curso_pedagogia.pdf 
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A VIRADA EDUCAÇÃO PROJETO EM DIREÇÃO À CONSTRUÇÃO 

COLETIVA: COMUNIDADE E ESCOLA CONECTADOS 

 

Ana Carla Vitorino 

Graduanda do Curso de Matemática pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

anacarla0071@outlook.com  

Eugênio Meira Gontijo 

Graduando do Curso de Matemática pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

eugeniomeira13@gmail.com 

Kássia Rodrigues Caldas  

Graduanda do Curso de Matemática pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

kassiacaldas14@gmail.com 

Vinícius de Almeida Ferreira 

Graduando do Curso de Matemática pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 

vinicius.deaf@gmail.com 

Esp. Eremita Marques Nogueira Barbosa 

Coordenadora do curso de Matemática, docente na Faculdade Patos de Minas (FPM) 

eremitamarques@yahoo.com.br  

Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas. roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: A Virada Educação Minas Gerais em 2017 tem como objetivo mobilizar 

todas as escolas da rede estadual de educação para que se abram à comunidade e 

ocupem o seu entorno, oferecendo atividades diversas, marcando, assim, as 

ações da Virada. A Virada também marca o lançamento da Campanha VEM, para 

chamar os jovens em situação de evasão escolar. Foi um momento de apresentação 

dos resultados das avaliações externas das instituições dentro do contexto escolar. 

O evento envolve toda a gestão da Escola Estadual “ Deiró Borges “e também a 

participação dos alunos do curso de Matemática da Faculdade Patos de Minas 

(FPM) e a presença de toda comunidade escolar. Para tanto, foi desenvolvido um 

trabalho com os alunos a respeito das proficiências identificadas nas avaliações 

externas. Objetivo: O dia da Virada tem por objetivo promover uma mobilização de 

todas as escolas da rede. É quando as escolas se abrem para a comunidade e 
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apresentam as ações que desenvolvem suas práticas pedagógicas no ambiente 

escolar. As atividades foram relacionadas às três grandes questões apontadas pelos 

jovens durante a Virada 2017: gestão democrática e participação juvenil; 

comunicação, novas mídias, linguagens e tecnologia; Estado de Educação  e com a  

contribuição dos alunos do curso de Matemática, com a supervisão da coordenadora 

do curso Eremita Marques e demais docentes, este  projeto objetivou-se -  Trabalhar 

de maneira diferenciada as proficiências: Localização e geometria: áreas e 

perímetros, os alunos e toda a comunidade puderam participar e aprender de forma 

significativa, o próprio sentido da Virada. Metodologia: As ações, as quais foram 

realizadas estão relacionadas as atividades: Utilizar geoplanos e trangrans com o 

intuito de mostrar através de atividades diferenciadas e atrativas como encontrar 

áreas, perímetros bem como se  locomover, diálogos, que englobam ações como 

rodas de conversas, debates e mesas redondas; exibições, ações que explorem 

linguagens audiovisuais, apresentações artísticas ou mostras; intervenções, 

iniciativas que englobam atividades relacionadas a passeatas e visitas à 

comunidade; e trilhas e oficinas, que são ações de caráter formativo, oficinas e 

jogos. Considerações e Conclusão: Percebeu-se que A Virada Educação é 

fundamentada na perspectiva de uma formação integral dos sujeitos em suas 

diversas dimensões: humana, social, cultural, política, comunitária, sistêmica e 

sendo a escola um espaço de convivência, participação e interdisciplinar. 

Palavras-chave. Ambiente escolar; Professor; Alunos.  

 

Principais Referências  

KNIJNIK, G.; BASSO, M. V.; KLÜSENER, R. Aprendendo e Ensinando Matemática 

com o Geoplano. Ijuí: Ed. Unijuí, 1996. 

 

SOUZA, Eliane Reame de. A matemática das sete peças do tangram. São Paulo: 

USP, 2006. 

 

BORIN, Júlia. Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de 

matemática. 5ª. ed. São Paulo: CAEM / IME-USP, 2004, 100p. 
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PROJETO CRIANÇA EM MOVIMENTO II: brincar e aprender na 

educação infantil 

 

Angélica Lara Gonçalves e Silva 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 
angeliicalgs@gmail.com; 

Carlos Eduardo Peres da Silva 
Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

peres.carlos815@gmail.com; 
Cíntia Ribeiro Soares Vidal 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

cintiavidalribeiro@outlook.com; 

Diego de Oliveira Braga 

Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 
diegodeusjesusmaria@gmail.com; 

Estefany Jordana da Silva Romualdo 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 
estefanyjsr@gmail.com; 

Guilherme Cunha Queiroz 

Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 
guilherme.tyrants@gmail.com; 

Marcos Vinícius Barbosa de Oliveira 
Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

marcosviniciusoliveira@gmail.com; 

Maria Isabela Rodrigues da Silva 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 
mrodriguesjapa99@gmail.com 

Patrícia Quezia Luiz 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. patricia-
quezia@hotmail.com 

Raul Furtado de Souza 

Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

Vanessa Alves da Silva 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 
alvesv839@gmail.com 

Ma. Rosana Mendes Maciel 

Profissional de Educação Física, Pedagoga, Professora, Orientadora da Pesquisa, 2019. Faculdade 
Patos de Minas. 

rosana.maciel@faculdadepatosdeminas.edu.br 

 

Introdução: O presente resumo consiste no relato de experiência sobre o Projeto 

Criança em Movimento II, desenvolvido em uma escola municipal da cidade de Patos de 

Minas/MG, em parceria com o curso de Educação Física da Faculdade Patos de Minas. 

As influências internas e externas, responsáveis pelo desenvolvimento e autonomia da 

criança, e que todo ser humano é diferente um do outro, principalmente as crianças, que 

analisam cada situação de formula distinta, brincar é de suma importância, pois 

brincadeiras e jogos, são fontes inesgotáveis de saber e interação, tornando um 

mailto:mrodriguesjapa99@gmail.com
mailto:patricia-quezia@hotmail.com
mailto:patricia-quezia@hotmail.com
mailto:alvesv839@gmail.com
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excelente recurso para facilitar a aprendizagem. É através da brincadeira que a criança 

aprende a respeitar e desenvolver seu relacionamento social com a sociedade e consigo 

mesma. Uma criança que interage com o lúdico é mais comunicativa e irá se socializar 

com mais facilidade no decorrer de seu desenvolvimento. Objetivos: objetivou-se, com 

o desenvolvimento desse projeto, proporcionar às crianças atividades grupais através de 

brincadeira recreativas, priorizando o desenvolvimento da linguagem como forma de 

comunicação social, utilizando de atividades que estimulassem a coordenação motora, a 

socialização, a concentração, a cooperação, bem-estar, bem social, a saúde e o 

convívio social. Metodologia: O Projeto foi desenvolvido em uma escola municipal de 

Patos de Minas/MG, com quatro turmas de educação infantil. Cada turma tinha em torno 

de trinta e dois alunos, totalizando cento e vinte oito alunos. O local de realização das 

atividades foi a quadra poliesportiva da escola, devidamente coberta. As brincadeiras 

foram desenvolvidas seguindo os seguintes pré-requisitos: idade na qual pode ser 

trabalhada, grau de dificuldade, interação entre as crianças e interesse das mesmas no 

decorrer das práticas. Conclusão: Percebeu-se que foi um momento recreativo em que 

todos os envolvidos participaram com alegria das atividades propostas. Algumas 

crianças tiveram dificuldades para realizar movimentos dentro das brincadeiras 

desenvolvidas, por exemplo, falta de domínio ao quicar a bola nas estafetas, pouca 

percepção para pular corda, dificuldade com a pontaria no jogo de boliche, dificuldade 

para girar o bambolê, entre outros. Por outro lado, tiveram crianças que se sobressaíram 

tendo dominância lateral, percepção espaço-temporal, coordenação óculo-manual, 

coordenação motora global nas atividades já citadas. No contexto geral todos os 

participantes se divertiram, socializaram de forma coletiva, sem competitividade 

alcançando assim o objetivo proposto pelo projeto.  

Palavras-chave: Infância; Ludicidade; Práticas Educativas. 

 

Principais Referências 

CUNHA, N.H.S. Brinquedos, desafios e descobertas. Petrópolis, RJ: ed. Vozes, 2005. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 19. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 1999.  
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS. 

