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APRESENTAÇÃO
A Revista de Inovação da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo é uma
publicação semestral, que tem por objetivo fomentar e difundir a produção e a
publicação de artigos científicos que contenham, em seu contexto, conteúdos
inovadores.
A publicação busca promover a interdisciplinaridade e a variação de temáticas
dentro das áreas de conhecimento dos cursos da IES e de temas inéditos, buscando
documentar e realizar a troca e exposição de ideias que mostrem, realmente, a
importância do desenvolvimento científico e tecnológico de cunho inovador. As
pesquisas são documentadas em busca do fortalecimento do Inova Católica, equipe
que tem por motivação trazer um maior envolvimento da comunidade acadêmica com
o empreendedorismo e com a Inovação como proposta de diferencial no currículo
acadêmico e na formação do discente.
A revista científica originada por meio do trabalho do grupo responsável pelo Inova traz
a proposta de ampliar a visão a respeito do cenário em constante evolução, contribuindo
de forma positiva com interações sociais e trocas de informações técnico-científicas.
Isso possibilita enxergar processos de forma diferente, buscar novas tecnologias e
métodos, pesquisar e buscar alternativas para soluções de problemas de maneira
eficiente e de evidente importância para a comunidade científica, dada a combinação
de conhecimentos acadêmicos com estratégia inovadora, buscando mercado efetivo
para a ideia e traduzindo-se em uma prática constante de contextualização das
soluções.
Prof. Msc. Marcelo Albuquerque Schuster

Coordenador dos Cursos de Sistemas de Informação, Redes de Computadres e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade
Caótlica Salesiana do Espírito Santo
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Administração
1.1 SUSTENTART - ASSESSORIA EM SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL
Aluno(s):
Taynara Vieira Brazil, Amanda Oliveira Leite e Franciele Rodrigues Nunes
Coautor(es):
Milton Henrique do Couto Neto
Resumo
A SUSTENTART é uma empresa prestadora de serviços, atuando em Assessoria
em Sustentabilidade Empresarial, como resposta ao crescimento exponencial do
movimento de Responsabilidade Social e às novas demandas que ele tem gerado,
utilizando a ferramenta de aprendizado mais efetiva do mercado - o Relatório de
Sustentabilidade. Em seu processo de desenvolvimento, torna-se possível, através
do trabalho com indicadores de desempenho, integrar todos os setores da empresa
em um trabalho que não só educa e comunica o público externo, mas como também
o público interno, facilitando o fluxo de informações, aumentando seus índices de
governança e possibilitando que todos tenham uma visão estimulante e integrada do
negócio, agregando valor em todas as suas esferas de relacionamento. O maior objetivo
da SUSTENTART é atuar para que o setor empresarial possa dar sua contribuição para
a construção de uma sociedade sustentável e justa, trabalhando preferencialmente
(público alvo) com empresas de médio porte, trazendo para elas formas e ideias
em ‘custos reais’ , em outras palavras, investimento e retorno. Nosso diferencial será
surpreender nossos clientes com a qualidade em serviços prestados e atendimento
inovador, visando obter resultados satisfatórios, tendo como objetivo atingir e dar
oportunidade às empresas que, até então, não tinham acessibilidade a este tipo
de prestação de serviço. Através de análise inicial, estaremos implantando técnicas
que possam garantir o objetivo da empresa que é ser mais sustentável, abrangendo
quesitos ambientais e sociais. Nosso público alvo são empresas de médio porte. O
investimento inicial do projeto é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Palavras-chave: Assessoria. Análise. Informações. Governança.
