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AS CLÁUSULAS ABUSIVAS NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS: UMA ANÁLISE
NO MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
Annya Karina Figueira de Souza1
Lucélia Keila Bitencourt Gomes2

RESUMO

O presente trabalho tem por escopo demonstrar a importância do reconhecimento dos direitos
e garantias fundamentais assegurados a todos em relação à necessidade de tutela dos direitos
do consumidor brasileiro, a disposição no texto constitucional (inc. XXXII, art. 5º) que
instituiu pontos imprescindíveis para a edição do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8078/90, pois apesar da demora para sua instituição, trouxe grandes e inúmeros avanços no
âmbito da sua atuação, até mesmo a economia e o crescimento do país. A elaboração do
código foi inspirada nos princípios e preceitos fundamentais básicos para a garantia de uma
vida digna para o ser humano. Visa, num primeiro momento, abordar rapidamente sobre os
direitos consumeristas, os fundamentos principiológicos, além de identificar as cláusulas
abusivas nas relações de consumo, bem como sua prevenção, nulidade e possíveis ações e
acesso ao Judiciário nesses casos. E, ao mesmo tempo, demonstrar dados reais através de
pesquisa de campo realizada no Procon Municipal de Tianguá, explanar a demanda existente
nesse órgão bem como o grau de instrução dos consumidores. Abordando também as
alterações feitas a partir da aplicação dessas normas, o comportamento dos entes que
compõem essas relações, fornecedor e consumidor, e os benefícios que elas trouxeram ao
consumidor em decorrência desse caráter de prevenção e proteção da Lei.
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CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA: Uma responsabilidade compartilhada
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar e refletir a problemática de como se da à
responsabilidade da família, sociedade e do Estado em face da pessoa idosa, buscando
identificar quais os direitos e garantias atribuídos a essa importante parcela da população
brasileira e quais as consequências do descumprimento dessas garantias na vida dos idosos. A
Constituição Federal determina que a responsabilidade com o idoso não se restringe apenas à
família, mas também ao Estado e à sociedade em geral, sendo assim, uma obrigação
compartilhada para o respeito dos direitos da pessoa idosa. A nossa Constituição, no art. 220
assegura que os filhos maiores têm o dever de assistir os pais na velhice, carência ou
enfermidade, proporcionando um convívio familiar baseado no afeto e no princípio da
solidariedade. Valendo-se destacar que a família deve proteger e manter os direitos morais e
materiais do idoso. Já o Estado tem obrigação e o dever de fiscalizar e na ausência dessa
família ou na sua insuficiência, intervir para garantir os direitos da pessoa idosa. E cabe à
sociedade a questão da integração e do respeito pelos idosos, visto que estes estão em uma
fase vulnerável da vida em que o descumprimento das garantias inerentes a eles poderá ter
consequências degradantes ao organismo desses indivíduos, podendo causar até a morte.
Assim, é notável que todos possuem um papel fundamental para a garantia dos direitos dos
idosos. Tratar os idosos com dignidade contribui para a construção de uma sociedade mais
justa e solidária.
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RESUMO

A violência ainda se faz presente no cotidiano de milhares de crianças ao redor do mundo.
Muitas vezes essa atitude é justificada como parte da cultura ou para disciplinar o menor que
passa a acolher a agressão como parte da sua vida cotidiana. Este estudo tem o objetivo de
analisar os efeitos psicossociais dos traumas sofridos a curto ou em longo prazo, além de
caracterizar as agressões sofridas por crianças de 0 a 12 anos, em seu âmbito familiar e social,
identificando os possíveis motivos das agressões, e identificar quais são frequentemente
usadas. Este estudo trata-se de uma análise descritiva de natureza qualitativa na modalidade
de pesquisa de campo, que foi realizada em dois momentos: a) levantamento de dados
mediante entrevista e b) construção do artigo científico com a devida análise dos dados
colhidos na entrevista. A pesquisa foi realizada no município de Piripiri - Piauí, onde foram
entrevistados o presidente do Conselho Tutelar e a psicóloga, que tiveram convivência com
casos. De acordo com a pesquisa desenvolvida pôde-se constatar que a violência infantil é
caracterizada pela negligência, hostilidade verbal, ameaça de abandono, abandono físico e
emocional, além da rejeição. Dentre os tipos de violência, existem a negligência, a violência
física e a violência sexual. Diante dos fatos analisados, pode-se concluir que os efeitos
sofridos variam de criança para criança. Elas podem ficar retraídas ou agressivas, e isso varia
de acordo com sua própria personalidade e para impedir que esses traumas estejam presentes
na vida dessas crianças, é necessário entrar em contato com o Conselho Tutelar e lutar contra
esse problema que atinge a sociedade.
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CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS DOS ACIDENTES DE TRANSITO NA
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RESUMO

Os acidentes de trânsitos estão entres os maiores causadores de morte no Brasil e em todo o,
mundo, e além do mais é um dos principais problemas de saúde pública, por deixar grande
parte dos envolvidos com sequelas, implicações físicas e ate psicológicas para o resto da vida.
Diante disto, a pesquisa surgiu a partir da observação do trânsito da cidade de Piripiri – PI, no
qual vem acontecendo muitos acidentes de trânsito com vítimas fatais ou, sequelas físicas e
psicológicas e com isso se ressalta a seguinte pergunta norteadora: Quais as consequências
psicossociais que os acidentes de trânsito trazem para vítima e sua família? Na cidade de
Piripiri-PI tem se registrado grande número de acidentes de trânsito nos últimos três anos.
Notam-se cada vez mais irresponsabilidades das partes dos motoristas e motociclistas,
conduzindo veículos em alta velocidade, e na maioria das vezes alcoolizados. O presente
trabalho tem como objetivo analisar as principais consequências psicossociais que ocorrem
com os envolvidos nos acidentes de trânsito na cidade de Piripiri-PI, e diante disso
caracterizar as principais causas dos acidentes de trânsito, e apontar como fica o psicológico
da vítima ou da família depois do acidente, e como ocorrerá a ressocialização destes
indivíduos e, por fim, identificar as leis que envolvem o Seguro DPVAT (Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) nesses casos. A pesquisa foi de caráter
qualitativo. Para o levantamento dos dados foram recolhidas assim algumas informações por
fonte de pesquisa e fazendo um próprio levantamento de dados com as vítimas do trânsito e
seus familiares existentes dentro do município de Piripiri PI.
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FAMILIA SUBSTITUTA E A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO QUE TANGE A
PROTEÇÃO DO ADOTADO
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RESUMO
O presente artigo fez uma pesquisa de campo sobre a legislação brasileira que abrange a
família substituta, destacando a evolução da legislação até os tempos atuais, além de elucidar
sobre os direitos do adotante e adotado. Ressaltou-se as mudanças em torno da adoção, desde
Código Civil de 1916 passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que veio a
abranger a maior parte da legislação em torno da adoção, tutela e guarda. A criança e ao
adolescente é resguardado o direito de convivência familiar e em comunidade, por isso, foi
salientado a proteção legislativa para o adotado. Para os adotantes é dado o direito à licença
maternidade como paternidade e para o adotado o direito à herança. Para uma fundamentação
mais concreta deste artigo, foi realizada uma pesquisa de campo, com uma estudante de
Serviço Social, que já fez pesquisas sobre o tema, o qual demonstrou o seu conhecimento em
relação à adoção.
PALAVRAS-CHAVE: Adoção. Legislação. Direitos.
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CAUSAS SOCIAIS QUE PODEM CONTRIBUIR COM AS INFRAÇÕES
COMETIDAS POR JOVENS, QUE ESTEJAM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SÓCIOEDUCATIVA NO CREAS DE PEDRO II

Stefany Gomes dos Santos ¹
Ana Carolina Alves da Silva ²
Anne Heracléia de Brito e Silva ³
RESUMO
A violência juvenil é um tema que assola e preocupa a sociedade. Atualmente estudantes,
cidadãos, governantes, profissionais, estudiosos têm se mobilizado para tentar conhecer as
possíveis causas e medidas para tentar amenizar a situação. O presente estudo buscou
conhecer alguns fatores que contribuem com a criminalidade juvenil. Tem como objetivos
analisar as possíveis causas sociais que contribuem para os adolescentes cometerem infrações,
verificando de que forma os fatores tais como ambiente familiar, contato com drogas, álcool e
tabaco, nível de escolaridade estão correlacionados com o ato infracional e de que forma tais
fatores sociais contribuem com delinquência juvenil. O presente estudo foi realizado por meio
de uma pesquisa descritiva, teve como instrumento de coleta de dados um questionário
fechado. Participaram dessa pesquisa jovens que cometerem infrações enquanto menores de
idade e que estavam cumprindo medida socioeducativa no CREAS de Pedro II – PI. Por meio
desse trabalho, foi possível indicar alguns fatores que podem estar relacionados à
criminalidade juvenil, como o ambiente familiar, consumo de drogas e ciclo de amizades.
Existe a necessidade de novos estudos acerca do tema, propondo informações importantes que
possam facilitar a criação de políticas públicas de prevenção, inclusão social e ressocialização
destes jovens.
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RESUMO
A queimadura é uma lesão dos tecidos orgânicos em decorrência de um trauma de origem
térmica, que varia desde um pequeno flictena até formas graves, podendo desencadear
respostas sistêmicas proporcionais à extensão e à profundidade. O uso do laser no tratamento
de queimaduras está baseado na sua ação antiinflamatória, com consequente analgesia. Isto
foi observado em experimentos que utilizaram lasers de diferentes comprimentos de onda,
dosagens e modos de aplicação. O artigo teve como objetivo avaliar a eficácia da terapia com
laser no processo de cicatrização de pacientes com sequela de queimaduras, determinando
parâmetros de uso seguro no tratamento desses pacientes. De acordo com a metodologia
empregada, a coleta de dados deu-se com a captação de 10 artigos científicos no período de
2005 a 2016 localizados nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs, que após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão a amostra para a análise foi de 4 artigos. Como estratégias de
busca foram utilizados os seguintes descritores: queimaduras, laser, cicatrização, feridas,
pacientes. Mediante a pesquisa, foi possível analisar que o laser terapêutico tem uma vasta
eficácia sobre pacientes queimados, onde seu principal objetivo é a reparação tecidual.
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RESUMO PÔSTERES
DE BACHARELADO EM SERVIÇO
SOCIAL

CONTROLE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
Isadora Maria Medeiros da Silva ¹
Stácia Magalhães Cardoso ²
RESUMO
As políticas públicas na sociedade brasileira são estudadas através da rotulação e a criação de
teorias sociais com base em divisão de poderes, conflitos, processos de decisões e a repartição
de custos e benefícios sociais, além de ter como análise o estudo da cidadania como código de
valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, onde este sistema é
definido por norma legal. O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de
construção das políticas sociais e o papel do controle social na efetividade destas, em um
contexto brasileiro. O trabalho tem caráter qualitativo, explanatório com base na leitura e
fichamento de livros e artigos, tendo por base autores como Bobbio (1992), Marshall (2005),
Santos (1979), dentre outros que apontam sobre a relação entre classe social, políticas
públicas, cidadania e justiça. Através dos pontos expostos no presente trabalho, é possível
perceber que a construção das políticas públicas no Brasil, tem base em um processo histórico
de luta, busca por direitos e confronto entre a classe trabalhadora e a elite. Mas que com o
marco 1930 a 1943, com a Consolidação das Leis de Trabalho; 1966 e 1971, com a criação
dos INANPS, e ainda mais tarde a Constituição Federal brasileira, tem-se a garantia da
participação popular na construção de políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas que
busquem a melhoria da qualidade de vida da população. O controle social vem para
democratizar a gestão pública, permitindo uma sociedade organizada que passa a intervir nas
políticas públicas, interagindo com o Estado para a definição de prioridades e na elaboração
dos planos de ação dos municípios, estados ou do governo federal.
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A IMPORTÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: UMA ANÁLISE
DE CONTEÚDO
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RESUMO
O conhecimento é elemento fundamental na construção, desenvolvimento dos contextos da
humanidade, estes sendo decorrentes de avanços tecnológicos, sociais e econômicos da
sociedade. Mas este conhecimento varia e necessita de questionamentos e testes na produção
da pesquisa, assim se torna comum a revisão de literaturas e trabalhos científicos já que estes
estão em constantes questionamentos e busca de soluções. O presente artigo analisa os
fundamentos e procedimentos metodológicos, estes como fundamentais na construção e
reconstrução da pesquisa, tendo como objetivo enumerar os métodos e técnicas de pesquisa
como ponto de partida na construção do conhecimento. Sendo de caráter bibliográfico, através
de autores como Apolinário (2006), Aranhas; Martins (1993), com a diferenciação de
pesquisa qualitativa para quantitativa, onde ainda se afirma que em toda pesquisa há um
pouco de estudo quantitativo e qualitativo. O trabalho utiliza as técnicas de entrevistas,
diferenciando as entrevistas individuais de grupais e adequa o momento de usar cada uma. E
finalmente enumera as etapas de um trabalho científico como base fundamental para qualquer
eficácia de uma pesquisa. Através dos pontos expostos no presente trabalho, é possível
realizar uma pesquisa qualitativa, além da construção de entrevistas por meio de métodos e
técnicas fundamentais para a construção e soluções de problemas e objetivos. Na busca pelo
conhecimento, faz-se necessária uma análise de conteúdo, uma constante indagação de
estudos já realizados e de questões que possam ter ficado em aberto durante outras pesquisas.
Daí a necessidade de conhecer as classificações do conhecimento e adequar o seu estudo em
um meio eficaz, onde a partir deste serão construídas as indagações, hipóteses, objetivos e
resultados de uma pesquisa.
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INTERVENÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PACIENTE RENAL

CRÔNICO EM CAMPO MAIOR
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RESUMO
A insuficiência renal crônica (IRC) é a perda lenta, progressiva e irreversível das funções
renais. O objetivo deste artigo foi analisar e compartilhar experiências, as práticas e a atuação
do Assistente Social que trabalha no Instituto do Rim de Campo Maior (IRCM). A
metodologia tem como pesquisa qualitativa, exploratória e de campo, baseada nas
observações no Instituto do Rim de Campo Maior. O Serviço Social tem sua profissão
regulamentada pela Lei 8.662/93 e seu exercício profissional é regido pelo Código de Ética
Profissional dos Assistentes Sociais, através da Resolução 383/99 que caracteriza o Assistente
Social como profissional da saúde. Foi instituída a Política Nacional de Atenção ao Portador
de Doença Renal Crônica pela Portaria 1.168/2004, que garante o tratamento gratuito nas três
(03) esferas de governo. Foi observado que dentre as práticas do profissional de serviço social
o encaminhamento faz parte desse cenário bem como orientações diante as demandas.
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RESUMO PÔSTERES PÓSGRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA DO
ENSINO SUPERIOR