 

Milce Pereira Mendes 

Graduanda em Fisioterapia – 2019. Faculdade Patos de Minas.  

milcemendes10@hotmail.com; 

Ma. Mariane Fernandes Ribeiro 

Fisioterapeuta, Professora e Orientadora da Pesquisa, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

maryanefernandes@yahoo.com.br 

 

Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de carcinoma mais comum que 

acomete as mulheres no mundo, possuindo alta prevalência tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Inúmeros fatores podem estar 

relacionados com as modificações genéticas, tais como: terapia de reposição 

hormonal, histórico familiar, exposição à radiação ionizante, multiparidade e 

densidade mamaria aumentada. Em virtude dos avanços em detecção prévia, os 

tumores passaram a ser descobertos em fases iniciais, como consequência a 

sobrevida da paciente aumentou, tornando-se essencial a busca por abordagens 

cirúrgicas menos extensas e a oferta de reabilitação fisioterapêutica. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho foi compreender os transtornos adquiridos após a cirurgia 

e a importância da atuação fisioterapêutica em mulheres mastectomizadas. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de artigos 

pesquisados nas bases de dados Scielo, LILACS e Google Acadêmico, 

publicados entre os anos de 2010 à 2018, com a busca pelas palavras-chave: 

câncer de mama, mastectomia, linfedema e fisioterapia. Considerações e 

Conclusão: A análise dos artigos mostrou que independente da abordagem 

cirúrgica utilizada, seja ela radical ou conservadora, existem inúmeras 

complicações decorrentes do tratamento. A fisioterapia vem sendo uma 

ferramenta muito utilizada na prevenção de tais complicações e sequelas do 

tratamento pós-mastectomia, tendo como finalidade diminuir a dor, linfedema, 

alterações posturais, atrofias e aderências, além do ganho de amplitude de 

movimento. 

Através de recursos fisioterapêuticos como: cinesioterapia onde visa a reabilitação 

funcional, para a diminuição do edema vem sendo utilizado  estimulação elétrica e 
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drenagem linfática manual. A hidroterapia tem se mostrado uma excelente opção 

para ganho de amplitude de movimento e diminuição de edema além de 

recomendações de alongamento e relaxamento. As mudanças e as dificuldades 

na vida de uma mulher em função ao câncer de mama podem ser amenizadas se 

houver o apoio dos profissionais da saúde envolvidos, a assistência deve ser 

voltada para a melhora da qualidade de vida em toda a sua amplitude. Conclui-se 

assim que a atuação da equipe multidisciplinar é de suma importância na 

reabilitação de mulheres submetidas à mastectomia. 

Palavras-chave. Câncer de mama; mastectomia; linfedema; fisioterapia. 

 

Principais Referências  
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fisioterapia, v. 6, n.1, p.35-44, fev. 2016. 
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FERNANDES, A.C.S.; TOZIM, B.M.; RAQUEL, D.F.S. Atuação da fisioterapia no 

pós- operatório da mastectomia na força muscular , linfedema e amplitude de 

movimento do ombro. Rev. Cientifica de ciências, v.4, n.7, p. 2525-8082, mar. 

2017. 
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PROJETO CRIANÇA EM MOVIMENTO: um relato de experiência 

 

André Luiz Fonseca 

 Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

fonsecaluizandre@yahoo.com.br; 

Angélica Lara Gonçalves e Silva 

Graduanda em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

angeliicalgs@gmail.com; 

Vinícius Júnio Ferreira da Silva 

 Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

Wynston Gaspar Martins Silva 

Graduando em Educação Física – licenciatura – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

Ma. Rosana Mendes Maciel 

Profissional de Educação Física, pedagoga, professora, orientadora da pesquisa, 2019. Faculdade 

Patos de Minas. 

rosana.maciel@faculdadepatosdeminas.edu.br 

 

Introdução: O papel da Educação Física é a construção do conhecimento da cultura 

corporal por meio de uma vida saudável, interação social, espírito de equipe e de 

atividades lúdicas tais como jogos, danças, esportes, entre outras. Sua vivência 

caracteriza o respeito ao universo cultural de cada aluno, priorizando os aspectos, 

fisiológicos, físicos, motores e afetivo-social de um deles. A Educação Física deve 

ser inserida no conjunto de ações pedagógicas que ajudem o desenvolvimento 

infantil, tendo enfoque lúdico, sem perder sua importância pedagógica. Crianças 

entre 6 e 7 anos são extremamente ativas e curiosas. Por isso, essa disciplina deve 

auxiliar o indivíduo desta faixa etária, através do movimento, a compreender seu 

corpo promovendo experiências e possibilidades para que seja adquirida 

autoconfiança e autonomia necessárias. Objetivo: O presente estudo teve por 

objetivo desenvolver um relato de experiência obtido através de um trabalho 

desenvolvido em uma escola no município de Patos de Minas, realizado por 

acadêmicos do curso de Educação Física da Faculdade Patos de Minas, com 

crianças do 1° e 2° ano de uma escola da rede pública municipal. Mais 

especificamente, o projeto objetivou: desenvolver atividades que envolvessem os 

participantes na prática de atividades físicas, utilizando suas habilidades corporais e 
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motoras, equilíbrio do corpo, comunicação e expressão de sentimentos e trabalho 

em equipe. Metodologia: Foi um momento de recreação e interação, com a 

participação de aproximadamente 120 crianças, realizando diversas atividades, 

incluindo todos os alunos. As crianças com autismo e deficiência física participaram 

normalmente, auxiliadas por seus professores apoio. Dentre as atividades estiveram: 

ciranda, corre cotia, passa anel, pular corda, morto-vivo, estátua, circuitos, coelho 

sai da toca, pato-ganso, entre outras. As crianças foram cuidadosamente separadas 

por faixa etária e a segurança e conforto para prática das brincadeiras propostas 

foram priorizadas pelos responsáveis pelo projeto. Conclusão: A maioria dos alunos 

comportaram da forma esperada, dentro da perspectiva do conteúdo aplicado. 

Desenvolveram todas as atividades propostas de forma dinâmica e completa. 

Interagiram e se divertiram como desejávamos. Foram respeitadas todas as 

diferenças e dificuldades especuladas. Percebeu-se durante a aplicação das 

atividades que algumas crianças tinham além da dificuldade de coordenação 

motora, algum tipo de barreira de comunicação. As crianças com autismo, tiveram 

receio de interagir com o grupo. Porém, após algum tempo e auxílio dos professores 

apoio, esses alunos foram se soltando e a interação com o grupo foi se tornando 

natural e a atividade fluiu normalmente. Mediante a aplicação do projeto, observando 

em um contexto geral os objetivos foram alcançados com êxito. 

Palavras - chave: Infância. Brincadeira. Ludicidade. 

 

Principais Referências 

ALVES, F.D./ S, Jogo e a educação da Infância. Curitiba: CRV, 2011. 

 

RAMOS, E. A importância da ginástica geral na escola e seus benefícios para 

crianças e adolescentes. SP. 08 nov. 2007. Disponível em:  

&lt;http://www.ginasticas.com/conteudo/gimnica/gin_geral/ginasticas_com_gimnica_

gg_escola.pdf&gt;. Acesso em 02 abril 2018. 

 

SILVA, P. A.. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. v.1 

Rio de Janeiro: Sprint,2005.  
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DISCALCULIA UM DESAFIO MATEMÁTICO 

 

Raquel Caixeta Fonseca 

Graduanda em Matemática – 2019. Faculdade Patos de Minas. 

raquelcaixeta_fonseca@hotmail.com; 

Carlos Alberto Dias Caixeta 

Graduando Matemática- 2019. Faculdade Patos de Minas. albertodias1@yahoo.com.br 

Esp. Cássia Angélica Nogueira Barbosa 

Professora e orientadora do projeto, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

cassia-psico@hotmail.com 

 

Introdução: A discalculia é um dos distúrbios escolares, que consiste na dificuldade 

para entender, compreender e aprender a matemática. Pessoas com discaculia 

possuem dificuldades para fazer operações simples, como por exemplo adição e 

subtração, tem dificuldades para contar em sequência, resolver problemas 

matemáticos de raciocínio lógico e problemas para compreender os fatos. É de 

grande importância saber identificar a diferença entre dificuldade e distúrbio de 

aprendizagem, a fim de poder ajudar o aluno da melhor maneira possível, buscando 

motivar a criança, na superação de suas dificuldades, possibilitando uma 

aprendizagem significativa. Objetivos: Confeccionar um material matemático para 

facilitar a visualização dos alunos com discalculia ou apenas uma dificuldade em 

ensinos matemáticos; aplicar jogos pedagógicos em uma Escola da rede pública; 

examinar se os jogos contribuíram ou não na aprendizagem dos alunos. 