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Administração
1.2 NUTRI ICE - PLANO DE NEGÓCIOS
Aluno(s):
Gardenia Ricardo Andrade, Angelina Pinto, Elaine Cristina Oliveira de Souza, Tiago
Leite Alves e Douglas Marciel Baptista de Jesus
Coautor(es):
Milton Henrique do Couto Neto
Resumo
O presente trabalho refere-se ao Plano de Negócios da empresa “Nutri Ice”, uma
fabricante e distribuidora de picolés à base de suco detox. Ao pesquisar o mercado
percebemos a necessidade de um produto que ofereça uma funcionalidade, além
de sabor. Os picolés que estão disponíveis para consumo atualmente oferecem, no
máximo, as opções diet e sem lactose, mas nenhum oferece o diferencial que as pessoas
buscam quando se trata de saúde. Sendo assim, nosso produto é novo no mercado, não
havendo similares. O trabalho conta com um plano financeiro bem elaborado, com um
demonstrativo de resultados contendo informações sobre a lucratividade do negócio,
a rentabilidade, o prazo de retorno do investimento e o ponto de equilíbrio do negócio.
Conta ainda com análise do mercado, plano de marketing, plano operacional, análise
de possíveis cenários econômicos e avaliação estratégica. Determinamos que nosso
público alvo é composto, principalmente, por jovens fitness, pessoas que primam pelo
bem estar e saúde e procuram alimentação saudável. Porém, pessoas da terceira idade
também são clientes potenciais, pois elas estão se cuidando mais e buscando alimentos
saudáveis. Sendo assim, a faixa etária dos clientes varia de 15 a 60 anos de idade. Nosso
mercado é constituído pelos municípios de Vitória, Vila Velha (Centro, Praia da Costa,
Itapuã e Itaparica), Serra (Carapina, Laranjeiras, Jacaraípe e Manguinhos), Cariacica
(Campo Grande). À medida que a empresa for se desenvolvendo, temos planos de
aumentar a abrangência no quesito entrega do produto, pretendendo atuar em toda
a Grande Vitória.
Palavras-chave: Produto. Cliente. Gestão financeira. Marketing. Mercado. Inovação.
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Administração
1.3 EMPREENDEDORISMO - ESPAÇO MULHER LTDA ME
Aluno(s):
Rayse Nascimento Ferreira e Beatriz Ribeiro Machado
Coautor(es):
Fabricio Vasconcelos Ribeiro
Resumo
O “Espaço Mulher LTDA ME” Prestação de serviços estéticos faciais, massagem corporal
e designer de sobrancelhas, bem como o comércio de bebidas, tem como objetivo
promover o bem estar de nossos clientes de maneira personalizada, oferecendo serviço
e atendimento de alta qualidade, buscando total satisfação do cliente. Pretendemos
nos tornar referência no mercado, por meio da excelência de qualidade na prestação
de serviços oferecidos, se referenciando nos desafios de inovação. Nossos valores são:
Compromisso e respeito com o cliente, humanização no tratamento, comprometimento
e ética profissional e responsabilidade social.
Palavras-chave: Mulher. Estética. Bem-estar. Relaxar. Beleza.
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Administração
1.4 PLANO DE NEGOCIO - FEIRA INOVA CATÓLICA
Aluno(s):
Cheila Muniz Vago, Alessandra Batista, André da Silva, Hortência Schimitel e Solania
Raasch
Coautor(es):
Fabricio Vasconcelos Ribeiro
Resumo
A empresa “Delícias de Bem Casado”, produção e distribuição de bem casados, tem
como missão oferecer produtos saborosos e de qualidade, que eternize momentos de
alegria e amor. Temos como objetivos ser uma empresa de destaque em produção e
distribuição de bem casados e a melhor em qualidade. Nossos valores de baseiam em
qualidade, compromisso, satisfação. Os produtos comercializados são bem-casados,
simples e personalizados, que podem ser distribuídos em eventos como casamentos,
formaturas, batizados, festas de empresas, entre outros.
Palavras-chave: Delícias. Bem Casado. Festas. Satisfação. Qualidade. Compromisso.
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Administração
1.5 EMPREENDEDORISMO - SORVETERIA DOCE SABOR
Aluno(s):
Karla de Freitas Rodrigues, Yasmin Montardi, Bruna Silva e Gislaini Souza
Coautor(es):
Fabricio Vasconcelos Ribeiro
Resumo
A Sorveteria Doce Sabor, que atua na atividade de comércio, tem como missão
garantir a qualidade no atendimento ao público, agregando valor ao produto, através
de uma fidelização do cliente. Procura-se obter um crescimento através de uma
participação ativa dos colaboradores, clientes e fornecedores. Para isso, objetiva-se
manter a qualidade de nossos produtos e serviços, buscando a total satisfação de
nossos clientes em nosso ambiente e nunca deixando de cumprir com nossos valores.