CULTURA ORGANIZACIONAL ADAPTATIVA E CONDIÇÃO PÓS-MODERNA:
IMPERATIVOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR ATUAL.
Edelson Pereira dos Santos ¹
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RESUMO
Exigências extraorganizacionais determinam um ambiente de intensa mutabilidade, uma vez
que o mundo se volta para avanços tecnológicos, consciência ética supervalorizada para com
o homem, a natureza e outros fatores da globalização. O mundo pós-moderno provocou em
nós a inconstância nos muitos valores da sociedade. A maneira de se produzir conhecimento
também sofreu alterações e as instituições de ensino imbuídas de formar sujeitos críticos em
relação aos valores antes preconizados como supremacia da objetividade e verdades absolutas
estão se adaptando às condições pós-modernas que se fazem imperativas: maior subjetividade,
ensino inclusivo e limites para generalizações. A qualidade de uma instituição de ensino
depende muito de sua flexibilidade para reagir às mudanças em seu contexto educacional e
toda mudança exige das instituições novas práticas e reflexões que passarão a integrar sua
cultura organizacional. A cultura organizacional é a engrenagem que valida a ação
administrativa já que por meio dela os valores são transmitidos, as ideologias aceitas e a
maneira de fazer é padronizada. No Brasil, por meio da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, foi
criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) responsável por
avaliar todos os aspectos que giram em torno das atividades de ensino, pesquisa e extensão e
com isso também englobam a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da
instituição, o corpo docente, as instalações, dentre outros aspectos, constituindo-se como um
dos principais responsáveis pelas mudanças no ensino. Com a geração pós-moderna marcada
por características como ironização do caos, contradições e justaposições de ideias,
fragmentação dos indivíduos, pessimismo e efemeridade das relações - inserida num mundo
instável, efêmero e, sobretudo, caótico - faz-se necessário encontrar técnicas de ensino que
satisfaçam essas características. No contexto educacional cabe às IES estarem de olho tanto
nos agentes externos que fazem parte de sua esfera macroambiental de exigências - o Sinaes,
por exemplo -, quanto nos clientes internos (alunos, funcionários, etc) que possuem
características cada vez mais contraditórias com mudanças na percepção em relação ao
conhecimento e pensamento com crítica aos valores. Mas afinal que percepção tem o alunado
sobre os esforços das Instituições de Ensino Superior (IES) de se adaptarem às exigências do
ensino pós-moderno? Dessa indagação concebeu-se este trabalho que objetiva avaliar as
exigências de ensino do Sinaes para então compreendermos os elementos que compõem uma
cultura organizacional adaptativa voltada para o ensino superior de qualidade, bem como
conhecer as características que definem os sujeitos de hoje (alunos) como seres pósmodernos. Os alunos tomam conhecimento das ações de inclusão social, formação ético,
social e ambientalmente responsáveis ao acompanhar a grade curricular que traz disciplinas
com tais enfoques e por meio de discussões orientadas pelos docentes, simulados em sala de
aula, palestras e afins, de realização organizada pelas IES. As IES, por sua vez, encontram
motivação nas premissas ditadas pelo Sinaes, na busca por competitividade e pela sua
expansão no mercado educacional.
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EXAUSTÃO EMOCIONAL: UMA ANÁLISE ACERCA DA SUA POSSÍVEL
EXISTÊNCIA EM DOCENTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRIPI
Nickolly Ellen de Amorim Santos ¹
Rodrigo Amaral Rodrigues²

RESUMO

No presente artigo, propõe-se o estudo de uma das dimensões da Síndrome de Burnout, a
exaustão emocional, sob o enfoque na docência do ensino superior. Para tanto, foi realizada
uma pesquisa de campo com profissionais da área, com o objetivo de traçar um breve
panorama sobre a possível incidência da exaustão emocional sobre os mesmos. Os grandes
desafios encontrados diuturnamente pelos docentes do ensino superior resultam em um
grande abalo físico e mental destes. Aludidos problemas, quando ocorrem de forma reiterada,
pode ocasionar o desenvolvimento da Síndrome de Burnout, o que causa, consequentemente,
o desgaste do profissional, chegando a interferir, até mesmo, em sua vida pessoal. Busca-se,
portanto, com o presente estudo, compreender os efeitos causados por uma eventual exaustão
emocional dos docentes na seara do ensino superior, além de buscar possíveis soluções para
dirimir o impacto que aludida exaustão causa aos profissionais. Os resultados obtidos
confirmam a primeira hipótese do estudo, uma vez que a maioria dos participantes
apresentaram alguma manifestação de Exaustão Emocional no desempenho da prática
docente.
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DOCÊNCIA DENTRO DO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE
PIRIPIRI: PROFESSOR PESQUISADOR OU PROFESSOR CONTEÚDISTA?

Francisca Sharlene Costa Silva ¹
Rodrigo Amaral Rodrigues²
RESUMO
O ensino superior e a docência em todo seu contexto histórico social vem atuando em uma
perspectiva de melhoria em todas as áreas, na qual se deixa um pouco a desejar no campo da
licenciatura, profissionais capacitados na área de linguagem e letramento, onde a visão que se
tem desses cursos de Letras é pouco observado e levado a sério no que diz respeito ao olhar
científico da pesquisa. Os docente ministrantes de disciplinas do presente curso em sua
metodologia e suas práticas estão consideravelmente voltados a conteúdos, confirmando a
teoria tradicionalista. Dentro desta linha de análise, o objetivo central dessa pesquisa é
investigar dentro do âmbito de ensino superior no curso de Licenciatura Plena em
Letras/Espanhol, a educação e a pesquisa, considerando que os indivíduos educados por
professores-pesquisadores possam contribuir para o desenvolvimento tanto cultural quanto
científico da sociedade, direcionando os educandos para uma realidade científica moldada em
descobertas e explicações de um novo. Diante de toda a abordagem, foram desencadeados
dois questionamentos sobre a educação de nível superior, visto que está voltada apenas para
conteúdo, secundarizando a pesquisa, onde se apontou também os motivos que fomentam a
carência de incentivo para que durante ou o término do curso os alunos se tornem professores
pesquisadores. Foram realizados dois questionários, compostos por três questões de
modalidade subjetiva, obtendo como público alvo três professores que atuam na área da
Licenciatura Plena em Letras/Espanhol e quatro alunos já formados pela Universidade
Estadual do Piauí que esboçaram seu ponto de vista acerca dos objetivos propostos em cada
pergunta. Observou-se então que o presente estudo norteou indagações contraditórias a
respeito da formação continuada, tanto de professores como futuros docentes da área,
concluindo que os docentes de Letras estão unidos a uma prática tradicionalista, mas que a
visão desse tradicionalismo está sendo modificada pela exigência do mercado de trabalho.
Independentemente da prática adotada de atuação profissional, os entrevistados despertaram
através de suas falas a necessidade da pesquisa mais a fundo e de destaque no âmbito da
licenciatura, deixando claro que são direcionadas pesquisas nesse curso, destacando mais a
área da literatura, como se observa na fala de um dos professores. Finalizando que a pesquisa
é de suma importância no ensino superior, mas reafirmando a cultura tradicionalista, tornando
o professor ainda um mediador conteudista, porém a modalidade de ensino dos docentes vem
se modificando em meio ao que a sociedade impõe e exige dos profissionais atuais e futuros.
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UM ESTUDO ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ÂMBITO DO ENSINO
SUPERIOR: UMA PESQUISA QUALITATIVA

Valéria Maria Fontenele de Oliveira ¹
Rodrigo Amaral Rodrigues²
RESUMO
A inclusão social de pessoas com deficiência tem sido tema de diversas pesquisas que
discutem propostas voltadas para a implantação de uma sociedade inclusiva. O Brasil optou
por um sistema educacional inclusivo, priorizando o respeito às diferenças e o atendimento
adequado das necessidades educacionais especiais dos alunos, permitindo assim o acesso a
uma educação de qualidade em ambientes livres de qualquer tipo de discriminação. Dessa
forma, o objetivo desse trabalho é apreciar a compreensão dos docentes universitários acerca
da inclusão educacional no contexto acadêmico, conhecer as experiências profissionais, as
dificuldades observadas no ambiente de inclusão e identificar os principais aspectos que
podem viabilizar a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. A presente
pesquisa tem como amostra 10 docentes universitários, com idades entre 20 e 50 anos,
profissionais com experiência na área entre 1 e 11 anos, tendo sido realizado um questionário
com perguntas sobre a temática em questão. Na análise dos dados gerados, foi utilizada a
Técnica de Análise de Conteúdo Temática de Bardin. Os resultados obtidos foram
quantificados em 5 tabelas, por meio das quais foi possível observar que a educação inclusiva
está relacionada ao atendimento das pessoas com deficiência em salas de aula comuns, de
acordo com a opinião dos entrevistados. Ademais, 40% destes afirmaram que nunca
participaram de especialização/capacitação sobre o tema abordado, o que se coloca como um
obstáculo à compreensão do modo de integrar pessoas com alguma deficiência. Em suma, o
presente artigo buscou inferir sobre a temática da educação inclusiva a partir da visão dos
docentes, mostrando as principais ideias, as experiências profissionais, as dificuldades e as
sugestões encontradas a partir dos discursos dos entrevistados.
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COMO O PET-SAÚDE CONTRIBUIU NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS
EGRESSOS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA QUE
PARTICIPARAM DO PROGRAMA
Clara Maíste Ferreira da Silva ¹
Rodrigo Amaral Rodrigues²
RESUMO

Para que ocorram avanços nos processos formativos é preciso que haja promoção de formas
mais ativas de aprendizagem e maior interação do processo educativo com a realidade na qual
o acadêmico está inserido. Nesse contexto, foi criado em 2009 o Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). O objetivo dessa pesquisa é analisar como o PET-Saúde
contribuiu na formação profissional dos egressos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia
que participaram do programa na Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI). Trata-se de um
estudo com abordagem qualitativa, onde a técnica de coleta de dados utilizada foram
entrevistas semiestruturadas com os ex-alunos bolsitas do PET-Saúde, egressos da referida
instituição e o método de análise dos dados se deu por meio de análise de conteúdo temática.
As atividades do Pet-Saúde contribuíram para a aquisição de um conhecimento complementar
ao dado em teoria, qualificando o aprendizado dos egressos, e estes adquiriram
conhecimentos e habilidades que lhes deram afinidade e segurança para saber agir e realizar
atividades próprias a sua formação. Conclusões: O PET-Saúde proporcionou a formação de
sujeitos mais críticos, atuantes, reflexivos, com visão diferenciada e atitudes criativas e
transformadoras, os colocando em sintonia com as necessidades de saúde da população e
permitindo novas formas de geração do conhecimento.
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CLIMA ORGANIZACIONAL NO SETOR DE VIDRAÇARIA: UMA ANÁLISE NOS
FATORES QUE INFLUENCIAM A QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO
Ana Célia dos Santos Sousa ¹
Rodrigo Amaral Rodrigues ²

RESUMO
O presente artigo aborda a temática clima organizacional que em seus muitos benefícios
favorece o crescimento das organizações, garantindo para o funcionário da empresa um
melhor desempenho e a melhoria do ambiente de trabalho que resultará num local agradável e
produtivo. O mesmo traz como problema norteador o seguinte questionamento: Quais os
fatores que influenciam no clima organizacional das empresas do setor de vidraçaria na
cidade de Pedro II? O artigo tem ainda como objetivo analisar a importância do bom clima
organizacional para a qualidade do ambiente de trabalho no setor de vidraçaria. A estratégia
metodológica utilizada constitui-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico e para melhor
fundamentar esse estudo, realizou se também uma pesquisa de campo na empresa Cristal
Vidros e Alumínio da cidade de Pedro II – PI, líder do setor na região norte do Piauí. Dentro
desta perspectiva, realizou-se uma pesquisa de natureza quantitativa com a aplicação de
entrevistas para funcionários e chefes de departamentos da mesma. Após a análise dos
resultados obtidos, verificou-se diversos fatores que influenciam de fato no clima
organizacional e que bem podem ser trabalhados por empresas do setor estudado como em
outras empresas da região, tendo em vista a amplitude destes fatores.
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EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR: UMA INVETSIGAÇÃO DOS
FATORES CAUSADORES DA EVASÃO NO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO NAS FACULDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DA
CIDADE DE PIRIPIRI-PI
Breno de Andrade Monteiro¹

RESUMO
O presente artigo aborda a Evasão no ensino superior, destacando os fatores que a causam nas
instituições públicas e privadas do curso de Administração na cidade de Piripiri.PI. Sabemos
que a evasão é uns dos problemas que atinge as instituições e deve ser contido pelas I.E.S,
haja vista que causa um enorme desastre no sistema educacional. Surge a seguinte indagação:
Quais os fatores que levaram a evasão no ensino superior do curso de Administração nas
instituições públicas e privadas na cidade de Piripiri-PI? A temática proposta surgiu através
da preocupação em analisar os fatores que levam os estudantes à evasão no ensino superior.
Pretendeu-se investigar quais são seus motivos, possibilitando a criação de ferramentas e
estratégicas para minimização da mesma. A análise desse atual quadro irá permitir
compreender profundamente suas causas e contribuir para a diminuição de evasão no ensino
superior. Temos como objetivo geral investigar os fatores que levam a evasão no curso de
Administração nas instituições públicas e privadas presenciais e a distancia na cidade de
Piripiri-PI. Já os específicos são: conhecer o gênero dos alunos evadidos; identificar os fatores
decisivos para o abandono do curso; verificar se existem políticas na IES voltadas para
minimizar a evasão dos alunos. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa
bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos e através de uma árdua pesquisa de campo que buscou informações
diretamente com a população pesquisada. Realizou-se uma entrevista com as secretarias
acadêmicas das instituições CHRISFAPI e UESPI-EAD, instituições essas que ofertam o
curso de Administração no município de Pirirpi-Pi, onde se conseguiu o máximo de dados
para descobrir quais os principais fatores da evasão. Para as instituições de ensino privadas, os
alunos matriculados são considerados como clientes adquiridos e os alunos evadidos como
clientes perdidos que, dependendo do estágio em que se encontram, dificilmente podem ser
repostos pela IES, o que trará uma perda irrecuperável nas receitas, por um período de tempo
que pode variar em até cinco anos. Observa-se que a expansão da EAD no Brasil deva vir
seguida de uma política governamental e de empenho com as IES, ou seja, a segurança de que
os recursos necessários sejam repassados de forma suficiente e nos prazos estipulados, pois
não se pode deixar que os profissionais que estão comprometidos e motivados com essa
modalidade tenham suas expectativas frustradas por divergências de qualquer natureza.
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MOTIVAÇÃO: UMA PRÁTICA IMPRESCINDÍVEL PARA O SUCESSO DA
EMPRESA ESSENCIAL MODAS DE PIRACURUCA – PI
Maria Eliene Fontenele Lima ¹
Marcilene Ibiapina Coelho de Carvalho ²