Metodologia: A metodologia adotada foi a confecção de jogos lúdicos em 

matemática, durante uma aula pratica da disciplina Projeto Interdisciplinar 

Pedagógico – PIP IV. Foram feitos dois jogos, um deles “A árvore da soma e 

subtração”, em que o aluno lança um dado para cima e com o valor que saiu, ele 

pega as tampinhas (maças) e encaixa na árvore, depois lança o dado novamente, e 

coloca o novo número de tampinhas na árvore, contando assim quantas tampinhas 

tem no total, isto na soma. O mesmo procedimento foi realizado na subtração, no 

entanto, retirando o valor da face do dado. O outro jogo utilizado foi “contar e 

somar”, onde o aluno faz as operações de cabeça, porém as que ele tiver maior 

dificuldade, usa as mãozinhas do jogo, facilitando as operações. Considerações e 
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Conclusão: Percebeu-se que os jogos apresentados na Escola Estadual Abner 

Afonso na turma da 3 série do ensino primário, em uma sala com aproximadamente 

30 alunos, apenas 3 alunos obtiverem maior dificuldade na execução dos jogos, o 

restante da turma, teve facilidade e aprovou a utilização de jogos pedagógicos na 

construção da aprendizagem. 

Palavras-chave. Discalculia; dificuldade; aprendizagem; jogos. 

 

Principais Referências 

MULLER, Irani Aparecida. Discalculia: Uma dificuldade na aprendizagem 

matemática. 2011. 38 f. Monografia (Especialização) - Curso de Psicologia, 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, Universidade Aberta do 
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PINHEIRO, Nara Vilma Lima; VITALLE, Maria Sylvia de Souza. Quando o ensino-

aprendizagem de matemática se torna um desafio. Adolescência & Saúde, Rio de 

Janeiro, v. 9, n. 3, p.65-71, 28 ago. 2012. 

 

TULESKI, Silvana Calvo; EIDT, Nádia Mara. Repensando os distúrbios de 

aprendizagem a partir da Psicologia Histórico-Cultural. Psicologia em Estudo, 

Maringá, v. 12, n. 3, p.531-540,2017. 
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DESINTERESSE PELA PROFISSÃO DE PROFESSOR POR 

ESTUDANTES DO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE 

PATOS DE MINAS – MG  

 

Dr. Saulo Gonçalves Pereira 

Professor da Faculdade Patos de Minas – FPM. Integrante do LAPAS/UFU, Biólogo, Pedagogo.  

saulo.pereira@faculdadepatosdeminas.edu.br  

Flávio Henrique Sousa Santos 

Graduando em psicologia FPM, 2019 

flavio.santos@faculdadepatosdeminas.edu.br 

Esp. Roseline Martins Sabião 

Professora da Faculdade Patos de Minas – FPM. 

roselinemartins@yahoo.com.br  

Esp. Lorrane Priscila De Castro 

Pós-graduanda do IFTM. 

 

Introdução: Ultimamente, segundo alguns autores, tem havido uma queda vertiginosa 

do interesse pela carreira docente, e muitos são os fatores que desencadearam essa 

situação dentre eles: falta de investimento, alto custo, falta de politicas públicas de 

acesso, pouco reconhecimento da carreira docente, interesse por outras áreas, 

popularização de outras áreas, maior reconhecimento das outras profissões, dentre 

outros fatores. O número de ingressantes em cursos de licenciatura tem caído, sobretudo a 

partir de 2010, mesmo havendo aumento do acesso ao Ensino Superior uma quantidade 

menor de estudantes têm procurado faculdades para seguir a docência e muitos dos que 

completam os cursos não pretendem trabalhar na sala de aula. Objetivos: fazer um estudo 

quali-quantitativo através de questionário com fins de buscar entender os motivos do 

atual desinteresse dos estudantes do ensino médio por cursos da carreira docente. 

Metodologia: Foram aplicados webquestionários a 185 voluntários devidamente 

autorizados que estivessem matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas da 

cidade de Patos de Minas – MG. O estudo consta de aprovação em comitê de ética 

CAAE 73283517.6.0000.8078. Considerações: De acordo com as respostas ao 

questionamento sobre a intenção dos voluntários em prestar exame de vestibular para 

cursos da área de licenciatura, 50,6% disseram que não fariam cursos para serem 

professores. 16,5% responderam que fariam licenciaturas, resultado este que diverge 

mailto:saulo.pereira@faculdadepatosdeminas.edu.br
mailto:flavio.santos@faculdadepatosdeminas.edu.br
mailto:roselinemartins@yahoo.com.br
http://zh.clicrbs.com.br/rs/ultimas-noticias/tag/ensino-superior/
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dos resultados do apresentado pela OCDE que diz que apenas 2,2% dos estudantes 

brasileiros fariam licenciatura. Apesar dos dados aqui apresentados, há que se convir 

que ainda exista pouco interesse pelos cursos da carreira do magistério, 16,5 % ainda é 

um percentual ínfimo diante da necessidade de professores, sobretudo em áreas como 

a das ciências). A resposta “jamais” somou 4,7% da resposta, o que demonstra total 

desinteresse por parte dos estudantes questionados, até mesmo uma relação hostil com 

a profissão de professor. Acredita-se que creditar aos professores o insucesso do 

processo educativo seja deveras penoso, todavia há de se convir que seja importante 

uma melhor motivação, no entanto a formação deve ter uma base sólida. Esse “jamais” 

também pode ser fruto de uma imagem distorcida do “profissional professor” que vem 

sendo difundida atualmente, onde o professor é tratado como um “sofredor”, ou como 

uma profissional não menor valor no mercado de trabalho. Ainda pela atual falta de valor 

do ensino médio em função de sua objetificação como “passaporte” para ensino 

superior, tendo em vista que houve o aumento do acesso ao ensino superior 

independente do esforço que este estudante tenha no durante o ensino médio, ou 

respeito que ele tenha pelo professor, ou ainda com a qualidade do ensino, 

possivelmente este estudante acessará o ensino superior. Compreende-se que existe 

um desinteresse significativo pelos cursos da licenciatura sendo os motivos variados, 

dentre eles a falta de respeito aos professores por parte do governo, discentes e 

sociedade em geral.  

Palavras-chave: licenciatura, ensino médio, pedagogia, vestibular  

 

Principais referências 

CONDÉ, Á. A. S. Juventude e educação: os sentidos do ensino médio na periferia do 

Distrito Federal. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de 
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GATTI, B. A. Atratividade Da Carreira Docente No Brasil, relatório Final. São Paulo, SP 
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DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Rayane de Sousa Rodrigues 

Graduanda em Pedagogia – 2019. Faculdade Patos de Minas. rodriguesrayane929@gmail.com; 

Dra. Silvia Cristina Fernandes Lima 

Pedagoga, professora e orientadora da pesquisa, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

silviacristinapedag@yahoo.com.br 

 

Introdução: A dificuldade de aprendizagem é uma realidade que vem fazendo parte 

dos debates e reflexões no âmbito da educação pública brasileira, mas ainda tem 

pouco destaque no cenário das prioridades das políticas públicas e educacionais, 

uma vez que os profissionais ainda não estão aptos para identificar quando uma 

criança realmente apresenta uma dificuldade no aprendizado. A análise deste estudo 

trará uma reflexão sobre o entendimento de alguns docentes acerca da 

aprendizagem de seus alunos, desta forma compreendendo como melhorar ou 

modificar sua abordagem em relação ao discente. Objetivo: Diagnosticar as 

dificuldades de ensino e aprendizagem apresentadas por alunos do 1º e 2º ano do 

ensino fundamental na escola Cônego Getúlio, em Patos de Minas- MG. 