O funcionário deve honrar compromissos e agir com transparência e honestidade.
Praticar o bem, respeitar a dignidade das pessoas, gerar bens e serviços para o bemestar para clientes, empregados, fornecedores e sociedade. O público alvo são todas
as faixas etárias, homens e mulheres, no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, bairro
Praia da Costa. Comercializamos sorvetes variados e complementos e as estratégias
promocionais serão feitas de acordo com a confecção de novos sabores.
Palavras-chave: Sorvete. Qualidade. Empresa. Colaboradores.
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Arquitetura e Urbanismo
2.1 ESPAÇOS PÚBLICOS NO BAIRRO ROMÃO
Aluno(s):
Paloma Scalfoni.
Coautor(es):
Melissa Passamani Boni e Pedro Canal Filho
Resumo
O espaço público é o local de manifestação da vida pública, onde os cidadãos exercem
suas relações sociais, seu direito à construção da história e o acesso à memória,
onde os laços se estreitam e o sentido de solidariedade e comunidade se fortalece.
Nele a vida se completa para além da vida privada, considerando a vida pública
como condição humana. Assim, considerando a relevância do tema para o curso
de arquitetura e urbanismo e a necessidade de imbuir na atividade profissional dos
alunos o compromisso social, vimos propor o estudo dos espaços públicos no Bairro
do Romão, área de baixo status socioeconômico da cidade, situado nas proximidades
da faculdade, o que também pode fortalecer as relações desta instituição com a
comunidade circundante. O projeto constituiu um primeiro contato dos alunos de
arquitetura e urbanismo com a comunidade de um bairro, buscando a formação do
profissional cidadão, preocupado e responsável com a qualidade de vida da sociedade
e com o meio ambiente. Objetivou-se fundamentalmente nesse projeto fortalecer o
compromisso social da atividade profissional de arquitetura e urbanismo, voltando
o olhar para as comunidades carentes. Ademais, foi possível desenvolver nos alunos
participantes consciência crítica acerca do tema, estimulando-os a expor suas opiniões
e propostas. O resultado final, com intervenções nos espaços públicos do bairro, não
se concretizou, entretanto, uma metodologia para a análise dos espaços públicos e as
demandas dos moradores em relação ao tema foi desenvolvida, com o envolvimento
da comunidade e dos alunos, tornando o processo rico e educativo.
Palavras-chave: Espaço. Urbanismo. Comunidade. Compromisso Social.
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Ciências Biológicas (Bacharelado)
3.1 PROJETO DE EXTENSÃO “CATÓLICA SUSTENTÁVEL” DA
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO
Aluno(s):
Erima kelly Gonçalves da Silva, Edilene Oliveira de Souza e Michelle Loyola do
Nascimento
Coautor(es):
Marcus Andrade Covre
Resumo
O Projeto de Extensão ‘Católica Sustentável’ é uma iniciativa do curso de graduação
em Ciências Biológicas da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo. O grande
objetivo do projeto é esclarecer as dúvidas básicas e informar sobre a importância
da segregação e destinação final dos resíduos sólidos gerados na Faculdade. A
metodologia utilizada foi a implantação de coletores para lixo seco e úmido em todo
o campus, além de abordagens educativas sobre as formas de separação e destinação
correta dos resíduos gerados na instituição por meio de palestras, visitações em salas
e entrega de folders educativos. Foi possível observar, entre os alunos e funcionários,
uma sensibilização e consciência acerca da destinação correta dos resíduos bem
como preocupação ambiental. A comunidade Salesiana, por meio da segregação de
resíduos produzidos e do seu destino adequado, estará envolvida em um importante
movimento para a necessária mudança de enfoque na relação do ser humano com o
mundo em que vive, sendo necessária a continuação deste projeto, a fim de que todos
os alunos e funcionários sejam orientados quanto à importância da destinação correta
dos resíduos, bem como promover a redução dos impactos ambientais, de forma que
as práticas devem ser multiplicadas e expandidas para toda a comunidade externa,
promovendo assim a educação ambiental.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Destinação Correta. Educação Ambiental.