RESUMO
O presente artigo aborda o conceito de motivação no trabalho e seus principais aspectos. É um
dos temas mais estudados nos tempos atuais, pois são várias as preocupações e incertezas que
ameaçam e exigem da gerência um alto esforço para que não haja conflitos entre a empresa e
os funcionários. Compreende-se que quanto maior a motivação dos colaboradores, maior será
o sucesso da empresa. Desse modo, pode se destacar que a motivação vem a partir de um
desejo de autorrealização cujo reconhecimento profissional pelo cargo ocupado na empresa,
proporciona status social, levando à satisfação das necessidades básicas para sobrevivência e
das que lhe traz ascensão social. O problema do presente estudo consiste em verificar que
ações de estímulo à motivação funcional são desenvolvidas pela empresa Essencial Modas de
Piracuruca a fim de contribuir para o sucesso empresarial. A pesquisa tem como objetivo
geral demonstrar como a empresa Essencial Modas de Piracuruca trabalha o aspecto
motivacional de seus funcionários com vistas a garantir o sucesso empresarial. Para tanto, foi
feita uma pesquisa de campo, com observação e entrevista, fundamentada por uma pesquisa
bibliográfica e de cunho qualitativo, tendo no referencial teórico autores como Bergamini
(2008) e Gil (2001). Verificou-se que a prática da motivação é fundamental para o alcance das
metas propostas pela organização e que os funcionários da empresa analisada, em geral,
sentem-se motivados, pois contam com o constante incentivo por parte da liderança que busca
atender e satisfazer as necessidades de seus funcionários a fim de alcançar os objetivos
traçados pela gestão. Analisando os métodos de incentivo à motivação adotada pela empresa e
as entrevistas com funcionários, pode-se deduzir que a empresa se preocupa com esta questão,
desejando que os funcionários desempenhem sua função da melhor maneira possível. Por
outro lado, estes demonstraram ter um grau de satisfação moderado, sentindo-se um pouco
afetados pelo clima organizacional presente na empresa.
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FINANÇAS PESSOAIS: PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS EGRESSOS DO
CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE
CHRISFAPI
Maria Eliene Fontenele Lima ¹
Marcilene Ibiapina Coelho de Carvalho ²
RESUMO

O presente artigo aborda o conceito de finanças pessoais, considerada fundamental nos dias
de hoje, pois se assiste à crise da economia em todo o país, e seus efeitos, como, por exemplo,
o aumento do nível de desemprego e da inflação que impactam diretamente na sociedade e
fazem com que a população perda cada vez mais o seu poder de consumo. Nesse sentido,
Com a crescente globalização e as constantes mudanças que o mundo dos negócios enfrenta,
algumas decisões necessitam de planejamento tanto em curto, médio e longo prazo. A
administração de recursos financeiros vai muito além dos negócios empresariais, pois estar
também ligada diretamente ao gerenciamento do patrimônio pessoal. Dessa forma o problema
deste projeto consiste em verificar o comportamento dos egressos do curso de Administração
da faculdade Chrisfapi da cidade de Piripiri no que concerne a suas finanças pessoais frente à
crise econômica. O estudo tem como objetivo principal identificar se os egressos do curso de
administração da Chrisfapi organizam o planejamento de suas finanças pessoais frente à crise
econômica. Para o alcance dos resultados foi feita uma pesquisa de campo subsidiada por uma
pesquisa bibliográfica, cujo método de abordagem foi de cunho qualitativo, tendo por
referencial teórico, autores como: Gitman (2004), Halfeld (2006), e Weston e Brighan (2000),
os quais abordaram de forma clara e suscita a temática enfatizada. Assim constatou-se que os
egressos do curso de Administração da faculdade Chrisfapi, em sua grande maioria realizam o
planejamento e controle de suas próprias finanças; ficou perceptível a influência econômica
para o planejamento e controle das finanças pessoais dos egressos, além dos pontos positivos
do planejamento para a realização e satisfação das necessidades e desejos dos sujeitos
pesquisados.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE DA
ADOÇÃO DE POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PELAS EMPRESAS
PIRIPIRIENSES

Maria Eliene Fontenele Lima ¹
Marcilene Ibiapina Coelho de Carvalho ²

RESUMO
Pode-se perceber que, nas últimas décadas, a globalização se constituiu como um divisor de
águas no que diz respeito ao comportamento das organizações frente ao mercado. Nesse
contexto, entendia-se a questão da conduta social da organização como um comportamento
conservador e estático. Porém, ao longo dos anos isso vem mudando e hoje se compreende a
responsabilidade social das organizações como um compromisso com o destino futuro da
sociedade através das suas ações e atitudes. Nesse contexto, definiu-se o seguinte problema de
pesquisa: As empresas localizadas em Piripiri, Estado do Piauí, conhecem e implementam
políticas de responsabilidade social? Sendo o objetivo principal, conscientizar as organizações
piripirienses sobre a importância da adoção de práticas de responsabilidade social e seus
efeitos positivos na organização e na sociedade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de
campo subsidiada por uma pesquisa bibliográfica, através da aplicação de um questionário
junto a 35 empresas e cujo método de abordagem foi o qualitativo. Para fundamentar a
pesquisa em questão fez-se uso de alguns autores, tais como: Karkotli e Aragão (2004),
Maximiano (2002) e Macêdo (2006). A elaboração do presente estudo justifica-se por sua
relevância econômica e social, pois a implementação de políticas de responsabilidade social
se realizada de forma estratégica pode contribuir com resultados financeiros positivos para as
organizações. Verificou-se que as organizações reconhecem a importância. No entanto, não
desenvolvem ações estratégicas de responsabilidade social. Percebeu-se ainda que as
organizações piripirienses ainda não reconhecem a relevância da responsabilidade social e
seus benefícios, confundindo muitas vezes o conceito com atitudes de filantropia e,
consequentemente, desenvolvendo atos que se limitam a práticas de caridade.
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EXPANSÃO DO PERITO CONTÁBIL NO MERCADO DE TRABALHO NO
BRASIL.
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RESUMO
O presente trabalho relata a atuação do profissional contábil na função de perito contábil. Este
profissional é indicado pelo juiz ou contratado pelas partes para fazer um investigação sobre
determinado assunto que gera um litígio entre conflitantes e posteriormente elabora um laudo
com a conclusão da investigação, que servirá de base para o juiz tomar uma decisão sobre o
caso alvo do litígio. Pode haver vários fatores ou até mesmo pendências existentes. Esse
recurso fornece informações sobre o patrimônio de entidades jurídicas. Essa é umas das
muitas ramificações que a contabilidade possui. É uma área muito importante, pois possibilita
que os sócios de determinadas empresas, e que estejam desconfiados de alguma fraude,
possam acionar a justiça e após serem realizadas as investigações e procedimentos cabíveis,
ter segurança que a situação foi resolvida. Esse ramo da contabilidade não era muito
conhecido, mas com o passar do tempo ele vem ganhando espaço no mercado e vem se
expandindo cada vez mais no Brasil.
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RESPONSABILIDADE CIVIL E A INÉRCIA SOCIAL DIANTE DA CRISE
POLÍTICA E ECONÔMICA BRASILEIRA
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar dados coletados junto a população das cidades de
Piripiri, Piracuruca e Campo Maior, sobre o a atual crise política e as suas influências sobre a
sociedade, buscando identificar o nível de informação da população a respeito da situação
política e econômica do Brasil. Esse estudo está respaldado na pesquisa bibliográfica com o
intuito de relacionar o surgimento do Estado com o desenvolvimento da economia ao longo
do tempo, e em um segundo momento na pesquisa de campo que buscou investigar a
existência da consciência da responsabilidade civil diante da crise, e o confronto entre essa
responsabilidade civil e a inércia social diante da crise. Para tanto, a metodologia utilizada
quanto aos objetivos é quantitativa-descritiva. No processo de coleta de dados, utilizou-se da
pesquisa de campo com base em questionário aplicado a indivíduos de classe média que
tenham votado da última eleição nas cidades de Piripiri, Piracuruca e Campo Maior, Estado
do Piauí. As questões da pesquisa foram voltadas para essa dualidade do pensamento político
da esfera civil que de um lado exige uma política honesta e justa para todos e uma economia
estável. Do outro, não exerce seu voto de forma consciente, tornando-se inerte aos
acontecimentos políticos e econômicos que afetam a nação. Com a pesquisa, foi possível
concluir a importância da consciência civil posta em prática como ferramenta transformadora
no cenário político e por consequência no econômico, por meio do exercício dos direitos de
cidadão, tornando-o instituição fiscalizadora das decisões do Estado em relação à esfera civil
e econômica do Brasil.
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ESTUDO DE CASO: O CONHECIMENTO E AS APLICAÇÕES DO PRINCÍPIO DA
ENTIDADE E CONTINUIDADE NA EMPRESA “BETA” EM TEMPOS DE CRISE
NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI
Larissa Silva Nascimento ¹
Veronice Gomes Sampaio ²
Tamires Almeida de Carvalho ³
RESUMO
Os princípios Contábeis são obrigatórios no exercício da profissão e constituem condição de
legitimidade nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), e sua aplicação deve ser
essencialmente correta. Dentre estes estão o Princípio da Entidade e o Princípio da
Continuidade que são de grande relevância dentro das organizações quando são aplicadas de
forma correta. Porém, esses princípios ainda estão escassos nas empresas de modo geral. Isso
se dá pela falta de conhecimento que muitos empresários não têm, e ficam sem saber da sua
importância para um bom desenvolvimento empresarial. O Princípio da entidade trata da
necessidade de diferenciar um patrimônio particular de um empresarial, independentemente
de pertencer a uma ou mais pessoas, ou seja, a empresa deve registrar somente fatos que se
refiram a seu patrimônio. O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará
em operação no futuro, é uma premissa de que a entidade funcionará por prazo
indeterminado. A aplicação desses princípios traz para as empresas padrões de credibilidade
nas suas demonstrações financeiras e facilita a transparência de suas ações. Em tempos de
crise, percebe-se uma dificuldade ainda maior em organizar e separar as despesas, mas é
necessário fomentar informações e procurar executá-las da melhor maneira possível para que
se mantenha firme no mercado.
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A IMPORTÃNCIA DA CONTABILIDADE AMBIENTAL NA GESTÃO DAS
EMPRESAS

Estefânia Maria de Sousa Fernandes ¹
Hellen Maria Alves da Silva ²
Juliene Silveira de Brito ³

RESUMO

Este trabalho vem trazendo a questão dos impactos causados ao meio ambiente como objeto
de estudo, visto que a ação humana inconveniente, juntamente com o uso indevido de
descartes e efeitos prejudiciais, provocados pela produção de muitas empresas e indústrias
vigentes no mercado, tanto interno como o externo, vem gerando uma grande preocupação
com a geração futura, pelo fato do ambiente natural estar cada vez mais entrando em
degradação. O artigo apresenta como objetivo principal de pesquisa determinar o papel
fundamental da contabilidade na gestão ambiental das empresas, pautados em uma
metodologia de cunho bibliográfico, em livros acadêmico e de sites retirados via internet.
Tendo como resultado a aplicação de uma maior compreensão e conscientização da sociedade
quanto dos núcleos gestores, no que diz respeito à forma empregada na gestão ambiental e de
seus benefícios, ocasionando melhorias sociais.
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Futura.

A IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PARA A TOMADA DE
DECISÃO NAS EMPRESAS
Maria do Carmo Magalhães da Silva ¹
Simone Maria Cerqueira Magalhães ²
Raiany Castro da Silva ³
Marciano Luiz Carvalho da Silva 4
Antonio Raylson Ribeiro Brito 5

RESUMO

O presente artigo demonstra a importância da contabilidade, como uma ferramenta essencial,
para a coleta de informações, que são geradas para auxiliar no processo de gerenciamento das
empresas. Em consonância com o mercado competitivo, o profissional contábil exerce um
papel fundamental na organização, pois é a partir das informações que são fornecidas pelo
mesmo que os usuários da contabilidade tomam decisões empresariais. O objetivo do trabalho
é apresentar a importância da utilização dos sistemas de informação contábil como
componente de auxílio na tomada de decisão e colocar em evidência o quanto o profissional
da contabilidade é importante para gerir esses sistemas que são integrados de informações, e
necessitam estar de acordo com a realidade da empresa. Se todas as empresas utilizassem um
sistema de informação contábil, teriam controle e planejamento de suas informações para
tomar decisões eficazes e não correr o risco de falência no mercado, trazendo benefícios e
sucesso nos negócios. Pode se perceber que as informações auxiliam as empresas que desejam
manter-se competitivas, fazendo da informação um instrumento eficiente de gestão
empresarial. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a metodologia da pesquisa
bibliográfica buscando apresentar estudos sobre o sistema de informação contábil, sua
importância na tomada de decisão e apresentar as características das informações para os
gestores.
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A CORRUPÇÃO NO CENÁRIO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO: A PERCEPÇÃO
DOS ACADÊMICOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FACULDADE CHRISFAPI,
SOBRE A CORRUPÇÃO NO BRASIL