Metodologia: A pesquisa desenvolvida neste trabalho será de natureza qualitativa e 

quantitativa. No intuito de proceder a uma investigação em torno do processo de 

ensino e aprendizagem nos iniciais do ensino fundamental, o primeiro passo será 

recorrer à leitura de obras de autores diversos, a respeito do assunto, conhecer as 

pesquisas destes autores, perceber a maneira como a escola tem agido em relação 

ao processo de ensino e aprendizagem e qual tem sido o papel da escola e do 

professor nesta importante tarefa de mediação do conhecimento. Considerações e 

Conclusão: Ao realizar a pesquisa, e analisar os fatores influentes da 

aprendizagem, pode-se, hipoteticamente, observar que os principais fatores são 

cognitivos, sociais e familiares, podendo ainda afirmar que o aluno que não possui o 

apoio familiar é o mais prejudicado, pois a ausência desta relação faz com que o 

mesmo não consiga assimilar o conhecimento adquirido.  

Palavras-chave. Desenvolvimento infantil; Dificuldade de Aprendizagem; escola.  
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SMITH, C.; STRICK, L. Dificuldades de Aprendizagem de A a Z. Porto Alegre: 

Artmed,2001. 
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A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR NO ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

Susimare Silvestre Fernandes 

Graduanda em Pedagogia – 2019. Faculdade Patos de Minas.  

susifernandes25@gmail.com; 

Dra. Silvia Cristina Fernandes Lima 

Pedagoga, Professora e Orientadora da Pesquisa, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

silviacristinapedag@yahoo.com.br 

 

Introdução: A aprendizagem escolar está diretamente vinculada ao currículo, 

organizado para orientar, dentre outros, os diversos níveis de ensino e as ações 

docentes. O currículo é construído a partir do projeto pedagógico da escola e 

viabilizam a sua operacionalização, orientando as atividades educacionais, as 

formas de executá-las e definindo suas finalidades. Assim, pode ser visto como um 

guia sugerindo sobre o que, quando e como ensinar, o que, como e quando avaliar. 

Para além da definição de programas e conteúdos para compor o quadro de 

aprendizagens essenciais, o currículo é também uma prática social. De modo que 

pensar no currículo escolar envolve também questões de poder. Analisar o currículo 

escolar requer compreender relações de classes sociais (classe dominante e classe 

dominada) como também questões raciais e étnicas de gênero, não se restringindo, 

assim a uma questão de conteúdo. Objetivo: compreender e analisar como os 

currículos escolares são planejados e construídos de acordo com a organização da 

prática educativa, a seleção e distribuição de disciplinas e conteúdos programáticos, 

em três escolas da rede pública e três da rede privada em Patos de Minas MG.  

Metodologia: A pesquisa desenvolvida será descritiva documental de cunho 

qualitativo. Trata-se de uma pesquisa em andamento em que o procedimento 

metodológico ocorrerá do seguinte modo: primeiramente será feito uma revisão 

bibliográfica de teóricos que tratam da questão das teorias do currículo. No segundo 

momento, será realizada uma pesquisa de campo através de um questionário a ser 

aplicado com 6 gestores da educação básica, sendo 3 da rede pública e 3 da rede 

privada. A análise dos dados acontecerá de forma interpretativa/descritiva a partir 

das respostas propostas no questionário e o estudo dos teóricos que tratam do 
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assunto procurando evidenciar diferenças, semelhanças, assim como as ausências 

de dados nas respostas dos gestores entrevistados. Considerações e conclusões: 

Mediante os estudos já realizados pode-se inferir que a construção do currículo se 

dá a partir do Referencial Curricular proposto pela legislação, mas também a 

partir do  olhar, do interesse  da  concepção  de  formação  de  cada  instituição 

escolar. De maneira que cada instituição tem autonomia na construção de seu 

currículo.  O que indica as diferenças entre o currículo da rede pública e 

privada. 

Palavras- chave: Currículo Escolar, Teorias do Currículo; Relações de poder 

 

Principais Referências: 

APPLE, Michael W. Repensando Ideologia e Currículo . In: MOREIRA, 

Antonio F.;SILVA, Tomaz Tadeu. (Orgs.). Currículo, Cultura e Sociedade. 8. 

ed. São Paulo:Cortez, 2005. 

 

HORNBURG. N.  SILVA. R.  da.  Teorias sobre  currículos:  uma  analise  

para  compreensão  e  mudança.    Vol.  3   

 

CERVO, Amado Luíz e BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica: para 

uso dos estudantes universitários. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1983. 

 

VEIGA  N.  A.    De  Geometria  Currículo  e  Diferença.IN:  Educação  e  

Sociedade.  Dossiê  Diferenças  2002   
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O TRABALHO COM UMA CRIANÇA AUTISTA: SUGESTÕES PARA 

PROFESSORES 

 

Maira Souza 

Graduanda em Pedagogia. Faculdade Patos de Minas.  

mairita.souza@outlook.com 

Dra. Danielle Ribeiro Ganda 

Doutora em Educação, Psicóloga. Faculdade Patos de Minas. 

danielle.ganda@faculdadepatosdeminas.edu.br 

 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista – TEA é um distúrbio global do 

desenvolvimento que tem preocupado a sociedade, devido ao aumento expressivo 

no número de crianças diagnosticadas. Os sintomas já aparecem nos três primeiros 

anos de vida, sendo os mais característicos: atraso na linguagem, dificuldade de 

interação social, comportamentos estereotípicos, alta sensibilidade, seletividade, 

entre outros. Há diferentes graus do transtorno (leve, moderado e severo), podendo 

haver grandes diferenças de uma criança autista para a outra. Os estudos mostram 

que o autismo tem maior incidência no sexo masculino e, embora não tenha cura, há 

tratamento multiprofissional. Destaca-se que quanto mais precoce for o diagnóstico, 

maior será a possibilidade de evolução do indivíduo. Objetivo: O presente estudo 

visa apresentar o trabalho realizado pela profissional apoio na inclusão de uma 

criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação Infantil. Material e 

Método: O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira realizou-se um 

levantamento bibliográfico sobre o tema em livros, artigos e sites especializados da 

área da Educação e da Psicologia. Em seguida, escreveu-se um relato de caso no 

qual foram descritas as atividades realizadas com a criança autista no contexto 

escolar. Considerações e Conclusão: No âmbito escolar, é importante que a 

criança com TEA sinta confiança em estar naquele espaço. Para isso tanto o 

professor como o profissional apoio devem apresentar a sala, a carteira que a 

criança irá se sentar e montar um quadro de rotina que a ajudará se organizar em 

relação às atividades, diminuindo sua agitação e ansiedade. Para conseguir a 

atenção da criança o adulto deve chamá-la pelo nome e abaixar na altura de seus 
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olhos para conversar com ela. Em relação à socialização, deve-se, aos poucos ir 

conquistando a confiança da criança a partir de seus interesses, cabendo ao 

professor mediar e intervir para que ela vá se aproximando mais dos outros na 

escola. Brincadeiras coletivas e atividades em grupo também auxiliam a 

comunicação e a interação da criança com os demais colegas. Se a criança não 

conseguir ter o contato visual, algumas sugestões são: brincar de bolha de sabão, 

“Siga o mestre” e “Onde estão as figuras?”; além de levantar os objetos na linha de 

seu olhar. Nas atividades pedagógicas o uso de materiais concretos é fundamental, 

pois facilita o entendimento e a aprendizagem dos conceitos.  Por fim, deve-se 

destacar que é muito importante que os professores e profissionais apoios criem 

relações afetivamente significativas e positivas com o aluno autista, para que ele de 

fato se sinta incluído no contexto escolar. 

Palavras-chave: Autismo. Inclusão Escolar. Práticas pedagógicas.  

 

Principais Referências 

BARBERINI, K. Y. A escolarização do autista no ensino regular e as práticas 

pedagógicas. Cadernos de Pós-Graduação: Distúrbios do Desenvolvimento, 

16(1), 46-55, 2016. 

 

CHIOTE, F. A. B.. Inclusão da criança com autismo na educação infantil: 

trabalhando a mediação pedagógica. Rio de Janeiro: Wak, 2013.  