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Ciências Biológicas (Licenciatura)
4.1 PROJETO DE EXTENSÃO “CATÓLICA SUSTENTÁVEL” DA
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO
Aluno(s):
Erima kelly Gonçalves da Silva, Edilene Oliveira de Souza e Michelle Loyola do
Nascimento
Coautor(es):
Marcus Andrade Covre
Resumo
O Projeto de Extensão ‘Católica Sustentável’ é uma iniciativa do curso de graduação
em Ciências Biológicas da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo. O grande
objetivo do projeto é esclarecer as dúvidas básicas e informar sobre a importância
da segregação e destinação final dos resíduos sólidos gerados na Faculdade. A
metodologia utilizada foi a implantação de coletores para lixo seco e úmido em todo
o campus, além de abordagens educativas sobre as formas de separação e destinação
correta dos resíduos gerados na instituição por meio de palestras, visitações em salas
e entrega de folders educativos. Foi possível observar, entre os alunos e funcionários,
uma sensibilização e consciência acerca da destinação correta dos resíduos bem
como preocupação ambiental. A comunidade Salesiana, por meio da segregação de
resíduos produzidos e do seu destino adequado, estará envolvida em um importante
movimento para a necessária mudança de enfoque na relação do ser humano com o
mundo em que vive, sendo necessária a continuação deste projeto, a fim de que todos
os alunos e funcionários sejam orientados quanto à importância da destinação correta
dos resíduos, bem como promover a redução dos impactos ambientais, de forma que
as práticas devem ser multiplicadas e expandidas para toda a comunidade externa,
promovendo assim a educação ambiental.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Destinação Correta. Educação Ambiental.
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Ciências Biológicas (Licenciatura)
4.2 PRODUÇÃO DE MUDAS E CULTIVO DE PLANTAS
MEDICINAIS
Aluno(s):
Suellen Roza de Souza, Beatriz Crisostomo dos Santos, Douglas Ferreira Salarini, Elize
Dias de Oliveira, Karollyne Alves Braum e Marcela Fioroti Lorençoni
Coautor(es):
Selma Aparecida Hebling
Resumo
Os projetos de extensão universitária permitem a construção do conhecimento a
partir dos saberes científicos e populares e constituem uma atividade importante na
formação profissional por possibilitar a aproximação do estudante com a realidade
social, na qual poderá exercer a sua profissão. O Plano de Desenvolvimento Institucional
da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo possui linhas específicas que tratam
da extensão e da responsabilidade social e, mediante várias ações, vem procurando
atrelar o desenvolvimento e a integração social através de um conjunto de atividades
que buscam promover a saúde, o desenvolvimento sustentável, artístico e cultural,
bem como o exercício da cidadania. Nesse sentido, com a sua participação no Projeto
de Extensão da Católica na Comunidade (PECC), o Curso de Ciências Biológicas
pretende ampliar o uso das plantas medicinais pelos moradores dos bairros Romão
e Forte São João, através da doação de mudas de algumas espécies e instruções de
como cultivá-las. O trabalho ainda está em andamento e até o presente momento
foram realizadas as seguintes atividades: capacitação do bolsista e dos voluntários
pela coordenadora do projeto, inscrições dos moradores das duas comunidades
interessados em receber as mudas, contatos com os interessados por telefone para
identificar os espaços disponíveis para o cultivo das plantas, capacitação dos bolsistas
e voluntários através de cursos especializados, confecção de cartilhas informativas/
educativas para as comunidades, recreação educativa com as crianças da comunidade
do bairro Romão. Com o desenvolvimento desse projeto, espera-se que os moradores
passem a se interessar pelas plantas medicinais e pelo seu cultivo correto.