Dianine Costa Viana ¹
Gilmara Souza Emiliano ²
Marcus Vinicius de Sousa Almeida ³
Maria de Jesus do Nascimento 4
Lucidelva Marques da Costa 5
RESUMO
A corrupção pode ser entendida como o abuso da função pública em benefício privado, ou
ainda, as sérias violações de padrões ou expectativas relacionadas à administração pública.
Desse modo a corrupção pública abrange atos como pagamento de obras com objetos falsos,
superfaturamentos, direcionamento de licitações, celebração de convênios irregulares, dentre
diversas outras possibilidades, desse modo, a cobertura do jornalismo brasileiro sobre
corrupção por parte dos políticos é constante. Os casos de má administração de recursos
públicos como o uso indevido da máquina administrativa, redes de clientelas e tantas outras
mazelas configuram um pesar coletivo, em que é visto de modo muito cético os rumos que a
política, no Brasil, tem tomado. Mesmo com escândalos no Brasil, há uma sensação de
impotência por parte da sociedade; a corrupção é tolerada e as pessoas estão apenas à espera
de que o próximo escândalo que circulam em jornais, o estudo foi dividido em três etapas.
Inicialmente tratamos sobre o tema dado em sala, depois discutimos sobre o que seria feito,
assim escolhendo o que fazer e com quem, foi resolvido fazer um questionário sendo aplicado
com os alunos do curso de ciências contábeis da Faculdade Chrisfapi. A importância deste
trabalho se deve ao fato de que o mesmo pode contribuir na dispersão de informações sobre
os inúmeros aspectos em relação à corrupção. Este é um tema de suma importância tanto para
os alunos envolvidos, quanto para as demais pessoas da sociedade. O presente estudo
desenvolvido junto aos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Chrisfapi envolveu
assuntos como as várias formas de sermos corruptos, levando em consideração o
embasamento teórico contido neste trabalho. Assim, diante dessa perspectiva, este estudo tem
como objetivo geral analisar a visão e o comportamento dos acadêmicos do curso de ciências
contábeis da Chrisfapi em relação à corrupção no Brasil.
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TRANSGÊNEROS: UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA NAS ESCOLAS DE PIRIPIRIPI

David Fontinelle Borges Marques de Melo¹
Fernanda Ketlen De Sá Davi²
Maria Eduarda Penafiel Diniz Meneses³
Lucidelva Marques da Costa4

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo conceituar transgêneros e analisar como as escolas
públicas e privadas lidam com alunos transgêneros na cidade de Piripiri-PI, através de um
enfoque sociológico. É indiscutível a necessidade de abordar esse tema nas instituições de
ensino, não tão somente para extinguir o preconceito já existente, mas também para que se
possa compreender a realidade vivenciada pelas pessoas transgêneras no ambiente escolar.
Deste modo, é importante conhecer e avaliar as necessidades desse grupo e verificar a
efetividade dos direitos já garantidos, além de discriminar o que ainda é necessário, pois a
abordagem de sexualidade, gênero e diversidade sexual nas escolas precisa contribuir para
que ocorra um processo de humanização. Portanto, a referida pesquisa possui natureza
bibliográfica e de campo a partir dos dados coletados por meio de entrevistas em quatro
escolas da cidade de Piripiri-PI, entre elas uma municipal, uma estadual, uma federal e uma
privada, voltadas para o ensino fundamental e médio, onde constatou-se que a temática
Transgênero é conhecido pela maior parte dos alunos e professores, porém, ainda é muito
confundido com o termo homossexualidade, sendo mais difícil de tratar com os adultos do
que com os adolescentes. Foi possível também demonstrar a real necessidade que as escolas
possuem em desenvolver assuntos sobre esse tema e obter ajuda de psicólogos para
acompanhar não tão somente os alunos trans, mas também os demais alunos e inclusive os
professores das instituições.
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ORÇAMENTO IMPOSITIVO: UMA SOLUÇÃO PARA A PROBLEMÁTICA DA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NO BRASIL?
Alanna Sousa Lima ¹
Giulia Mattza Torres Oliveira de Assunção ²
Maria Cynara Rodrigues Cavalcante ³

RESUMO

O presente artigo tem por escopo apresentar a ideia de orçamento público, sobretudo no que
tange ao orçamento impositivo, partindo de sua natureza jurídica, demonstrando-se de que
forma ocorre sua incidência no cenário econômico brasileiro e qual sua repercussão frente à
problemática da gestão orçamentária. Isto porque, ante a crise estatal vivenciada,
principalmente pela má gestão dos recursos públicos, busca-se cada vez mais mecanismos
para uma gestão orçamentária eficiente, superando a mácula da corrupção e o característico
desperdício da receita estatal. Indagou-se, deste modo, se o orçamento impositivo seria a saída
para a referida celeuma. Na análise de soluções em torno da problemática apresentada, foram
utilizadas pesquisas bibliográficas em doutrina, jurisprudências, artigos científicos, dados de
pesquisa, além da própria legislação atinente ao tema. Em ponto relevante, analisou-se a
Emenda à Constituição nº 86 do ano de 2015, principal materialização da tendência ao
orçamento impositivo no Brasil, a qual alterou disposições constitucionais que tratam do
orçamento público, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária referente
às emendas parlamentares individuais à lei orçamentária anual. Constatando-se, assim, não ser
o orçamento impositivo a resposta à má gestão orçamentária, visto que este acarretaria o
engessamento das políticas públicas, atentando, até mesmo, contra a satisfação das
necessidades públicas e a independência dos poderes estatais. Deste modo, sobrelevou-se os
mecanismos de controle, os quais podem e devem atuar para dirimir as controvérsias acerca
da administração dos recursos financeiros do Estado, necessitando, tão somente, que estes
sejam constantemente fortalecidos. Portanto, de modo indubitável, os mecanismos de controle
figuram como o ponto certeiro a ser observado para uma gestão orçamentária mais eficiente e
comprometida com o bem comum.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER: A
APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NA REDE DE ATENDIMENTO À
MULHER NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE CAMPOS – PI
Natalícia Maria da Silva Neves¹
Celso de Oliveira Lima ²
Lucélia Keila Bitencourt Gomes ³

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar a aplicação da Lei 11.340/06 nos órgãos que
compõem a rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar no
município de Capitão de Campos-PI. Para melhor entender este processo, o trabalho foi
estruturado em 5 (cinco) capítulos. O primeiro capítulo aborda a introdução sobre o tema,
abordando a problemática, os objetivos pretendidos, os órgãos que compõem a rede de
atendimento e as contribuições do trabalho. O segundo capítulo traz uma explanação da
violência contra a mulher no decorrer da história. O terceiro capítulo conceitua e analisa os
tipos de violência à mulher trazidos pela referida lei. O quarto capítulo aborda a essência
máxima do trabalho, as análises dos resultados, feitas a partir dos dados coletados através dos
questionários aplicados nos órgãos da rede de atendimento municipal, bem como, aplicados às
mulheres vítimas atendidas. Por fim, a quinta e última parte, traz algumas considerações
conclusivas sobre o tema abordado. Constata-se, ao final do estudo, que a rede de
atendimento do município de Capitão de Campos é uma rede parcialmente capacitada para
aplicar os mecanismos da Lei Maria da Penha nas situações de atendimento, orientação e
acompanhamento de mulheres em situação de violência doméstica, porém, observou-se a
necessidade de efetiva integração entre os órgãos, ou seja, a conexão entre eles, o trabalho em
rede.
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LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA): ALTERAÇÕES
NO SISTEMA CIVIL BRASILEIRO DAS INCAPACIDADES E CONFRONTAÇÕES
COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSUAL CIVIL.
Antônia Camila Vieira Mendes ¹
Joyce Maria de Carvalho Fontenele ²
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RESUMO
O tema ora abordado, Lei 13.146/2015 (estatuto da pessoa com deficiência): alterações no
sistema civil brasileiro das incapacidades e confrontações com o novo código de processual
civil, encontra-se inserido no Direito Civil. Considera-se pessoa com deficiência todo aquele
que por algum motivo em longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, mediante alguma(s) barreira(s), tenha dificultada a sua participação plena na
sociedade em equiparação aos demais. Desta forma, seguindo as diretrizes da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de
2008), mesmo sem discernimento, a pessoa com deficiência é considerada plenamente capaz.
Tal afirmativa, fincada nos princípios de dignidade da pessoa humana e constitucionalização
dos direitos privados, trouxe consideráveis alterações no diploma civil e processual civil.
Desta forma, o presente artigo objetiva, de forma geral, analisar as alterações no Código
Civil/02 trazidas pela Lei 13.146/2015 (estatuto da pessoa com deficiência) e sua repercussão
no novo Código de Processo Civil, e, de forma específica, definir os objetivos da Lei
13.146/2015, delimitar as mudanças no Código Civil /02 trazidas pelo estatuto da pessoa com
deficiência e analisar a repercussão dessas alterações no novo diploma processual civil. Tratase de um estudo bibliográfico, com abordagem qualitativa e de caráter descritivo em que
foram usadas fontes doutrinárias, legais e jurisprudenciais. O trabalho encontra sua
importância no momento em que analisa o impacto das alterações trazidas pelo estatuto da
pessoa com deficiência no sistema jurídico brasileiro das incapacidades, bem como sua
repercussão no NCPC, descortinando as dificuldades encontradas na aplicação pratica de tais
institutos. Revela que a alteração se mostra bem mais profunda e complexa que meramente
questões processuais, mas sim, trata de mudar a própria concepção de pessoa deficiente em
seu aspecto constitucional, tratando o mesmo como pessoa plenamente capaz, invocando o
princípio da dignidade da pessoa humana.
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A “FLEXIBILIZAÇÃO” DOS DIREITOS TRABALHISTAS SOB O
PRISMA CONSTITUCIONALISTA NO BRASIL
Francisco Alves de Oliveira Júnior ¹
Luana da Cunha Lopes ²

RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade expor o problema da flexibilização das normas
trabalhistas em meio a crise político-econômica no Brasil, apresentando o percurso e
importância do direito do trabalho nos direitos sociais, a necessidade da proteção que as
normas juslaborais conferem ao trabalhador no auge do capitalismo e de uma crise, momento
delicado para tomada de decisões. Questiona-se a flexibilização das normas trabalhistas além
do que está previsto constitucionalmente, os riscos de uma interpretação extensiva da lei
constitucional que impõe limites à flexibilização, se o que está em curso é uma crescente
desregulamentação das normas trabalhistas em prol da liberdade econômica, colocando em
colisão os princípios da dignidade da pessoa humana, o da proteção, o da norma mais
favorável, e o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas com o princípio da
autodeterminação coletiva, visto que a negociação coletiva é o instrumento detectado para a
flexibilização. Para a construção deste trabalho, utilizou-se da metodologia de pesquisa
bibliográfica em livros de Direito do Trabalho, Direito Constitucional e Filosofia além do
método hermenêutico para interpretação das normas e da dialética visto que posições
antagônicas são colocadas em questão. O presente estudo é de relevância tanto para os
aplicadores do Direito do Trabalho como também para a sociedade, uma vez que o tema é de
grande valor social.
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DEPENDÊNCIA QUÌMICA: A RELAÇÃO DO USO DE DROGRAS COM A
CRIMINALIDADE NA CIDADE DE PIRIPIRI – PIAUÍ
Alana Maria Costa Silva¹
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RESUMO
Estudo científico com intuito de analisar a relação direta do uso de drogas com a
criminalidade na cidade de Piripiri-PI, e o que leva o dependente químico a adentrar no
mundo do crime, visando a análise da dependência química e os fatores que cumulam a
contribuição da mesma à levar o indivíduo ao mundo da criminalidade para manutenção do
vício. Busca como medida primordial do projeto, resultados adquiridos através de pesquisas
de campo e que estudem a influência direta do uso de entorpecentes e sua indução no dia a dia
dos usuários. Objetiva o estudo de políticas públicas e normas jurídicas que visem a
diminuição dos níveis de violência e a punição devida a cada ato ilícito, e a adoção de
medidas severas acerca do uso de drogas no município de Piripiri-PI. Foram analisados
fatores jurídicos, sociais e econômicos. Mediante analise dos fatos, pôde-se observar que a
dependência química está intimamente ligada a criminalidade, uma vez que estas crescem
paralelamente, pois as causas que levam o indivíduo a adentrar ao mundo das drogas são na
maioria das vezes a influência de terceiros, problemas familiares e sentimentais. A relação
drogas-criminalidade gera graves problemas para a sociedade, como por exemplo,
insegurança e crimes patrimoniais.
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O CUIDAR DA ENFERMAGEM ACERCA DO PACIENTE COM IDEAÇÃO
SUICIDA
Francisca Natalina da Silva Paulino¹
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RESUMO
É importante conhecer o impacto social do suicídio e como o paciente é acolhido na saúde
pública, as possíveis ações de prevenção, condutas e interações que devem ser adotadas pelos
profissionais de enfermagem no atendimento e a percepção a cerca pacientes com ideação
suicida ou tentativa. O objetivo dessa pesquisa é analisar os procedimentos realizados pelos
profissionais da rede de atenção básica e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em
especial os Enfermeiros, e quando estes realizam atendimento, apoio psicológico e
observação contínua aos pacientes e seus familiares. O método utilizado foi uma pesquisa
bibliográfica de modo integrativo, que engloba estudos e ideias de diferentes autores, onde se
pode ter um melhor entendimento sobre a temática estudada, através da construção do quadro
sinóptico. De acordo com o quadro exposto, todos os artigos falam de suicídio com certa
preocupação, pois a cada dia que passa só aumenta esse número, o que demonstra o quanto é
difícil a identificação de pessoas que possam cometer o ato. Os profissionais precisam
considerar os aspectos biopsicossociais para que estes permaneçam engrenados para
conseguir revitalizar a chama da vida dos pacientes com ideia suicida. Sendo assim, o cuidado
está em torno do paciente e família, através do acompanhamento do profissional enfermeiro e
equipe multiprofissional, ressaltando que cada caso tem suas particularidades e o indivíduo
que tem pensamentos suicidas deve ser encaminhado a um tratamento adequado.
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O PAPEL DA ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DE
ENFERMIDADES E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO USO EXCESSIVO DE
ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA

George Marcos Dias Bezerra ¹
Thalêssa Carvalho da Silva ²
Cinthia Cristina Soares dos Santos ³
Nathália Maria Fortes Soares 4
Uanderson Oliveira dos Santos 5
RESUMO
A adolescência constitui fase que marca a transição entre infância e idade adulta. O consumo
de bebidas alcoólicas nessa fase muitas vezes está relacionado à diversão. Os objetivos desse
estudo são identificar como os enfermeiros atuantes na atenção básica devem abordar a
temática e agir diante a real situação configurada em torno do consumo e identificar as
enfermidades geradas ao usuário de álcool, enfatizando as estratégias de redução de danos
decorrentes dessa prática. Trata-se de revisão integrativa da literatura que aborda o consumo
do álcool na adolescência e o papel da enfermagem na prevenção desse agravo. A coleta de
dados se deu por busca em produções científicas indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde,
por artigos em português, publicados nos últimos cinco anos, disponíveis em texto completo e
gratuitos, com os descritores: alcoolismo; redução do dano; enfermagem e comportamento do
adolescente. Os dados foram agrupados em duas categorias: os impactos do uso de álcool; a
enfermagem e os modelos de assistência ao usuário de álcool. Os prejuízos causados pelo
álcool podem ser: dependência, hipertensão, ansiedade, problemas cardiovasculares e
respiratórios, câncer de pulmão e no fígado, confusão mental. Se o consumo de álcool não
pode ser suprimido da sociedade, é possível traçar estratégias para reduzir os danos a ele
relacionados. Esse enfoque tem sido apontado como o que confere melhor enfrentamento da
questão. A dependência do álcool não ocorre por fator único, é multifatorial. A adolescência é
fator de risco para o consumo de álcool, associada à condutas desenvolvidas nessa fase de
transição.
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O PERFIL DO ZIKA VÍRUS NA REGIÃO NORDESTE: UMA REVISÃO DA
LITERATURA
Marina Moraes do Nascimento¹
Ana Letícia Alcântara Gomes²
Tátila Dalila de Sousa Silva³
Maria da Conceição de Araújo Medeiros4
RESUMO
O mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças febris, como dengue e febre amarela,
passou a veicular uma nova doença no Brasil, identificada inicialmente na região Nordeste do
país, e por meio de alguns estudos, comprovando que se tratava do Zika vírus. A doença
apresenta-se de forma leve, com pouco ou nenhum sintoma, possuindo um quadro clínico
semelhante à Dengue e à Chikungunya, como febre baixa, artralgia, mialgia, dores de cabeça
e atrás dos olhos, exantemas, e em alguns casos ocorrem fotofobia e conjuntivite. No entanto,
algum tempo após a detecção do ZIKV no Brasil, observou-se na região Nordeste um
aumento no número de casos de microcefalia, e por meio de estudos, descobriu-se que a
infecção de gestantes pelo vírus, estava relacionada a esse aumento. Outras alterações, como a
síndrome de Guillain-Barré também estão associadas ao contato com o vírus. Observando a
grande ocorrência da infecção pelo Zika e de casos de microcefalia na região Nordeste, faz-se
necessário um estudo mais abrangente sobre qual seria o perfil do Zika vírus na região
Nordeste. O respectivo trabalho tem como objetivo geral caracterizar o perfil do Zika vírus
na região Nordeste e como específicos descrever as consequências do Zika vírus para o ser
humano além de investigar o número de casos de Zika na região Nordeste do país. Trata-se de
uma revisão bibliográfica da literatura com abordagem qualitativa de caráter expositivo. A
pesquisa teve como percurso metodológico a busca de trabalhos publicados entre os anos de
2009 a 2016, que contivessem os conteúdos necessários para a produção bibliográfica, com
texto completo disponível na língua portuguesa. Essa busca teve como bases eletrônicas os
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da indexação dos sites Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library
Online (Scielo). Excluiu-se trabalhos em outros idiomas e que antecediam o ano de 2009.
Observou-se que a região Nordeste ocupou o segundo lugar no número de casos de Zika em
2016, com 30.286 casos notificados, de acordo com a Semana Epidemiológica 13, sendo que
a Bahia apresentou os maiores índices, totalizando 25.061 casos. Diante do trabalho
realizado, foi possível perceber que o Zika vírus apresenta grande distribuição na região
Nordeste. Portanto, faz-se necessário, por intermédio dos gestores locais o desenvolvimento
de práticas educativas que visem conscientizar a população sobre a importância da prevenção
da proliferação do vetor, reduzindo assim a incidência de casos novos.
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O PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
Gabriely de Sousa da Luz¹
Ana Marta Gomes de Oliveira²
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RESUMO
O processo de doação de órgãos é definido como um conjunto de ações e procedimentos que
conseguem transformar um potencial doador em um doador efetivo. Doar órgãos é visto como
um ato de amor e solidariedade, porém, a disponibilidade de órgãos para transplantes ainda
não consegue suprir as necessidades, uma vez, que a fila de espera cresce paralelamente. Os
objetivos desse estudo são informar como se dá o processo de captação de um potencial
doador e/ou doador efetivo, a tomada de decisões do enfermeiro frente à família,e as
dificuldades encontradas no processo legal de doação. O estudo é do tipo revisão integrativa
da literatura indexada nas bases de dados virtuais SCIELO, ACTA e LILACS publicadas
entre os anos de 2008 a 2016. Evidenciou-se que inúmeros fatores podem dificultar o
processo de doação de órgãos: O desconhecimento do conceito de morte encefálica,
manifestação do doador em vida contrária à doação e até desconhecimento da vontade do
mesmo, desejo da família em manter o corpo íntegro, convicções religiosas, demora para
liberar o corpo, e o medo da comercialização dos órgãos. Conclui-se que incentivar a
população com atividades educativas, deixar claro pra família o desejo de doar seus órgãos
Post Mortem, discutir com a família a decisão tomada são ações necessárias para mudar o
panaroma atual.
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA REABILITAÇÃO DE USUÁRIOS DE
ÁLCOOL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS (CAPS-AD)
Antonia Isla Ximenes Cavalcante ¹
Maria dos Remédios Magalhães ²
RESUMO
É de suma importância para o acadêmico de Enfermagem assumir uma postura de
pesquisador nos blocos iniciais do curso, podendo explorar temas, suprir dúvidas. Isto faz
parte da formação profissional. Observando esta importância, este estudo tem como objetivo
descrever a atuação do Enfermeiro na reabilitação de usuários de álcool na unidade do CAPS.
A metodologia utilizada foi uma revisão de artigos indexados nas bases de pesquisa como a
Scielo e a BVS, que estão disponíveis nas bibliotecas online, sendo publicadas durante os
anos de 2009 a 2012. Os resultados deste estudo proporcionaram uma melhor compreensão
acerca do exercício de Enfermagem no CAPS-AD no tocante à assistência a usuários de
álcool. A pesquisa revelou uma escassez de informações voltadas para o tema. Diante do
exposto, conclui-se que há uma necessidade de profissionais de Enfermagem pesquisarem
mais sobre o assunto, contribuindo assim para a sua profissionalização e possibilitando acesso
aos demais interessados.
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PREVENÇÃO POR MEIO DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO
PACIENTE
Natanaelle Nobre Amorim ¹
Luiza Antonia Vieira de Brito ²
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RESUMO
A segurança do paciente alavanca discussões há décadas, constituindo uma prática efetiva
realizada por toda a equipe de saúde, fortalecendo a comunicação entre os prestadores de
assistência e o trabalho em equipe (WEGNER, 2016). Em 2004, foi criada a primeira edição
da Aliança Mundial para Segurança do Paciente, que se voltou para criação e
desenvolvimento de políticas e práticas em prol da segurança do paciente para todos os países
membros da Organização Mundial da Saúde (OMS). Infere-se que é dever de toda instituição
de saúde reduzir a probabilidade da ocorrência de agravos aos pacientes, na prestação de
assistência à saúde (MINUZZI, 2016). Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo analisar
propostas na área da saúde, para se conhecer estratégias voltadas à segurança do paciente,
levando em consideração as demandas de trabalho da equipe de Enfermagem e a assistência
prestada aos pacientes. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, nas bases de dados do
Google Acadêmico e da Scientific Eletronic Library Online (Scielo), onde foram consultados
artigos originais e de revisão sobre o tema segurança do paciente. Tratou-se de uma pesquisa
integrativa. Foram utilizados os seguintes Descritores em ciências da Saúde (DECS):
“segurança do paciente”; “cultura do paciente”; “prevenção de eventos”; “gerenciamento de
risco na enfermagem”, “qualidade dos cuidados em saúde”. Para a análise das informações
produzidas e oriundas deste trabalho, utilizou-se a abordagem qualitativa. Dentre os cuidados
e ações realizadas em maior escala pela enfermagem na assistência direta ao paciente, pode-se
destacar, de acordo com a abordagem realizada por Magalhães et al (2015), a administração
de medicamentos, que para ser realizada de forma segura busca favorecer uma ação
terapêutica no individuo isenta de danos. Pode-se perceber um leque de riscos ambientais.
Portanto, é necessário admitir as falhas individuas como dos sistemas. Por conseguinte, os
profissionais são incentivados a realizar treinamentos, a fim de que a equipe tenha um suporte
e um reconhecimento das estratégias para sua maior satisfação.
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RESUMOS COMUNICAÇÃO ORAL
DE BACHARELADO EM FARMÁCIA

PROBLEMAS AMBIENTAIS GERADOS PELO DESCARTE INCORRETO DE
MEDICAMENTOS
Carlota Áurea Brito Sousa ¹
Acácio Costa Silva ²
Igor Vinícius Sousa Assunção ³
Graziella Freitas da Costa Carneiro 4
Mônica do Amaral Silva 5
RESUMO
Medicamentos são produtos que tem a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou
então aliviar os seus sintomas. No Brasil, o correto descarte dos resíduos sólidos de origem
farmacêutica é normatizado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo do Meio Ambiente,
que devem fornecer instrumentos para que os atores envolvidos em atividades que geram
resíduos dessa natureza possam lhes dar a disposição final adequada. O presente trabalho tem
como objetivo geral analisar as consequências da falta de informações sobre descarte de
fármacos, estabelecendo como objetivos específicos conceituar medicamentos, identificar os
tipos de prejuízos causados pelo descarte incorreto desses produtos, relatar a importância da
orientação do uso racional do medicamento. A seguinte pesquisa foi de caráter qualitativa e
descritiva, realizada por intermédio de um relato de experiência. Foi realizada uma campanha
de educação em saúde junto aos usuários da Clínica Escola da Faculdade Chrisfapi. Ao
mesmo público foi solicitado que descartassem medicamentos vencidos e em desuso em
caixas próprias disponibilizadas na clínica, os quais seriam posteriormente entregues à
Vigilância Sanitária para um descarte adequado. Após a campanha, obteve-se o descarte de
228 medicamentos, através do recolhimento no ponto de coleta instalado na clínica escolar da
CHRISFAPI, durante o mês da Campanha de Saúde sobre Descarte Correto de
Medicamentos, por meio da mesma foi possível avaliar vários pontos sobre o tema abordado
tais como promoção do uso racional de medicamentos, descarte final de fármacos, descarte de
medicamentos relacionado ao meio ambiente e população. Grande parte da população
brasileira não conhece os riscos relacionados ao acúmulo de medicamentos vencidos e ao
descarte indevido. Uma parcela considerável desses detritos é descartada de forma
inadequada, em lixo comum, o que afeta de forma direta o meio ambiente e a saúde humana.
Dessa forma, conclui-se, que o consumidor é uma peça chave na solução desse problema,
mas, para que esse papel seja exercido de forma consciente e absoluta, é necessária a
educação juntamente com a consciência ambiental e o acesso à informação ambientalmente
correta, para que assim, com essa informação, possa exercer de forma plena a defesa da
sustentabilidade.
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DIABETES TIPO 2: ROTINA DO JOVEM DE 10-20 ANOS QUE SOFRE DE
DIABETES
Kerlys Karolayne Brasil de Oliveira¹
Nathanael Oliveira Lima²
Raylano Barroso Pontes³
Wybson Fontinele Lima 4
Anne Heracléia de Brito e Silva 5
RESUMO
Pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 apresentam sensibilidade diminuída à insulina, o que
afeta no transporte da glicose até a célula. Logo esta fica em maior quantidade na corrente
sanguínea. O diabetes tipo 2 afeta grande parte da população, ocorrendo mais comumente
entre pessoas com mais de 30 anos e obesas, embora sua incidência esteja aumentando
rapidamente nas pessoas mais jovens. Diante desta perspectiva, a necessidade de um estudo
sobre este mal para a faixa etária que engloba os jovens (10-20 anos) é essencial, a fim de
demonstrar o motivo de o diabetes alcançar este grupo, enfatizando os tipos de tratamento
para a faixa etária analisada. A análise do SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
do município de Batalha – PI reforça ideia do aumento do diabetes entre os jovens (10 -20
anos), cujos dados cresceram ao comparar anos sucessivos, isto é, são interpretados
qualitativamente através de palavras que expressam o comportamento desses dados. A
observação da rotina de uma jovem na faixa de 10 – 20 anos embasa a coleta de informações
a respeito do tema, tendo em vista que formas de tratamento englobam o convívio familiar e
social, má alimentação interligada à falta de exercícios físicos. Todos esses processos trazem
subsídios para alertar a população, exclusivamente os jovens, sobre os males inerentes ao
diabetes, sendo reflexo para uma vida mais saudável.
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ESTÉTICA E BELEZA: CUIDADOS AO COMPRAR E USAR COSMÉTICOS
Graziella Freitas da Costa Carneiro¹
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José Alan Ferreira Ximendes4
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RESUMO
Cosméticos são produtos constituídos por substâncias naturais ou sintéticas usadas na
higienização pessoal, proteção, odorização ou embelezamento. A seguinte pesquisa foi de
caráter exploratória qualitativa e integrativa. A mesma foi elaborada por meio de livros, dados
estatísticos e materiais disponíveis na internet e a partir da mesma foi possível observar
aspectos como diferenças de terminologia, rotulagem em cosméticos, cosméticos em relação à
toxidade e cosméticos e o marketing falso. O presente trabalho tem como objetivo geral
analisar as consequências da falta de informações sobre os cosméticos, estabelecendo como
objetivos específicos conceituar cosméticos, identificar os tipos de conservantes nocivos e
relatar a importância do uso de cosméticos orgânicos e naturais. A maior parte dos cosméticos
apresenta em suas substâncias elementos como chumbo, triclosan, sulfatos, entre outros,
sendo que esses conservantes têm um nível alto de toxidade, mas a sociedade não tem
informação e, consequentemente, não sabe que os mesmos podem causar danos irreversíveis à
saúde humana e ao meio ambiente. Existem dúvidas quanto às diferenças entre cosmético
natural e cosmético orgânico. Tais desigualdades são em considerar a água como ingrediente,
diferenciação dos selos e a aceitação de algumas matérias-primas. A rotulagem ambiental está
se tornando um poderoso instrumento de mercado, pois a mesma garante ao consumidor a
segurança ao comprar algum produto. Dessa forma, conclui-se que, órgãos públicos, empresas
de cosméticos e a população tem papel fundamental para mudar a realidade vigente, pois só
assim o meio ambiente será preservado e os riscos à saúde humana diminuirão.
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O PROCESSO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DA DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS NAS CIDADES DE PIRACURUCA E PIRIPIRI: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Celsa Karolayne Silva Cruz¹
Maria Clara Borges de Oliveira²
Rutiellen Jéssica Vieira Moreira³
Anne Heracléia de Brito e Silva4
RESUMO
A dispensação é uma atividade farmacêutica que não pode se restringir apenas à entrega do
medicamento. O farmacêutico deve repassar as informações necessárias para que o paciente
faça uso do medicamento da melhor maneira possível. Trata-se de uma atividade profissional,
e assim como a atenção farmacêutica, a dispensação também possui uma norma de prática,
um processo que requer cuidado, atenção e um sistema de gestão da prática. A proposta do
trabalho é mostrar e disseminar a importância de uma dispensação de qualidade, destacando
os pontos de início, meio e final do processo. O artigo apresentado refere-se a uma pesquisa
qualitativa-descritiva que foi descrita por intermédio de um relato de experiência que ocorre
mediante a observação, as impressões e considerações causadas por meio da experiência
vivida. O método específico observado nessa pesquisa é o processo de dispensação de
medicamentos em duas drogarias privadas: uma na cidade de Piracuruca e outra na cidade de
Piripiri, levando em consideração o processo de Atenção Farmacêutica. Os resultados
mostram a forma como ocorre o processo de dispensação em duas cidades distintas e em
drogarias privadas. Tornou-se perceptível a necessidade de farmacêuticos nas drogarias para
que o processo de dispensação seja de qualidade. Em ambos estabelecimentos, foram
encontrados apenas farmacista, de modo a destacar que os mesmos não possuíam instruções
suficientes para suprir o comprimento adequado do processo de dispensação, embora tivessem
conhecimento sobre algumas práticas associadas à dispensação.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES DO CAPS DE PIRIPIRI-PI
Ana Caroline Lima de Melo Sousa ¹
Carlota Áurea Brito Sousa ²
Gisele Cristine Araújo Nascimento ³
João Alberto Barros Júnior 4
Pedro Henrique Alves do Rego Costa 5
RESUMO
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) caracterizam-se por serviços de saúde mental
regionalizados, que prestam cuidados intermediários entre o ambulatório e a internação,
integrado a uma rede de cuidados, visando garantir a referência e contra referência de casos
de distintas complexidades. A importância desse trabalho ressalta a formatação de um novo
prontuário, com informações padronizadas, além de contribuir com novas informações sobre
o perfil dos pacientes. Justifica-se também a ideia de que o farmacêutico deva ser incorporado
nas ações de saúde, pois é um profissional com formação específica na área dos
medicamentos. O objetivo desse estudo é analisar o perfil epidemiológico dos usuários do
Centro de Atenção Psicossocial de Piripiri-PI no ano de 2015, além de descrever a atuação do
Farmacêutico, em equipe multiprofissional e sua contribuição. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa realizado no CAPS II de
Piripiri-PI. Houve análise de 372 prontuários escolhidos sistematicamente e os dados foram
extraídos exclusivamente dos prontuários médicos sendo coletados as seguintes variáveis:
sexo, estado civil, idade, escolaridade, residência e tempo de permanência. Os dados foram
tabelados e analisados. Verificou-se que em 126 dos prontuários não haviam informações
sobre a doença dos pacientes tratados. Em 77 prontuários, atestou-se a presença do quadro
clínico de esquizofrenia. Em 70 prontuários, evidenciou-se a presença de quadro clínico
depressivo. Em 41 prontuários, transtorno de ansiedade; em 34, a presença de retardo mental;
em 16, epilepsia; em 5, transtorno bipolar e em 3 prontuários, personalidade paranoica. Foi
constatado que a promoção do uso racional de medicamentos nos CAPS, junto a uma
adequada Assistência Farmacêutica são fundamentais para garantir e preservar a saúde dos
pacientes. O preenchimento e o registro das informações contidas nos prontuários devem ser
feitos corretamente para possibilitar as análises epidemiológicas e propor a realização de uma
assistência focada no paciente.
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RESUMOS COMUNICAÇÃO ORAL
DE BACHARELADO EM
FISIOTERAPIA