 

SANTOS, J. L. S., & GUERRA, N. J. Como incluir o autista na escola. Revista 

Interação, 1(1) 37-50, 2015  
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BARRAGENS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FUTUROS INCIDENTES 

EM MINAS GERAIS 

 

Ana Flávia Silva Peres 

Graduanda em Matemática, 2019. Faculdade Patos de Minas.  

flaviaanasilva2016@outlook.com; 

Geovana Soares Santana 

Graduanda em Matemática, 2019. Faculdade Patos de Minas.  

geovanamatematica2018@gmail.com; 

Talita Rodrigues Aparecida 

Graduanda em Matemática, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

 talitaaprodrigues@hotmail.com; 

Prof. Dr. Guilherme Rabelo de Souza 

Prof. Faculdade Patos de Minas 

souza.g.r@usp.br 

 

Introdução: Barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar 

resíduos de mineração, os quais são definidos como a fração estéril produzida pelo 

beneficiamento de minérios, em um processo mecânico e/ou químico que divide o 

mineral bruto em concentrado e rejeito. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi 

realizar um levantamento de dados estatísticos a fim de expor possíveis riscos de 

rompimento de barragens do estado de Minas Gerais. Materiais e métodos: Foi 

realizado análise via internet do cadastro nacional de barragens de mineração 

inseridas na Política Pública de Segurança de Barragens. Ainda, os resultados 

obtidos foram organizados em tabelas e inseridos no programa estatístico Grafphad 

Prism, versão 7.0, para a confecção dos gráficos e análise estatística dos 

resultados. Considerações e conclusões: Foi verificado que grande parte das 

empresas mineradoras objetivam o lucro, portanto tendem a encobrir as suas 

responsabilidades quanto a segurança das barragens e por consequência da 

população. Dessa forma  cabe aos órgãos competentes do estado de Minas Gerais, 

a Secretaria de estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fiscalizar 

constantemente a regularidade das barragens, como estabelecido na lei Nº 12.334, 

de 20 de setembro de 2010, estabelecendo a Política Nacional de Segurança de 

mailto:talitaaprodrigues@hotmail.com
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Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final 

ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, criando o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. 

Palavras-chave: Barragens; análise de Risco; rejeitos; rupturas de Barragens. 

 

Principais Referências  

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. Cadastro nacional de barragens de 

mineração dentro da política nacional de segurança de barragens. Disponível 

em: <http://www.dnpm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens/cadastro-

nacional-de-barragens-de-mineracao-dentro-da-pnsb>. Acesso em: 18 fev.2019. 

  

http://www.dnpm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens/cadastro-nacional-de-barragens-de-mineracao-dentro-da-pnsb
http://www.dnpm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens/cadastro-nacional-de-barragens-de-mineracao-dentro-da-pnsb
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DESORDENS DO EQUILÍBRIO 

NA ESCLEROSE MÚLTIPLA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Denise Martins Barbosa 

Graduanda em Fisioterapia – 2019. Faculdade Patos de Minas. denisemartinspo@gmail.com; 

Ma. Mariane Fernandes Ribeiro 

Fisioterapeuta, professora e orientadora da pesquisa, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

mariane.ribeiro@faculdadepatosdeminas.edu.br 

 

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é um distúrbio neurológico relacionado ao 

grupo de doenças desmielinizantes, crônica, autoimune, degenerativa e progressiva, 

e uma das principais causas de incapacidade neurológica. A falta do equilíbrio é 

uma das disfunções mais incapacitantes relacionadas a EM, e vários fatores são 

considerados como causa desta perda. A fisioterapia é extremamente importante 

para o reestabelecimento do equilíbrio em pessoas com EM, com a manutenção da 

força muscular, incentivo ao aprendizado motor, qualidade nos padrões de 

movimento, estabilidade postural, equilíbrio e marcha, favorecendo maior 

independência e qualidade de vida. Objetivo: Analisar e descrever as intervenções 

fisioterapêuticas nas desordens do equilíbrio de pacientes com EM. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, por meio da pesquisa de artigos 

nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde BVS e 

PubMed. Para a busca foram utilizadas as palavras-chaves “esclerose múltipla”, 

“equilíbrio postural” e fisioterapia, de forma combinada, e os seus respectivos 

descritores em inglês “multiple sclerosis", "postural balance", physiotherapy. 

Resultados: Foram encontrados 63 artigos, sendo que destes, 19 artigos foram 

enquadrados nos critérios de inclusão para análise nesta revisão sistemática, que 

falavam sobre estudos realizados em adultos com EM e que apresentaram 

intervenções fisioterapêuticas para a melhora do equilíbrio. Os outros 44 artigos 

foram retirados de acordo com os critérios de exclusão. Considerações e 

Conclusão: Dentre os artigos analisados foram utilizados escalas e programas para 

avaliar a melhora do equilíbrio pré e pós-tratamento, como a Escala de Equilíbrio de 

Berg, Determinação Funcional da Qualidade de Vida na EM, Escala de Incapacidade 

Expandida, Dizziness Handicap Inventory. As principais abordagens fisioterapêuticas 
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para a melhora do equilíbrio na EM foram, fisioterapia convencional associado ao 

treino de equilíbrio, intervenções baseadas no conceito Bobath, equoterapia, 

reabilitação vestibular com protocolo de Cawthome – Cooksey, reabilitação usando 

realidade virtual, Mat pilates e Reformer pilates. Alguns protocolos demonstraram 

que as intervenções realizadas em pacientes com EM podem melhorar sintomas 

posturais e de equilíbrio, promovendo uma melhora na qualidade de vida dos 

indivíduos com EM. Entretanto, outros protocolos não obtiveram diferença 

significativa, porém mostrou que houve um aumento na pontuação de algumas 

escalas, verificando a necessidade de estudos mais detalhados para explorar o 

potencial dos tratamentos. De acordo com os objetivos da pesquisa, o resultado 

esperado foi otimista, mostrando que a fisioterapia convencional ou especializada 

utilizando programas específicos do equilíbrio, contribui positivamente para a 

reabilitação de pessoas com EM. 

Palavras-chave. Esclerose Múltipla; Equilíbrio Postural; Fisioterapia.  

 

Principais Referências  

NIELSEN, M. B. P; FERREIRA, G. J; MAROTTO, L; FERREIRA, N. I. V.S. Equilíbrio 

em pacientes com Esclerose Múltipla (EM). Salus J Health Sci, v. 3, n.1, p.38 – 44, 

2017. 

 

RODRIGUES, I. F; NIELSON, M. B. P; MARINHO, A. R. Avaliação da fisioterapia 

sobre o equilíbrio e a qualidade de vida em pacientes com esclerose múltipla. Ver 

Neurocienc, v. 16, n. 4, p. 269 – 274, 2008.  

 

GANDOLFI, M; GEROIN, C; PICELLI, A; MUNARI, D; WALDNER, A; TAMBURIN, S. 

Robot – assisted vs. sensory integration traininig in training gait and balance 

dysfunctios in patients with multiple sclerosis. Frontiers in Human Neuroscience, v. 

8, p.318, 2014. 
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DIFERENTES ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NA CAPSULITE 

ADESIVA DE OMBRO 

 

Débora Nathana Almeida Barros de Souza 

Graduanda em Fisioterapia – 2019. Faculdade Patos de Minas. deboranathani@hotmail.com 

Esp. Fabiana Cury Viana 

Fisioterapeuta, Professora e Orientadora da Pesquisa, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

curyfabi@hotmail.com 

 

Introdução: A Capsulite Adesiva (CA) de ombro diz respeito a uma patologia situada na 

articulação glenoumeral, sendo esta um problema que acomete de 3% a 5% da população 

de forma espontânea, conforme a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

(2012). Seus sintomas estão associados a dores intensas na região dos ombros, limitando 

os movimentos dessa região. Objetivo: Objetivou-se discutir acerca das diferentes 

abordagens terapêuticas da CA, convergindo para a descrição de como essa patologia 

acomete a articulação do ombro e seus elementos causadores. Metodologia: Para 

formação da pesquisa foram utilizados artigos publicados em bases on-line de dados 

científicos: Scielo, Lilacs, Latindex, Cinahl, PublMed, Scopus. A pesquisa se ateve 

ainda a um estudo descritivo, baseado numa revisão de literatura, cuja abordagem foi de 

natureza qualitativa. No que tange ao período dos artigos pesquisados, a pesquisa não 

restringiu períodos de publicação. Referente aos locais da busca, estes se deram por meio 

de pesquisas em livros, sites de banco de dados, publicações periódicas e impressos 

diversos. Quanto aos descritores utilizados para realização da busca, estes se deram por 

meio das seguintes palavras chaves: capsulite adesiva, ombro, tratamentos, fisioterapia. 