Palavras-chave: Saúde. Comunidades. Plantas Medicinais. Desenvolvimento.
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Ciências Biológicas (Licenciatura)
4.3 A CRIAÇÃO E A DESTRUIÇÃO
Aluno(s):
Isadora Alvarenga Bulhosa Nascimento da Vitoria, Ana Carolina Celeste Camponez,
Cheila Sales Fragoso, Giovane Simoes de Jesus, Loara Leite da Silva e Lorena dos Santos
Sarmento e Janna Argôlo Santos
Coautor(es):
Cristiane Nazaré de Araujo Barroso e Selma Aparecida Hebling
Resumo
A maquete é referente à natureza virgem e à natureza humana (capítulo 7), A
pauperização da Terra (capítulo 8) e Os riscos da negação da realidade do livro
(capítulo 9) ‘A Criação’ de Edward O. Wilson. Os capítulos narram como era a Terra antes
da chegada do homem, uma natureza virgem, com animais e preservação ambiental;
o que ela se tornou após suas atividades, o desmatamento, a poluição, a caça e pesca
excessiva; e as perspectivas para o futuro. A leitura do livro e elaboração da maquete
são atividades institucionais que são feitas nos períodos ímpares dos cursos da
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo. O objetivo do trabalho é mostrar as
mudanças antropogênicas na natureza. Foram utilizados para elaboração da maquete
os seguintes materiais: aquário, garrafas pets, caixas de leite, jornal, tinta guache,
galhos secos, gel e areia. O trabalho mostra o que as ações do homem resultaram
na natureza, como a fauna e a flora foram afetadas contribuindo com a extinção de
animais e plantas na Terra. Com o intuito de fazer o público repensar em suas atitudes,
preocupando-se com o futuro. A maquete será apresentada na XVI Semana de Ensino
Pesquisa e Extensão (SEPEX) e será parte dos trabalhos das disciplinas Botânica
Estrutural e Citologia, Histologia e Embriologia.
Palavras-chave: Natureza. Homem. Extinção. Humanidade.
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5 RESUMOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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Ciências Contábeis
5.1 O APRENDIZADO DO ALUNO POR MEIO DA PRÁTICA
ALIADA À TEORIA: UM ESTUDO ACERCA DO PROJETO DE
EXTENSÃO BALCÃO TIRA DÚVIDA DO CURSO DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS DA FACULDADE CATOLICA SALESIANA DO
ESPIRITO SANTO
Aluno(s):
Juliana Torres Delunardo, Camila De Fatima Lopes, Vanea De Oliveira Almeida, Welida
Marques Ferreira, Gerdania Da Silva Penha e Eduardo Venturoti Correa
Coautor(es):
André Junior de Oliveira
Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar se a implantação do projeto Balcão
tira dúvidas do curso de ciências contábeis foi realmente uma importante estratégia,
contribuindo assim no processo ensino-aprendizagem dos alunos. A população
estudada abrange os contribuintes do imposto de renda pessoa física, em especial
os membros da comunidade interna da Faculdade Católica Salesiana do Espírito
Santo, e foi estendido à comunidade externa para que assim puderem tirar suas
dúvidas relacionadas ao preenchimento da DIRPF 2015. A metodologia adotada
foi analisar o depoimento das pessoas atendidas, e saber se a técnica aplicada seria
uma alternativa viável no processo de ensino-aprendizagem. Ao final das analises
fora traçado um paralelo entre o planejado e o executado, a fim de avaliar os efeitos
positivos e negativos. Os resultados apontam que o projeto balcão tira dúvidas do
curso de ciências contábeis conseguiu atingir o objetivo de sua implantação, visto
que desde a submissão do mesmo, por meio de projeto de extensão, esperava-se que
com sua implantação viesse a contribuir com a comunidade, possibilitando assim uma
interligação da Faculdade Salesiana do Espirito Santo com o maior numero de usuários
internos e externos, o que foi constatado por meio dos depoimentos coletados. Por
fim, é importante afirmar que o projeto foi o pioneiro do curso de ciências contábeis,
sendo um projeto piloto que, sanadas as pendências aqui constatadas, tende a ser
uma importante ferramenta para oficializar o acordo de pleno desenvolvimento da
ligação entre a teoria e a prática.