EXCESSO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NO DESENVOLVIMENTO DA ESCLEROSE
LATERAL AMIOTRÓFICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Marina Galvão de Almeida Barbosa¹
Carlas Caroline Moreira dos Santos Sousa²
Cibele Neri de Sousa³
Samuel Ximendes do Vale Soares4
Gabriel Mauriz de Moura Rocha5
RESUMO
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurológica progressiva e fatal,
caracterizada por perda dos neurônios motores, levando à fraqueza muscular global. As
funções sensitivas e mentais são preservadas durante todo o curso da doença. O estudo teve
como objetivo atentar sobre os riscos do excesso de exercícios físicos no desenvolvimento da
Esclerose Lateral Amiotrófica existente em pessoas que praticam atividades físicas que
exigem muito esforço. De acordo com a metodologia empregada a coleta de dados deu-se
com a captação de 15 artigos científicos no período de 2004 a 2013 localizados nas bases de
dados Scielo, Pubmed e Lilacs, que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão a
amostra para a análise foi de 3 artigos. Como estratégias de busca, foram utilizadas os
seguintes descritores: esclerose lateral amiotrófica, doenças neuromusculares, fadiga,
fraqueza muscular, atividade física, reabilitação, fisioterapia. Embora não haja muitos estudos
sobre o assunto apresentado, puderam-se encontrar evidências de que o excesso de exercícios
físicos pode levar a perda da força muscular, acometido por vários micros traumas obtidos
durante a vida esportiva por esforço repetitivo nos exercícios físicos, sendo um provável fator
para uma Esclerose Lateral Amiotrófica.
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OS RESULTADOS DO FORTALECIMENTO DO COMPLEXO MUSCULAR DO
OMBRO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SÍNDROME DO IMPACTO –
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Francisco Robson de Oliveira Alves¹
Eduardo de Sousa Monteiro²
Murilo Henrique Brito da Silva³
Samuel Ximendes do Vale Soares4
Kenia Mendes Rodrigues Castro5
RESUMO
O ombro é uma articulação complexa e considerada a mais móvel de todo o corpo humano.
Detém pouca estabilidade devido a sua anatomia articular, exigindo equilíbrio entre as
estruturas que mantêm sua biomecânica funcional na manutenção dos movimentos. Um
déficit de força do MR ocasiona a compressão deste. Todavia, consideram-se também os
músculos escapulares, que estabilizam os movimentos do ombro. Logo, alterações que
interferiam nesse sinergismo muscular causarão lesões traumáticas como a síndrome do
impacto do ombro (SIO). O objetivo desse estudo é investigar e demonstrar os resultados do
fortalecimento do complexo muscular do ombro na prevenção e tratamento da SIO. Este
estudo aborda uma revisão, expondo análise das evidências sobre o tema em questão, com
pesquisa eletrônica e bibliográfica em livros e artigos científicos nos idiomas português e
inglês, publicados entre 2005 a 2015. Artigos não condizentes aos critérios acima foram
excluídos. Utilizou-se as bases de dados on-line da BDTD, PEDro e BVS incluindo SCIELO,
MEDLINE, e LILACS através dos descritores: ombro, fortalecimento muscular, síndrome do
impacto e cinesioterapia. Observou-se que o treinamento de fortalecimento muscular previne
e reabilita lesões musculoesqueléticas da SIO, pois aumenta o tamanho e a resistência do
músculo e do tecido conjuntivo, atenua a sarcopenia, protege órgãos vitais e aceleram o
metabolismo induzindo a resposta de remodelação do tecido. O uso de fortalecimento
muscular no tratamento da SIO se mostrou eficaz por diversos benefícios, auxiliando uma
melhor recuperação devolvendo a força e equilíbrio muscular, evitando cirurgias e
aumentando a qualidade de vida do paciente.
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EFEITOS DO METODO DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR
PROPRIOCEPTIVA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
Andressa Bruna Medeiros de Sales¹
Carlas Caroline Moreira dos Santos Sousa²
Cibele Neri de Sousa³
Samuel Ximendes do Vale Soares4
Kênia Mendes Rodrigues Castro5
RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico e degenerativo, caracterizada por sinais
de rigidez, bradicinesia, acinesia, tremor e instabilidade postural, causando alterações na
postura e na marcha, conforme sua progressão, alterando assim sua qualidade de vida diária.
É uma doença muito comum e que afeta mais de 2% da população com mais de 65 anos.
Dentre os tratamentos utilizados para tratar pacientes com DP, podemos destacar, a
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), que tem por objetivo facilitar o movimento
através da ação coordenada de membros superiores e inferiores. O Método FNP pode ser
definido como a utilização de movimentos fisiológicos do paciente e mecanismos
neuromusculares e proprioceptivos a fim de relacionar informações relacionadas ao segmento
corporal. Este trabalho tem por objetivo explorar os efeitos do tratamento fisioterapêutico
através da técnica de FNP em pacientes com DP. Foi elaborado através da realização de uma
revisão bibliográfica, utilizando uma busca literária por meio de consulta nas bases de dados
eletrônicos, além de consultas em livros e sites que abordavam o assunto, apresentando assim
dois estudos que relatavam eficácia do tema desejado, assim descartando qualquer outro que
não abordasse os efeitos da facilitação neuromuscular proprioceptiva em pacientes com DP,
no qual foram comparados dois artigos que apresentavam divergências em seus resultados.
Um relatava a eficácia do método de FNP como recurso preventivo postural no tratamento de
pacientes com DP, e o outro relatava a eficácia da utilização do método de Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva em pacientes com DP.
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NINTENDO® WII: UMA MODALIDADE VIRTUAL E TERAPÊUTICA PARA
TREINO DE EQUILÍBRIO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES IDOSOS
Maximiliano da Silva Santos¹
Gleiciane de Souza Pereira²
Samuel Ximendes de Vale Soares³
Daiany de Sousa Monteiro4
RESUMO
O Nintendo® Wii foi lançado no final do ano de 2006, sendo um vídeo game doméstico que
permite ao usuário ter a sensação do movimento de diferentes esportes. Na Fisioterapia
começou a ser trabalhada a reabilitação de pacientes, dentre eles idosos, com principais
causas a falta de equilíbrio e histórico de quedas. O presente estudo tem como objetivo
analisar os benefícios e a eficácia trazidos pelo treino de equilíbrio em idosos, através da
modalidade virtual e terapêutica do Nintendo Wii. De acordo com a metodologia empregada à
coleta de dados, foram encontrados 24 artigos que após a aplicação dos critérios de inclusão e
exclusão, a amostra para a análise foram de 4 artigos científicos no período de 2009 a 2014,
consistindo em uma pesquisa bibliográfica, utilizando como base de dados o SCIELO
(Scientific Electronic Library Online) e PubMed (Biblioteca Virtual Médica dos EUA). Como
estratégias de busca foram utilizados os seguintes descritores: Nintendo wii. Idoso. Equilíbrio.
Reabilitação. Nesta perspectiva, fica evidente a necessidade de mais estudos para aprimorar
esta modalidade, desenvolvendo mais programas e parâmetros necessários para seu uso em
cada caso específico, tendo em vista que poucos foram os artigos encontrados que abordassem
essa temática.
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RECUPERAÇÃO APÓS LESÃO E RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Paloma Lima de Meneses¹
Gabriel Mauriz de Moura Rocha²
RESUMO
A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma das lesões mais comuns e sérias que
acometem o joelho. Essas lesões podem desencadear instabilidade e progredir para danos
articulares e outras mudanças funcionais. A recuperação após uma reconstrução de LCA tem
grande importância na restauração da função e mobilidade articular e principalmente na volta
do indivíduo para suas atividades cotidianas. O presente estudo tem como objetivos comparar
as estratégias utilizadas na recuperação de indivíduos que sofreram lesão no LCA e passaram
por uma reconstrução cirúrgica. A metodologia foi realizada através de uma pesquisa de
revisão integrativa e a fonte de pesquisa foram as bases de dados: Scielo, Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS) e PubMed. Foram reunidos artigos científicos publicados entre os anos de
2007 a 2016, em língua portuguesa e inglesa e publicados na íntegra. Para a pesquisa dos
artigos nas bases de dados, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Ligamento cruzado
anterior, reabilitação e fisioterapia. Na seleção, foram encontrados 76 artigos, porém foram
discutidos somente 13 nesta pesquisa. Como resultados, verificou-se o uso de protocolos de
exercícios excêntricos, concêntricos, uso de recursos elétricos e térmicos, e exercícios de
fortalecimento e propriocepção. Conclui-se que é necessária uma avaliação e estudo constante
dos programas de reabilitação, e que não há um protocolo absoluto de tratamento, já que deve
ser baseado nas características individuais de cada paciente.
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AS DIFICULDADES PSICOSSOCIAIS DOS PACIENTES PARAPLÉGICOS DIANTE
DA ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
Karen de Carvalho Brito¹
Brenda Maria de Sousa Andrade²
Maria Suelane da Silva Sousa³
Anne Heracléia de Brito Silva4
RESUMO
A lesão medular é quando a medula espinhal é danificada, como resultado de um trauma por
uma doença ou por um defeito congênito que desencadeará alterações na sensibilidade e na
função motora. Dependendo do nível da lesão, o individuo pode ficar paraplégico. Sendo
assim, esse estudo tem como objetivos identificar o que o fisioterapeuta pode fazer para
conseguir êxito no tratamento com pacientes paraplégicos, analisar as dificuldades
psicossociais que o paciente paraplégico enfrenta, promover incentivo para o paciente
continuar o tratamento e alcançar o reajuste físico e psicológico do paciente, readquirindo sua
capacidade de viver e trabalhar. O método consistiu em um relato de experiência vivenciado
no âmbito da Clinica Escola da Chrisfapi, porém denominado como estudo observacional
descritivo, abrangendo o caráter qualitativo. A coleta de dados foi realizada no período de 6
dias com duração de 50 minutos cada atendimento, onde foi elaborado um roteiro do que seria
observado. Nos resultados encontrados, foi possível perceber as dificuldades apresentadas
pelos pacientes, a importância da fisioterapia no processo de reabilitação dos mesmos e a
interação da profissional responsável com o paciente. Portanto, pode-se afirmar que a
fisioterapia exerce um papel primordial em pacientes paraplégicos, pois através do tratamento
o paciente obtém uma melhor qualidade de vida, não só física, mas também psicológica e a
integração do mesmo o quanto antes na sociedade, restabelecendo sua funcionalidade.
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RESUMOS DE COMUNICAÇÃO
ORAL BACHARELADO EM
SERVIÇO SOCIAL

LEI MARIA DA PENHA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Ana Raquel da Silva Melo¹
Marciana Raquel Silva Gomes²
Maria do Carmo Fontenele Gomes³
RESUMO
O presente artigo pretende investigar sobre os principais desafios e possibilidades no
enfrentamento à violência doméstica e familiar, o qual abrange desde a historicidade da lei
Maria da Penha, de nº 11.340, até as principais provocações enfrentadas pela mesma no
decorrer de sua concretude, discutindo-se ainda acerca dos tipos de violência praticados
contra a mulher e também sobre as mais variadas formas de combate.O objetivo deste estudo
é promover ao público leitor deste um maior esclarecimento frente aos aspectos da lei Maria
da Penha, promovendo assim o combate à violência doméstica por meio da informação, que
também é uma importante arma nas lutas pelos direitos das mulheres no Brasil. A
metodologia aqui adotada é de cunho bibliográfico e através de uma reflexão realizada a partir
das observações feitas pelos alunos do curso de Serviço Social, participantes do Projeto de
Extensão: Desafios e Possibilidades no Enfrentamento a Violência Doméstica.
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DESVENDANDO O PERFIL DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA: QUEM SÃO E PARA QUE HORIZONTES CAMINHAM?