Foram encontrados aproximadamente 45 trabalhos sobre o tema, destes utilizaram-se 15, 

que estavam diretamente relacionados às abordagens terapêuticas da capsulite adesiva do 

ombro. Considerações Finais: No que tange às diferentes abordagens terapêuticas para 

a CA é importante mencionar as recomendações de medicações anti-inflamatórias, 

analgésicos e até mesmo antidepressivos. Já a abordagem cirúrgica implica a manipulação 

sob anestesia, através da manipulação vigorosa do ombro, de modo a alongar a cápsula 

articular e romper o tecido cicatricial. Todavia, há estudos que comprovam que as diferentes 

condutas fisioterapêuticas são imprescindíveis para o tratamento dessa patologia, tais como 

os estudos de Metzker e Júnior (2016) e Silva (2009) que consideram que estas visam reter 

a evolução do quadro, com a melhora progressiva na redução da inflamação, por meio do 
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ganho do arco do movimento, e ainda, a melhora no quadro de dor. Os autores 

destacam exercícios de alongamento muscular, a mobilização articular passiva, crioterapia 

e eletroestimulação transcutânea, as quais atuam no ganho da qualidade muscular por meio 

da amplitude de movimento e retomada da função do seu ombro. Para isso, torna-se 

necessário que os exercícios desenvolvidos sejam realizados regularmente e de forma 

gradativa, para que haja melhoras significativas na patologia. Convém ainda salientar que o 

médico pode recomendar a injeção de cortisona ou anestésico análogo à lidocaína a fim de 

manter a inflamação sob controle, aliviando a dor e permitindo maior efetividade do 

programa de alongamento dado pelo profissional.  De tal modo, ressalta-se que os 

benefícios obtidos com esta pesquisa corresponderam em atualizar a literatura quanto às 

diferentes abordagens fisioterapêuticas a serem empregadas na CA, visando, assim, 

fomentar contribuições e discussões ao público interessado. 

Palavras-chaves: Fisioterapia. Tratamento. Capsulite Adesiva. 

 

Principais Referências 

METZKER, Carlos Alexandre Batista. Júnior, Geraldo Oliveira Metzker. Uma revisão 

sobre o tratamento da capsulite adesiva do ombro. Revista de saúde pública do 

SUS/MG vol. 2 • n˚ 2, 2016. 

 

SILVA, D. D. M.; MARIM, F. R.; LAMARI, N. M. Qualidade de vida de paciente com 

capsulite adesiva. Rev. Fisioterapia Brasil, v.10, n.2, p.131-4, 2009. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Capsulite 

Adesiva: Tratamento Clínico e Cirúrgico. Projeto Diretrizes. Associação Médica 

Brasileira – AMB, 2012. Disponível em: 

https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/capsulite_adesiva_tratamento_clinico_

e_cirurgico.pdf. Acesso: 08 jun. 2018. 

 
  

https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/capsulite_adesiva_tratamento_clinico_e_cirurgico.pdf
https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/capsulite_adesiva_tratamento_clinico_e_cirurgico.pdf
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A UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL NO TRATAMENTO DE 

PACIENTES COM DÉFICIT DE EQUILÍBRIO DEVIDO À 

VESTIBULOPATIAS. 

 

Joicyane Alves Santana 

Graduanda em Fisioterapia – 2019. Faculdade Patos de Minas.  

joicyanesantana@gmail.com; 

Esp. Fabiana Cury Viana 

Fisioterapeuta, Professora e Orientadora da Pesquisa, 2019. Faculdade Patos de Minas. 

curyfabi@hotmail.com 

 

Introdução: O Sistema Vestibular (SV) é uma das ferramentas mais importantes do 

sistema nervoso no controle postural, possui receptores sensitivos, localizados no 

ouvido interno que recebem informações e as enviam através do nervo vestibular. Este 

sistema possui dois importantes papéis para o controle motor, que são estabilização do 

olhar e ajustes posturais. Lesões que afetam as estruturas que controlam a postura 

resultam em quadro clínico com comprometimento no equilíbrio e controle postural. As 

síndromes vestibulares ocorrem devido ao funcionamento inapropriado do SV periférico 

ou SV central e podem gerar uma expressiva inatividade grande e alterações físicas 

como sensação incerta do movimento corporal. A Realidade Virtual (RVI) é uma forma 

avançada de interface que simula um ambiente real e engloba um conjunto de técnicas 

que permite ao usuário interagir com um ambiente gerado por computador em tempo 

real. A importância de se associar a RVI ao tratamento de Reabilitação Vestibular (RV) é 

a promoção de um trabalho multissensorial. Objetivo: O objetivo deste trabalho é 

analisar e descrever quais os benefícios de se utilizar a RVI na RV em pacientes com 

déficit de equilíbrio decorrentes de Vestibulopatias. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão da literatura, realizada por meio de pesquisa nas bases de dados Scielo, 

LILACS e Google Acadêmico, de artigos publicados entre os anos de 2013 à 2018. Para 

delimitação do tema foram utilizados os seguintes descritores: “fisioterapia” AND 

“realidade virtual” AND “reabilitação vestibular”, “realidade virtual” AND‟ reabilitação 

vestibular” AND “fisioterapia” combinados entre si. Como critério de inclusão foram 

selecionados trabalhos de pesquisa de campo e relatos de casos disponíveis para 

acesso que descreviam a descreviam a RVI como uma ferramenta no tratamento de 

mailto:joicyanesantana@gmail.com
mailto:ciclano@hotmail.com
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pacientes com alguma disfunção vestibular. Excluíram-se artigos publicados antes de 

2013, revisões de literatura e que fugissem do tema proposto. Foram encontrados 60 

artigos e 6 estudos foram selecionados para uma análise comparativa. Considerações 

e Conclusão: A análise dos artigos mostram que a RVI vem sendo uma ferramenta 

muito utilizada como um recurso no tratamento de várias vestibulopatias. As principais 

escalas utilizadas para avaliação nos estudos foram: Dizziness Handicap Inventory, 

Escala de equilíbrio Berg e Dynamic Gait Index. O propósito de se utilizar jogos de RVI 

na reabilitação de pacientes com vestibulopatia crônica é reproduzir mudanças 

ambientais que ajudam no ajuste dos reflexos vestíbulo ocular (RVO) e reflexo vestíbulo 

espinhal (RVE) que fazem parte do controle postural. A utilização dessa tecnologia pode 

trazer vários benefícios como melhores resultados e um maior interesse do paciente 

durante o tratamento. A realidade virtual, segundo pesquisas, tem se mostrado uma 

ferramenta muito efetiva no controle dos sintomas das alterações do sistema vestibular, 

podendo melhorar o equilíbrio estático e dinâmico. Conclui-se assim que o diagnóstico 

correto da vestibulopatia e das alterações clínico-funcionais é essencial para a 

implementação do tratamento apropriado, e sugere-se que novas pesquisas sobre o 

tema sejam realizadas para comprovação da efetividade da RVI. 