Palavras-chave: Extensão. Ciências Contábeis. Ensino-Aprendizagem.
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6 RESUMOS – EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
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Educação Física (Licenciatura)
6.1 PROJETO DE EXTENSÃO “ANDANÇAS” NA FCSES
Aluno(s):
Stephany Castro de Freitas e Debora Nascimento
Coautor(es):
Danubia Aires de Souza
Resumo
O Projeto de Extensão ANDANÇAS, desenvolvido na Faculdade Católica Salesiana
do Espírito Santo, em seu segundo ano de execução, tem por escopo fomentar
o ensino da dança na instituição, articulando as atividades propostas no projeto
ao ensino e a pesquisa,
com vistas à produção e difusão de conhecimentos
acerca dessa linguagem artística. Nessa perspectiva visa incentivar o conhecimento
e o usufruto da arte, proporcionando facilidades educativas por meio da Dança, em
uma perspectiva voltada para educação estética, favorecendo o desenvolvimento de
um cidadão com capacidade crítica e criadora. Neste semestre, ampliamos as ações
do projeto ANDANÇAS em uma parceria com o CMEI ‘Dom João Batista Motta e
Albuquerque’, atendendo cerca de 75 crianças com idades entre 04 a 06 anos, com o
projeto de intervenção ‘ANDANÇAS no CMEI: o Folclore e a Cultura Popular na escola’.
Metodologicamente, o trabalho proposto para 2015 apresenta como eixo temático a
‘Diversidade’ e tem como finalidade a problematização de questões sociais diversas por
meio da linguagem da dança, a partir da produção artística do espetáculo ‘Di Versos’.
Consideramos a dança uma forma de conhecimento que assume relevante valoração
para a educação do ser social, à medida que possibilita a aprendizagem por meio da
experiência, onde o fazer e o sentir se apresentam de forma integrada, contribuindo
de maneira significativa para educar a sensibilidade dos diferentes sujeitos que a
apreciam/vivenciam.
Palavras-chave: Dança. Diversidade. Extensão. Aprendizagem.
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Educação Física (Licenciatura)
6.2 PROJETO DE EXTENSÃO DA CATÓLICA NA COMUNIDADE
(PECC) - EDUCAÇÃO FÍSICA
Aluno(s):
Carlos Emanoel da Silva Gomes e Igor de Souza Gonçalves
Coautor(es):
Juliana Moreira da Costa
Resumo
O projeto de Extensão da Católica na comunidade é uma ação promovida pelos diversos
cursos oferecidos na Faculdade Católica Salesiana, coordenado pelas professoras
Elisângela Maria Marchesi e Virginia Pertence Couto, com o objetivo de viabilizar ações
nos bairros Romão e Forte São João, que colaborem no exercício à cidadania, direito
muitas vezes negados aos moradores dessas regiões. As atividades propostas pelo
curso de Educação Física são desenvolvidas nos espaços comunitários dos bairros
Romão e Forte São João. Nossa proposta se divide em duas perspectivas: Oferta de
apoio às atividades esportivas já existentes nos bairros Forte São João e Romão e
abertura de vagas específicas para adolescentes no Cidadão. Tais demandas foram
previamente discutidas em grupo e com moradores das comunidades em questão,
mas que no decorrer de nossa intervenção percebemos certa dificuldade ao acesso a
esse público. A partir de reflexões embasadas em estudos de autores das teorias críticas
realizadas em nossas reuniões, discutiremos nesse trabalho a dificuldade na inserção
de projetos sociais nas comunidades carentes, além de expor nossa experiência na
elaboração e atuação do/no projeto.
Palavras-chave: Educação Física. Comunidade. Cidadania. Atividades esportivas.