Poliana de Oliveira Carvalho¹
Marciana Raquel Silva Gomes²
Milaynne Christina Barros do Nascimento³
RESUMO
O presente artigo pretende abordar os aspectos históricos e evolutivos da família para que se
torne oportuno conhecer as mudanças ocasionadas na sociedade, bem como sobre a relação
existente entre seus membros, para que se torne possível aproximar-se dos eixos relevantes
atrelados às famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família – PBF, como também para
saber se existem prioridades referentes aos gastos, no recebimento do beneficio. O objetivo
deste estudo é promover ao público leitor um maior esclarecimento sobre a temática frente à
relevância da mesma na sociedade, como dar sua contribuição para o meio acadêmico em
geral, na perspectiva de promover um acervo de informações pertinentes às propostas
supracitadas. A metodologia aqui adotada é de cunho inicialmente bibliográfico, no qual
pretende-se aplicar posteriormente um questionário a famílias beneficiarias do Programa
Bolsa Família da cidade de Piripiri-PI, para dar arremate ao Projeto de Pesquisa:
Desvendando o perfil das famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família: quem são e para
que horizontes caminham?
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BRASILEIRO: UMA SÍNTESE A PARTIR DE 1930

Maria Do Carmo Fontenele Gomes¹
Poliana De Oliveira Carvalho²
Milaynne Christina Barros Do Nascimento³

RESUMO
Esta pesquisa traz como tema “O processo de construção do sistema de proteção social
brasileiro: uma síntese a partir de 1930”, tendo em vista que o Sistema de Proteção Social
brasileiro permanece em construção. Objetiva-se por meio deste estudo, abordar de forma
breve os pontos mais marcantes, trazendo considerações que vão desde a década de trinta,
onde a política social brasileira começa a tomar forma, até a atualidade, proporcionando assim
ao público leitor um primeiro contato com a história da construção do sistema de proteção
social até então vigente. A efetivação da pesquisa foi realiza por meio de pesquisa
bibliografia, a partir de estudos de autores que são referência nessa análise histórica.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO CREAS (CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO
ACOLHIMENTO DAS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS NO ENFRENTAMENTO E
ACOLHIMENTO NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI.
Lariane Maiara de Sousa Santos¹
Maria Núbia da Silva Ferreira ²
RESUMO
Este artigo tem por objetivo identificar e analisar as percepções do fenômeno que ocorre sobre
a violência doméstica contra a mulher, ressalvando como é o devido acolhimento nas
instituições e profissionais que são capacitados para acolher essas vitimas, mulheres que
sofreram danos físicos, psicológicos e moral, pondo em questão mudar esse problema social
que só aumenta no decorrer dos tempos. Mesmo a mulher tendo sua independência no
mercado de trabalho e vários outros direitos já conquistados, infelizmente a violência contra a
mesma ainda existe. Quando se fala em acolhimento nesses momentos tão delicados, deve se
ter toda uma estrutura entre instituição e profissional para que a agredida sinta-se à vontade
para procurar a ajuda que necessita de fato. Nesse momento, o papel do estado é fundamental
para os mecanismos de defesas e proteção contra a violência doméstica. Não se pode fechar
os olhos para o que está acontecendo, pois a violência doméstica acarreta vários problemas
para a vítima e para a sociedade em questão.
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O SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO SOCIAL: UM OLHAR PARA A
CONTEMPORANEIDADE
Isadora Maria Medeiros da Silva ¹
Stácia Magalhães Cardoso ²
RESUMO
Tem-se como questão social o conjunto de expressões desenvolvidas em um contexto de
exploração do trabalho no mundo capitalista moderno, sendo para a sociedade e para o
serviço social, fundamental o estudo e análise de seu processo histórico. O presente trabalho
tem como objetivo central analisar o processo de desenvolvimento da questão social e seus
reflexos para o contexto do serviço social como profissão, apresentando as fases desta questão
como caso de polícia e em outro contexto social, apresentado como caso de polícia. O
Trabalho tem caráter qualitativo, através da análise e fichamento de livros, textos e revistas
que buscam discutir o processo histórico da questão social no Brasil. Para situar a leitura do
mesmo, viu-se a necessidade de apresentar um breve aparato sobre o movimento de
reconceituação do serviço social e finalmente apresentar a questão social na
contemporaneidade. Conclui-se que o presente estudo é de fundamental importância para o
estudo acadêmico e formação profissional dos assistentes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Serviço social. Questão social. Contemporaneidade
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Acadêmico (a) do curso Bacharel em Serviço Social da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
² Acadêmico (a) do curso Bacharel em Serviço Social da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.

RESUMOS DE COMUNICAÇÃO
ORAL PÓS-GRADUAÇÃO
DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR

A EFICIÊNCIA DA AVALIAÇÃO ESCRITA: A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES
DO ENSINO SUPERIOR SOBRE O MÉTODO
Marina Olimpio de Melo Batista ¹
Rodrigo Amaral Rodrigues2

RESUMO
A presente pesquisa tem como intuito averiguar a eficiência da avaliação escrita no ensino
superior na visão de professores desse nível de graduação. A avaliação escrita é o método
avaliativo mais utilizado nas instituições de ensino brasileiras, sendo necessário analisar se
esse método é realmente eficiente e se avalia a aprendizagem do aluno de uma forma ampla.
O presente estudo teve como finalidade geral analisar o método da avaliação escrita e sua
eficiência. De um modo específico, esse estudo visa encontrar outros métodos eficazes de
avaliação, além de investigar se a nota dada na avaliação escrita é reflexo do que foi ensinado
pelo professor e por fim, analisar se os docentes do ensino superior já utilizaram outros meios
avaliativos. Caracteriza-se neste trabalho um estudo de caráter quantitativo, feito através da
pesquisa de campo com professores que atuam no ensino superior. Dessa forma, o trabalho
propõe esclarecer as questões referentes ao método avaliativo mais utilizado no ensino
superior. Além de se utilizar da pesquisa bibliográfica como mais uma forma de agregar
assuntos sobre a temática, buscou-se informações em livros e periódicos científicos
disponíveis em endereços eletrônicos. Tais resultados, longe de serem conclusivos, verificam
a necessidade de se trabalhar no ensino superior mais de um instrumento avaliativo, ou seja,
não só por meio de provas escritas, em busca de uma análise hábil do conhecimento do
alunado.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Professor. Ensino Superior. Eficiência.
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Acadêmico (a) do curso Bacharel em Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
² Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.

O PERFIL DOS PROFESSORES DE SERVIÇO SOCIAL E A PREDOMINÂNCIA DO
SEXO FEMININO
Andressa dos Santos Lustosa¹
Rodrigo Amaral Rodrigues2

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos professores do curso de Serviço
Social, considerando se a presença feminina predomina ou não. Para alcançar tal objetivo
realizou-se uma pesquisa de campo em torno do tema escolhido, feita a partir de um estudo de
caráter qualitativo com docentes que atuam no curso de Serviço Social. Neste sentido, a
pesquisa de campo possibilitou um conhecimento mais amplo e maduro sobre o assunto. A
atuação do docente é um desafio. Dessa forma, a importância da pesquisa se dá na
necessidade de averiguar o perfil do docente que atua na graduação do curso de Serviço
Social, além de compreender a predominância da mulher dentro da área, que já vem desde a
idealização da área. Por fim, percebeu-se através dos resultados que o docente possui
sobrecarga de trabalho, tendo em vista que a maioria dos entrevistados atua em mais de uma
instituição de ensino e não exerce apenas a docência, trabalhando em outras áreas, além disso,
percebeu-se que o sexo feminino ainda é maioria no campo de atuação do Serviço Social.

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social. Ensino Superior. Docência.
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Acadêmico (a) do curso Bacharel em Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
² Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.

A POSTURA DO DOCENTE DE NÍVEL SUPERIOR FRENTE AOS ALUNOS QUE
CHEGAM AOS BACHARELADOS E GRADUAÇÕES COM DIFICULDADES DE
LEITURA E ESCRITA
Rodrigo Amaral Rodrigues¹
Maria dos Remédios Magalhães Santos²
RESUMO
Muitas são as pesquisas voltadas para o campo da leitura e da escrita, porém quando se refere
ao Ensino Superior, ainda se faz necessário que mais trabalhos científicos surjam, haja vista
que esta ainda é uma dificuldade com a qual os docentes se deparam constantemente. Desde
uma simples interpretação textual até os trabalhos científicos mais complexos esse entrave é
uma constante. Indaga-se: o que fazer para que as dificuldades de letramento dos alunos que
ingressam no Ensino Superior sejam minimizadas e os docentes adquiram técnicas que
venham a facilitar esse processo? Pretende-se com este trabalho mostrar a importância que
deve ser dada ao tema e até mesmo salientar que alguns acadêmicos, principalmente os
oriundos de escolas públicas, mais precisamente da Educação de Jovens e Adultos,
necessitam de um olhar diferenciado no sentido dessa aquisição. Objetiva-se apresentar
algumas contribuições que venham a amenizar as dificuldades de leitura e escrita dos alunos
que chegam aos cursos superiores sem estas habilidades e ao mesmo tempo facilitar o
trabalho do docente que lida diariamente com esses empecilhos. O presente trabalho apresenta
um estudo de caso simples em que a metodologia foi dividida em duas partes. A primeira foi
embasada em teorias através de uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa de
campo realizada por meio de entrevista com docentes de nível superior do curso de
Administração e de Serviço Social e entrevista com acadêmicos ingressantes e concluintes,
sendo todos da mesma Instituição. Percebeu-se a importância dada ao assunto, chegando-se à
conclusão de que ainda se necessita de formações e metodologias mais elaboradas para que se
consiga amenizar o problema e trabalhar melhor os graduandos para que cheguem ao mercado
de trabalho com mais segurança em suas práticas diárias. Detectou-se que muitos ainda acham
que a responsabilidade com estes alunos é do professor que trabalha com o Português
Instrumental ou com os cursos de nivelamento, quando na realidade o desenvolvimento essa
habilidade é de responsabilidade de todos. Observa-se que, tanto o docente quanto o discente,
são responsáveis por esta aquisição das habilidades de leitura e escrita. Nota-se que toda a
coleta favoreceu a análise dos aspectos acima citados, entendendo que é grande o interesse de
que os docentes do nível superior sintam-se estimulados a defender a causa aqui apresentada e
os discentes continuem a buscar melhorias em suas práticas não só durante a sua estadia
dentro da IES, mas também no âmbito profissional.

PALAVRAS CHAVE: Leitura. Escrita. Habilidades. Competências. Discentes.
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Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
² Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.

A IMPORTÂNCIA DA DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR
Anária dos Santos Pereira1
Rodrigo Amaral Rodrigues2

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo demonstrar a importância da Didática na formação
docente, tendo em vista que ela tem seu papel fundamental no processo de ensino e
aprendizagem. Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa bibliográfica, a qual
possibilitou uma análise crítica sobre o tema. A escolha da temática justifica-se pela
preocupação com o grande índice de profissionais incapazes de produzir um ensino eficaz e
inovador. É perceptível que a maioria dos docentes tem priorizado ao longo da história as
competências técnicas em detrimento das pedagógicas. Sabe-se que a Didática é uma ciência
que estuda o processo de ensino e seus objetivos, métodos de organização e uma melhor
exposição de conteúdos em sala de aula pelo professor, para que este possa garantir aos
alunos, um conhecimento significativo. Conclui-se, portanto, que quando a Didática é
conhecida e aprendida pelo professor, ela se torna um instrumento facilitador no processo de
ensino e aprendizagem, sendo então um instrumento necessário e de grande importância na
prática docente.

PALAVRAS-CHAVE: Didática. Formação Docente. Competências Técnicas. Sala de aula.
Aprendizagem.
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Acadêmico (a) do curso Bacharel em Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
² Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.

PROGRAMAÇÃO
VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA CHRISFAPI
A VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA CHRISFAPI visa fomentar a
pesquisa e o desenvolvimento científico, consolidando a posição da instituição junto à
sociedade acadêmica e científica regional, oportunizando aos estudantes de graduação e pósgraduação o contato direto com a atividade científica e o engajamento na pesquisa.
Abertura oficial: 14 de setembro de 2016 (quarta-feira)
18:30h- Solenidade de abertura
19:00h- Mesa Redonda
Local: Auditório Germayron
Tema: “Adversidade ou oportunidade? Construindo o sucesso em tempos de crise.”
Palestrantes:
1- Herbert Henrique- Apresentador da TV Cidade Verde
2- Francisco Lucas Costa Veloso- Procurador do Estado e Presidente da Seccional OAB/PI.
3- Alex Galvão Lopes – Enfermeiro, mestre em Terapia Intensiva, Coordenador Científico e
Pedagógico do Avance.
21:00h- Momento Cultural (Show de Humor)
VIII SEAPI- SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO DE PIRIPIRI ADMINISTRAÇÃO)
15 de setembro de 2016 (quinta-feira)
18:30h às 22:00h - Minicursos
Local: Sala de aula Chrisfapi
Minicurso
“Atitudes Vencedoras”

Ministrante
Prof. Davi Soares Carvalho
Graduado em Administração pela
Chrisfapi (2010), especialista em
Docência do Ensino Superior e em
Gestão Financeira e Sistemas de
Informações. Atualmente é gerente
da empresa E. Canuto Ltda em
Piripiri - Piauí e professor titular da
Chrisfapi
dos
cursos
de
Administração
e
Ciências
Contábeis.