Palavras-chave. Reabilitação Vestibular, realidade virtual, fisioterapia. 
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INCIDÊNCIA DE LER/DORT EM PROFISSIONAIS 
FISIOTERAPEUTAS 
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Graduando em fisioterapia_2019.Faculdade Patos de Minas. Mayconfelix12344@gmail.com; 

Suelen Oliveira Silva 

Graduanda em fisioterapia_2019.Faculdade Patos de Minas. Suelenoliveira.fisio2017@gmail.com 

Sheizy Lorrane Silva 

Graduanda em fisioterapia_2019.Faculdade Patos de Minas. Sheizylorrane@icloud.com; 

Esp. Fabiana Cury Viana 
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Introdução: As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou também conhecidas por 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), são afecções do 

aparelho osteomuscular que acometem músculos, fáscias, tendões, ligamentos, 

articulações, nervos e são um dos principais problemas da saúde ocupacional 

detectados nos trabalhadores. O fisioterapeuta ao realizar suas atividades laborais 

encontra-se sujeito aos diversos fatores que podem vir a originar estas lesões. Os 

principais fatores que favorecem o aparecimento dessas lesões podem ser 

traumatismos diversos, fatores hormonais, psicológicos ou congênitos. Objetivos: O 

presente estudo teve como objetivo analisar publicações científicas que descrevam 

as incidências de LER/DORT na região do punho em profissionais fisioterapeutas 

atuantes no mercado de trabalho. Metodologia: Foi realizada uma busca na base 

de dados Google Scholar, onde foram selecionados artigos científicos que 

continham os termos de busca "ler/dort" e "fisioterapeuta" e "punho” no título, 

introdução ou palavras-chave, publicados nos últimos cinco anos. Foram 

encontrados 185 documentos, destes 179 foram excluídos da pesquisa por não 

abordar o tema em questão. Foram selecionados 6 estudos dos quais 4 eram casos 

clínicos e 2 revisões literárias. Considerações e Conclusão: Ao analisar as 

literaturas selecionadas concluiu-se que o profissional fisioterapeuta deve atentar-se 

a atividades, alongamentos e pausas em suas atividades para evitar a LER/DORT. 

Observou-se que esses distúrbios aparecem, principalmente, em profissionais com 
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menor tempo de trabalho pelo fato da inexperiência destes profissionais 

comprometerem a sua produção de trabalho. Nesse sentido, a presente revisão 

aponta para a importância da realização de novos estudos sobre o tema, capazes de 

subsidiar uma atuação mais consistente da fisioterapia, ancorada num corpo de 

conhecimento mais aprofundado acerca da patologia e dos impactos desta sobre a 

vida dos fisioterapeutas. 

Palavras-chave. Fisioterapeuta; LER/DORT; Punho. 
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A GASTRONOMIA BRASILEIRA: INFLUÊNCIA CULINÁRIA 

INDÍGENA  
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Faculdade Patos de Minas.  

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: Na atualidade, são muitas as influências indígenas na culinária 

brasileira, temperos e produtos naturais, como gengibre e cominho, dão um toque 

diferente às receitas por todo o país. Alimentos como palmito, mandioca, abóbora, 

peixes e carne de caça passaram a ser consumidos com mais frequência pelos 

brasileiros. Muitos dos nossos hábitos e crenças derivam também da cultura 

indígena, como o uso de redes para descanso e, no folclore, a existência do 

personagem lendário Curupira. Na culinária indígena é comum a utilização de frutas, 

verduras, legumes, raízes, peixes, carnes de animais caçados na floresta, cereais e 

castanhas. Alguns desses ingredientes deram origem a pratos muito saborosos 

como tapioca, feita com fécula de mandioca, pirão, delicioso caldo grosso a base de 

farinha de mandioca e peixe, e beiju, que é uma massa de farinha de mandioca 

enrolada. Ainda hoje existem muitas aldeias indígenas espalhadas pelo país e que 

procuram manter a sua tradição, não se rendendo ao que a modernidade oferece e 

mantendo os hábitos alimentares. Objetivo: Objetivou-se neste estudo, uma revisão 

conceitual sobre a culinária brasileira e heranças indígenas, fazendo um paralelo, 
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importante sobre a raiz do Brasil, vale lembrar que, a formação da nação brasileira 

está ligada diretamente aos povos indígenas, pois foram os primeiros habitantes. 

Além disso, os mais de duzentos grupos indígenas conhecidos no território brasileiro 

nos legaram heranças culturais. Assim, sem muito esforço, dentro desse processo 

de interação cultural, constata-se a presença indígena em nossa culinária. Nossa 

pretensão é abordar as causas e a amplitude dessa contribuição, as características 

da comida indígena, os principais alimentos na alimentação indígena e a presença 

indígena na alimentação do brasileiro. Metodologia: a metodologia utilizada, foi a 

leitura de artigos científicos, pesquisa em sites conceituados que tenham registros a 

respeito da culinária brasileira este estudo vai ser apresentado na disciplina de 

Língua e Comunicação, como atributo da atividade avaliativa Livre, como forma de 

interação e envolvimento de diversas áreas de conhecimento. Portanto, através 

deste estudo pretende-se preservar a história indígena e mantê-la viva como parte 

da história do povo brasileiro. Além de ser importante reconhecer as origens 

culturais do Brasil. Considerações e Conclusão: A culinária brasileira tem grande 

presença indígena tanto em seus ingredientes como no preparo e nem poderia ser 

diferente, pois num grande período, a partir do início da colonização, as índias foram 

mães, mulheres e cozinheiras dos colonizadores. Todo o processo de interações 

decorrente do grande processo de caldeamento de etnias ocorridos no Brasil, 

certamente influenciou a cultura brasileira como um todo, inclusive sua culinária. Na 

mesa mestiça brasileira estão presentes, num banquete a celebrar a miscigenação: 

o índio, a matriz brasileira, os colonizadores portugueses, o escravo africano e, 

outros em escala representativa, como a comida árabe e a italiana, e muitos outros 

que aqui chegaram para cumprirem o destino de romperem o isolamento étnico e 

participarem, da universalização da espécie, da formação do povo brasileiro. 

Palavras-chave. Culinária Indígena; História; Cultura.  
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VERSOS MÁGICOS: O TRABALHO COM A POESIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Joyce Magalhães Silva 
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Introdução: A poesia é uma obra de arte da linguagem, para além de ser uma 

leitura e escrita prazerosa, as poesias são muito importante para educação 

principalmente no desenvolvimento das crianças e adolescente. A poesia está 

presente ainda na infância, por meio das cantigas, nas brincadeiras, nas histórias 

contadas por nossos avós e nos livros. A poesia é mágica, capaz de lapidar mais 

ainda a criatividade, imaginação e a comunicação. Sabe-se que a leitura abre a 

mente e amplia os horizontes, de modo que trabalhar com os alunos diferentes 

poesias é crucial para incentivar e motivar o gosto da leitura, estimulando a escrita e 

sensibilizando-os para a produção de suas próprias poesias, atendendo as 

necessidades e curiosidades da turma, já que a leitura de poesias é escassa no 

cotidiano escolar. Objetivo: analisar se o trabalho com as poesias efetivamente 

contribuem no desenvolvimento cognitivo, social e emocional de alunos do ensino 

fundamental I. Verificar se o trabalho com poesias possibilita desenvolver nos alunos 

o gosto pela leitura, aprimorar a escrita, a fala e a imaginação. Metodologia: trata-

se de uma pesquisa em andamento, revisão de literatura, pesquisa bibliográfica de 

cunho qualitativa por meio do estudo em artigos acadêmicos, revistas e livros que 

tratam do assunto procurando evidenciar a contribuição das poesias no 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional de alunos do ensino fundamental I. 

Procurando também compreender sobre o surgimento da poesia, a diferença de 

poema e poesia, os conceitos da poesia, versos, estrofes e rimas. Considerações e 

conclusão: Ter contato com a poesia é uma das melhores formas de expressar 

sentimentos e emoções. Percebe- se que muitos alunos não possuem conhecimento 
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das obras clássicas como por exemplo, Mario Quintana, Castro Alves, Carlos 

Drummond de Andrade entre outros. O trabalho com as poesias poderá, então, 

promover esse contato com os clássicos da literatura. Contribuindo também no 

aprimoramento da leitura e escrita, bem como o enriquecimento do vocabulário. Por 

fim, entende-se que a produção de poesias oportuniza aos alunos a sensibilização e 

a valorização dos sentimentos fazendo com que expressem o mundo mágico da 

imaginação.  

Palavras-chave. Criatividade; Educação; Imaginação; Leitura.  
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR: RUPTURAS E PERMANÊNCIAS 

 

Juliana Amorim 
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Introdução: Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de 

ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de 

todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base estabelece conhecimentos, competências e 

habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos 

propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e 

para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Objetivos: Este 

estudo, ainda em fase inicial, tem como objetivo discutir a organização da Educação 

Infantil na Base Nacional Curricular Comum (BNCC). A partir de análises 

relacionadas aos documentos que precederam a BNCC, pretende-se verificar as 

permanências e os avanços para e na educação infantil. Metodologia: 

Metodologicamente recorreremos à pesquisa documental-bibliográfica, tendo como 

fontes; o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil-RCNEI, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil-DCNEIs e a BNCC. 