DIA: 16 de setembro de 2016 (sexta-feira)
18:30h às 20:10h– Palestra
Tema: Gatilhos Mentais – A arte de envolver pessoas
Ministrante: Jorgenilson Lopes do Nascimento
Local: Sala de Conferência Chrisfapi

Público Alvo
Estudantes,
profissionais,
gestores e empresários.

20:20h- Apresentação de trabalhos acadêmicos
Local: Sala de aula Chrisfapi
VIII JORNADA PIRIPIRIENSE DE CONTABILIDADE (CIÊNCIAS CONTÁBEIS)
15 de agosto de 2016 (quinta-feira)
18:00h às 22:00h- Minicursos
Local: Sala de Aula Chrisfapi
Minicurso
Regime de Tributação

Ministrante
Profª. Tamires Almeida
Carvalho
Graduada
em
Ciências
Contábeis e Especialista em
Docência do Ensino superior
pela CHRISFAPI. Atualmente é
Professora na Chrisfapi e
contadora no Escritório Contábil
Contágil. Tem experiência na
área de Administração, com
ênfase em Ciências Contábeis

Público Alvo
Estudantes e profissionais da
área
de
contabilidade
e
profissionais em geral

Cálculos Trabalhistas

Prof. Flaviano Ferreira de
Araújo
Bacharel em Ciências Contábeis
pela Universidade Estadual do
Piauí- UESPI, Pós-graduado em
Contabilidade
e
Auditoria
Governamental- UESPI e em
Auditoria Contábil e Financeira
pela CESVALE. Contador e
professor da Chrisfapi.

Estudantes,
profissionais,
gestores e empresários.

DIA:16 de setembro de 2016 (sexta-feira)
18:00h às 20:00h- Palestra
Tema: A atuação do Contador na micro e pequenas empresas
Ministrante: Representante do CRC.
Local: Sala 204
20:00h às 22:00h- Apresentação de trabalhos acadêmicos
Local: Salas de aula da Chrisfapi
VIII COLÓQUIO JURÍDICO (CURSO DE DIREITO)
Dia 15 de setembro de 2016 (quinta-feira)
19:00h – Mesa redonda
Tema: Dolo eventual e a culpa consciente
Palestrantes:
Drº Nazareno Thé (Advogado Criminalista)
Sérgio Ricardo Soares (Especialista em Ciências Criminais. Professor de Direito Penal da
Chrisfapi, Policial Civil do Estado do Piauí)
Local: Auditório Germaryon Brito
Dia 16 de setembro de 2016 (sexta-feira)
Apresentação Oral e Projeto de extensão: 18:00 às 20:00 horas (Local salas de aula)
Banner: 20:00 às 22:00
Minicursos: 18:00 às 22:00h

Local: Salas de aula da Chrisfapi
Minicurso

Erro médico
no dia 15/09/2016 das 14:00
às 18:00h

Legislação Penal Especial:
atualização do direito penal
brasileiro no dia 16/09/2016
das 14:00 às 18:00h

Medicina Legal:
aplicabilidade no Direito

Alterações normativas na
legislação previdenciária

Ministrante
Professor Antônio Walter Gadelha
Mestre em Economia pela UFC.
Delegado de Policia Civil.
Especialista em Direito Penal e Direito
Tributário.
Professor do curso de Direito da Chrisfapi.

Público alvo
Estudantes e profissionais
da área de Direito e
profissionais em geral

Professor Sérgio Ricardo Soares
Especialista em Ciências Criminais.
Professor de Direito Penal da Chrisfapi e
Policial Civil

Estudantes e profissionais
da área de Direito e
profissionais em geral

Professor Sérgio Ricardo Soares
Especialista em Ciências Criminais.
Professor de Direito Penal da Chrisfapi e
Policial Civil

Estudantes e profissionais
da área de Direito e
profissionais em geral

Professora Renata Rezende Pinheiro
Castro
Técnica do Seguro Social - INSS
Especialista em Processo Civil
Professora de Direito Previdenciário do
curso de Direito da Chrisfapi.

Estudantes e profissionais
da área de Direito e
profissionais em geral

VI EXPOCIENF ( ENFERMAGEM)
Dia 15/09/2016
8:00 às 9:50h- MESA REDONDA:
Tema: Manejo clínico no tratamento de hanseníase e tuberculose na atualidade.
Maria Erinelda Souza(Graduação em Enfermagem-UFPI. Enfermeira coordenadora da
vigilância em Hanseníase e tuberculose de secretaria de saúde do município de Piripiri-PI)
Marlene da Silva Cunha(Graduação em Enfermagem pela CHRISFAPI. Enfermeira
coordenadora da atenção básica da secretaria municipal de saúde de Piripiri-PI.)
Local: Sala de Conferência
CONFERÊNCIAS
10:00 às 11:30h
Tema: Postura e ética profissional no exercício da profissão
Ministrante: João Sergio Moura ( Graduação em Enfermagem-UFPI, presidente do sindicato
dos Enfermeiros)

Local: Sala de Conferência
14:40 às 15:40h
Tema: Assistência a pacientes graves nas unidades de queimados
Ministrante: Silva Alcântara Vasconcelos (Graduação em Enfermagem-UFPI, mestranda pela
FIOCRUZ, Coordenadora da UTI-4 do Hospital de Urgência de Teresina -HUT)
Local: Sala 204
16:00 às 18:00h
Tema: Ética e assistência frente a doação de órgãos
Ministrante: Joyce Anny Alves do Nascimento ( Graduação em Enfermagem-UFPI,
Enfermeira da rede de doação de órgãos do estado do Piauí, mestre pela FIOCRUZ.
Local: Sala 204
Dia 16 de setembro de 2016
8:00 às 10:00h- Apresentação de Trabalhos Científicos
Apresentação Oral
Local: Salas de Aula
10:30 às 12:00h- Apresentação de Pôsteres
Local: Pátio da Faculdade Chrisfapi
13:30 às 18:30h- Minicursos
Local: Salas de aulas da Faculdade Chrisfapi
Minicurso
Assistência na unidade de terapia
intensiva neonatal

Ministrante
Ministrante Dr.Tiago Macedo
(Membro do corpo técnico da
secretaria do Estado do Piauí)
Currículo: Possui graduação em
Enfermagem pela Universidade
Federal do Piauí, especialização
em Saúde da Família e em
Gestão das Clínicas.Foi Gerente
da maternidade Dona Evangelina
Rosa.

Público alvo
Estudantes e profissionais
da área de Enfermagem e
profissionais em geral

II SEMANA DO FARMACÊUTICO – II SEMAFAR (FARMÁCIA)
Dia 15 de setembro de 2016 –(quinta-feira)
13:00h às 14:30h - Apresentação de trabalhos
14:30h às 18:30h - Minicursos
Local: Salas de aula Chrisfapi
Minicurso
Procedimentos préanalíticos
no
laboratório clínico.

Ministrante
Ministrante Dr. Rafael de Castro Andrade
Carvalho (Farmacêutico no Hospital de Urgência de
Teresina. Farmacêutico no Hospital Regional
Chagas Rodrigues. Farmacêutico no Laboratório
Med Exame)

Público alvo
Estudantes
e
profissionais da área
de
Farmácia
e
profissionais em geral

Currículo: Graduado em Farmácia pela UFPI,
especialista em Análises Clínicas pelo IBPEX, mestre
em Terapia Intensiva pela SOBRATI.

Dia 16 de setembro de 2015 (sexta-feira)
14:00h às 16:00h – Mesa-redonda “Experiência Profissional: O que o farmacêutico pode
transformar?”
Mediadora:
Prof. Me. Mônica do Amaral Silva – coordenadora do curso de Farmácia Chrisfapi
Doutoranda em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Ceará. Mestra em
Ciências Farmacêuticas pela UFPI, especialista em Hematologia Clínica, Gestão da
Assistência Farmacêutica e Educação na Saúde para Preceptores do SUS. Possui graduação
em Farmácia pela Universidade Federal do Piauí (2005). É coordenadora do curso do
Farmácia da Faculdade CHRISFAPI. Atualmente é bioquímica do Hospital Regional Chagas
Rodrigues (Piripiri) e farmacêutica do Hospital de Urgência de Teresina Prof. Zenon Rocha.
Dr. Ítalo Sávio Mendes Rodrigues – Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Piauí.
Graduado em farmácia pela Universidade Federal do Piauí (2004). Especialista em
Farmacologia e dispensação farmacêutica, Mestre em Farmacologia Clinica - UFC - Pesquisa
da áreas de mutagênese e genotoxicidade.
Dra. Carla Andressa Garcia de Medeiros Bráulio – Farmacêutica do hospital Universitário
da UFPI. Graduada em Farmácia pela Faculdade Santo Agostinho. Especialista em Farmácia
Clínica e Prescrição Farmacêutica. Com aperfeiçoamento em estética e cosmetologia.
16:30h às 18:30h – palestra A atuação do farmacêutico na vigilância sanitária.

Ministrante: Dr. Raulino Firmino Ferreira (Chefe da Divisão de produtos e Medicamentos da
Vigilância de Timon-MA).
Local: Sala 110

III SECIFIZ (FISIOTERAPIA)
Dia 15 de setembro de 2016 (quinta-feira)
14:00 – 15:00h . Drª Marcouse Santana Gonçalves – Manejo ventilatório no recrutamento
alveolar.
Graduado em Fisioterapia (UESPI).
Especialização em Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva
15:00 – 16:00h. Drª Jéssica Silva – Abordagem Fisioterapêutica nas Disfunções Sexuais
Femininas
Graduação em Fisioterapia pela Christus Faculdade Do Piauí .
Pós Graduanda em Fisioterapia na Saúde da Mulher (Lato Sensu)
Formação em Sexologia Clínica e Fisioterapia Uroginecológica
Local: Sala de Conferência
16:00 – 18:00 – apresentação de trabalhos científicos e Projeto de extensão
Local: Salas de aula
Dia 16 de setembro de 2016 (sexta-feira)
13:00h às 18:00h- Minicursos
Local: Salas de Aula Chrisfapi
Minicurso
Pilates nas disfunções
lombares (25 vagas)

Ministrante
Drayton Ximendes Graduação em
Fisioterapia
pela
CHRISTUS
FACULDADE DO PIAUÍ .
Especialização em Fisioterapia Traumato
ortopedia (método Pilates)

Público alvo
Estudantes e profissionais
da área de Fisioterapia e
profissionais em geral

Shiatsu (25 vagas)

Dr.ª Daiany de Sousa Monteiro
Graduação em Fisioterapia (UFPB), PósGraduada em Fisioterapia Hospitalar (FIC)
e Fisioterapia Dermato Funcional (CEUT).

Estudantes e profissionais
da área de Fisioterapia e
profissionais em geral

VI SEATCUSS (SERVIÇO SOCIAL)
Dia 15 de setembro de 2016 (quinta-feira)
18:30 às 20:00h- Palestra
Roda de Conversa com o tema: “As políticas públicas em tempos de crise”

Palestrantes:
Ana Célia da Costa Silva (Gestora do Município de Cocal de Telha, acadêmica do Curso de
Direito, Formada em Pedagogia)
Milanny Christina Barros do Nascimento (Possui graduação em Psicologia pela
Universidade Federal do Piauí (2011). Atualmente é servidora efetiva da Prefeitura Municipal
de Piripiri, trabalhando no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Inácia Maria
Andrade. Áreas de interesse: Políticas Públicas de Saúde e Assistência Social, Educação e
Psicologia Comunitária)
Laís Muller (Graduada em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Piauí e
Mestranda em Ciência Política UFPI)
Local: Sala de Conferência Chrisfapi
Apresentação de Trabalhos Científicos e Projeto de extensão
Apresentação Oral
Local: Salas de Aula
Horário: 21:00 às 22:00
Apresentação de Pôsteres
Local: Pátio da Faculdade Chrisfapi.
Horário: 20:30 às 21:00

Dia 16 de setembro de 2016 (sexta-feira)
18:00h às 22h- Minicursos
Minicurso
Pesquisa Cientifica: O
mapa da conquista

Ministrante
Palestrante: Vanessa Melo de Sousa

Bacharela em Serviço Social pela Christus
Faculdade do Piauí – Chrisfapi. Participou como
organizadora do Projeto Lei Maria da Penha nas
Escolas: Descontruindo a violência, construindo
diálogos; Participou do Projeto de Extensão,
promovido pela Chrisfapi "Sou idoso, quero
colo, quero Vida". Pós-graduanda em Docência
do Ensino Superior e em Gestão, Avaliação e
Elaboração de Projetos.
O
trabalho
do Tatiana Maria de Sousa Freitas
Assistente Social na
Assistente Social, graduada pela Christus
promoção de saúde.
Faculdade do Piauí- CHRISFAPI; Pós-Graduada
em Docência no Ensino Superior FACULDADE EVANGÉLICA CRISTO REI;
Pós Graduanda em Políticas Públicas e
Intervenção Social- INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR MÚLTIPLO; Pós Graduanda em
Nutrição, Atividade Física e Promoção de
Saúde- INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ,
CAMPUS PEDRO II; Curso Técnico em
Cuidador de Idosos, em andamento, pelo

Público alvo
Estudantes e profissionais
da área de Serviço Social
e profissionais em geral

Estudantes e profissionais
da área de Serviço Social
e profissionais em geral

Idoso

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS
PIRIPIRI
Natália Neponuceno Gomes
Graduada em Serviç Social pela Christus
Faculdade do Piauí, Pós- graduada em docência
do Ensino Superior, pela Faculdade Cristo Rei,
Pós-Graduada em Psicopedagogia Clínica,
Institucional e Hospitalar pela IESM (Em
conclusão), Pós- Graduada em Política Pública
pelo Instituto Superior de Educação (Em
conclusão), Pós-Graduada em Elaboração de
Projetos pela IESM. Atualmente trabalha como
assistente sociais na APAE (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de Piripiri.

Estudantes e profissionais
da área de Serviço Social
e profissionais em geral