Considerações: Esperamos que esse estudo possa contribuir para a compreensão 

das novas configurações assumidas pela educação infantil a partir da BNCC, bem 

como para a melhoria da prática pedagógica desse segmento.  

Palavras  chave: Educação infantil,  BNCC, RCNEI 
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ENSINO FUNDAMENTAL E AS METODOLOGIAS ATIVAS NO 

ENSINO  DA LÍNGUA PORTUGUESA 
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Introdução: Este trabalho está sendo desenvolvido no curso de Mestrado do Programa de 

Pós-graduação em Educação Básica da Universidade de Uberaba – UNIUBE, Campus 

Uberlândia.  Para Saviani (1897) através da interação do professor e da participação ativa 

do aluno a escola deve possibilitar a aquisição dos conteúdos, trabalhando a realidade do 

aluno em sala de aula, para que ele tenha discernimento e poder de analisar sua realidade 

de uma maneira crítica e também a sua socialização para que tenha uma participação 

consciente e autônoma na democratização da sociedade. De fato, a escola é o local que 

prepara a criança, futuro cidadão, para a vida, e deve transmitir valores éticos e morais aos 

estudantes, e para que cumpra com seu papel deve acolher os alunos com empenho para, 

verdadeiramente transformar suas vidas. Ressalta-se ainda o uso de metodologias ativas a 

serem desenvolvidas em sala de aula especificamente no ensino da Língua Portuguesa nos 

anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, conhecer o contexto em que o aluno está 

inserido pode facilitar o preparo das aulas e o alcance dos objetivos pretendidos na 

formação omnilateral do sujeito social. Objetivo: Objetivou-se, neste estudo a formação 

continuada de professores que atuam na Educação Básica, sua visão global e 

interdisciplinar dos aspectos que promovem uma educação de qualidade, principalmente os 

que consideram o cotidiano do aluno um meio educativo. Busca-se também considerar 

temas emergentes que constituem a sociedade, estimulando a construção de metodologias 

didático-pedagógicas inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de 

aprendizagem do aluno da Educação Básica. Metodologia: A metodologia deste trabalho 

compreende o levantamento bibliográfico, coleta de dados em sites de divulgação científica 

oficial do governo brasileiro e da imprensa, a sistematização destes dados e a produção de 

mailto:roselinemartins@yahoo.com.br
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gráficos, dialogando com a teoria de vários autores na área da Educação, dentre eles, 

Demerval Saviani, Miguel Arroyo e Rubem Alves. Considerações e Conclusão: Portanto, 

ao optar pela docência, o professor, além das competências e habilidades necessárias no 

seu campo de atuação, passa a ter o compromisso de aperfeiçoar conceitos e práticas 

pertinentes ao processo ensino-aprendizagem buscando alternativas viáveis para que os 

alunos compreendam, se aprimorem e saibam aplicar no seu cotidiano os conhecimentos 

necessários para o exercício da cidadania plena. Dessa forma, além do domínio dos 

conteúdos, da didática, dos conceitos de interdisciplinaridade, uso de metodologias ativas, à 

docência requer atualização constante e busca permanente de novos saberes necessários 

inerentes à profissão. Portanto, de acordo com Arroyo (2000), é importante trabalhar a 

humanização do educando e não estagnar o aluno como depósito de informação, trabalhar 

nele a afetividade, a amizade, o coletivo e principalmente o amor, entendendo o aluno e a 

sua necessidade cotidiana. Nesse sentido a escola e à docência podem ser mais humanas 

respeitando a necessidade de cada um. 

Palavras-chave. Competências e Habilidades; Educação Básica; Metodologias Ativas.  
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A VISÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO EM RELAÇÃO À 

NATUREZA: OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
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Marcos Roberto da Silva 

Graduando do Curso de Engenharia Agronômica pela Faculdade Patos de Minas (FPM). 
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Esp. Roseline Martins Sabião 

Mestranda em Educação, professora de Língua Portuguesa e orientadora da pesquisa, 2019. 

Faculdade Patos de Minas.  

roselinemartins@yahoo.com.br 

 

Introdução: O papel do Engenheiro Agrônomo, está sendo modificado tendo em 

vista as transformações porque passa a agricultura brasileira. Hoje, esse profissional 

precisa ter uma boa visão sobre gestão, sobre perspectivas de cenário de médio e 

longo prazo, de uma forma muito holística, além de visão estratégica. Não dá mais 

para se preocupar apenas com um fator que interfere na produção e na 

produtividade. É preciso estar atento às transformações que estamos enfrentando, 

na sua maioria de forma positiva. Agricultura é a arte e a ciência de produzir animais 

e vegetais úteis ao homem, respeitando o ambiente (recursos naturais) e as 

pessoas. Agronomia também pode ser entendida como sinônimo de ciências 

agrárias. Com este significado, Agronomia envolve as Engenharias Agronômica, 

Florestal, Agrícola e de Pesca/de Aquicultura. O principal papel do engenheiro 

agrônomo é dar melhor condição de vida ao produtor e ao trabalhador rural, sempre 

respeitando a natureza. Tal ação favorece toda a sociedade, inclusive a parte dela 

que se concentra nas cidades, longe do campo (ABREU, 2013).  Objetivo: 

Objetivou-se neste estudo, uma revisão conceitual sobre a visão do Agrônomo em 

relação à natureza, a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico 

com a preservação ambiental, construindo assim os pilares para um 

desenvolvimento realmente sustentável, integra a expectativa em relação à atividade 

profissional do engenheiro e demais profissões tecnológicas, sua participação com 
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princípios de sustentabilidade, pois, a degradação dos recursos naturais causada 

pelo homem, a desigualdade social e as mudanças climáticas levam a um 

questionamento sobre como promover um desenvolvimento sustentável. Dessa 

forma, apresentando o papel da engenharia na consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, demonstra assim o protagonismo da engenharia 

agronômica de um planeta sustentável, contribuindo para a discussão e a formação 

de profissionais mais conscientes e gabaritados. Metodologia: a metodologia 

utilizada, foi a leitura de artigos científicos, pesquisa em sites conceituados, cartilhas 

com os princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 

integram a Agenda 2030. Para tanto, este estudo vai ser apresentado na disciplina 

de Língua e Comunicação, como atributo da atividade avaliativa Livre, como forma 

de interação e envolvimento de diversas áreas de conhecimento. Portanto, através 

deste estudo fica evidente que o Engenheiro Agrônomo é o profissional responsável 

por estudar a cultura dos campos e a teoria da agricultura. Além disso, é 

responsável por conceber e orientar a execução de trabalhos relacionados à 

produção agropecuária. Considerações e Conclusão: Em síntese, a cada dia, é 

maior a importância do Engenheiro Agrônomo na produção de alimentos, fibra e 

energia, para uma população cada vez mais urbana. Além, é claro, das questões 

relacionadas à preservação recursos naturais. Ressalta-se que é essencial o 

Engenheiro Agrônomo possua gosto por atividades ao ar livre e pelo contato com a 

natureza, logo, planeja, auxilia e executa os serviços ligados a escolha da cultura, 

realizando a preparação do solo, do plantio, da adubação e da colheita, cuidar da 

criação, alimento, saúde, reprodução e abate de rebanhos. Bem como no combate a 

pragas e doenças que atacam plantações e animais.  

Palavras-chave. Engenheiro Agrônomo; Natureza; Sustentabilidade.  
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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:  

Modelo 

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

Pequeninos. In: II Semana Interdisciplinar do Conhecimento (SIC), 1, 2019. Patos de 

Minas. Anais: SIC, Patos de Minas, FPM, 2019. p. 04-05. Disponível em: 

https://www.esunfpm.net/copia-v5n22018. Acesso em: dia/mês/ano  

 

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 14, em português;  

2) Identificação do autor logo abaixo do título, tamanho 10;  

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

4) Texto de acordo com as normas da ABNT.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

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

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

 

Observações:  

Os anais de eventos estão anexados a revista Virtua34 da ESUN FPM. (ISSN 2526-

5075) 

 

O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos autores   
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