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Educação Física (Licenciatura)
6.3 PROJETO ESPORTE CIDADÃO
Aluno(s):
Felipe Bibiano Del Fiume e Kayo Santos Pinheiro
Coautor(es):
Samuel Thomazini de Oliveira
Resumo
O estudo visa analisar a compreensão dos alunos sobre as aulas oferecidas em um
projeto social. O Projeto de extensão universitária Esporte Cidadão da Faculdade
Católica Salesiano do Espírito Santo/PMV tem como objetivos o exercício da cidadania
dos alunos participantes e ampliação de experiências no âmbito da formação
profissional de futuros professores de Educação Física. No primeiro semestre de 2015,
além das reuniões (não obrigatórias), discussões acerca das experiências vivenciadas
nas intervenções aulas, produção de 2 TCC’s, optamos por sistematizar reflexões a
partir de dados coletados no campo de atuação. Discutimos sobre possibilidades de
pesquisa, instrumentos para coleta de dados, etc. A proposta foi submetida ao CEP
e, em seguida, demos continuidade à proposta a partir da coleta de por meio de
entrevista semiestruturada. Os resultados encontrados indicam estreita relação entre
a educação física na escola e a educação física vivenciada no projeto. Semelhante
aos estudos Schneider e Bueno (2005) os alunos do projeto percebem como mais
positivas as intervenções relacionadas com a aprendizagem dos esportes, suas
regulamentações, os exercícios para aprendizagem e as regras de convivência que tais
práticas proporcionam. Entre as respostas mais negativas, encontram-se aquelas que
julgam por contraste o que deveria ser ensinado/aprendido durante a aula de Educação
Física. O estudo ainda carece de maiores análises, entretanto nos possibilita refletir
sobre os objetivos do projeto, o compromisso com o conhecimento e a necessidade
de aproximação sistemática com o campo. Essa postura repercute na qualidade das
intervenções que oferecemos à comunidade e na formação de professores.
Palavras-chave: Projeto social. Educação física escolar. Formação docente.
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Educação Física (Licenciatura)
6.4 PROJETO DE EXTENSÃO CULTURA E ARTE NA FACULDADE
Aluno(s):
Korine Cardoso Santana e Darlene Fabri Ferreira
Coautor(es):
Juliana Moreira da Costa
Resumo
O projeto de extensão Cultura e Arte na Faculdade tem o objetivo de incentivar o
conhecimento e usufruto da arte no ambiente acadêmico. Neste resumo, relataremos
as principais ações do primeiro semestre de 2015. Nessa lógica, seguimos as ações
de rotina e continuamos a realizar o CineSalê e a divulgação da programação cultural
da Grande Vitória. Organizamos as sessões do cineclube em mostras, este semestre
a mostra intitulada ‘Retratos do Oriente’ contemplou sete exibições. Além dessas,
realizamos o II concurso de fotografia com o tema ‘Meu cantinho de....’. Iniciamos
o evento ‘Diálogos (Im)pertinentes’ em que abordamos os temas emergentes:
sexualidade e gênero, com professores convidados. Nossos encontros semanais de
estudo e planejamento agora com novos participantes da comunidade acadêmica
tem nos ajudado nas ações estratégicas do projeto e avançar nas discussões teóricas.
Outra ação inédita foi o primeiro Sarau Poético da FCSES. A partir de uma parceria com
o curso de Arquitetura, a ambientalização foi projetada no pátio da instituição onde
livros e um varal de poemas ficou exposto por três dias. Além disso, contamos com a
participação de uma escritora capixaba e de alunos que se prepararam para recitar
seus próprios poemas. Ressaltamos que todas as ações do projeto são abertas para
toda a comunidade acadêmica. Nessa perspectiva, com diversificadas linguagens, a
intenção do projeto é estimular a sensibilidade aliada à formação profissional a fim de
auxiliar numa formação humana mais completa, uma formação artística.
Palavras-chave: Arte. Estética. Formação humana. Sarau.
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7 RESUMOS – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
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Engenharia de Produção
7.1 CATÓLICA NA COMUNIDADE
Aluno(s):
Leonys dos Santos
Coautor(es):
Marcus Andrade Covre
Resumo
É de conhecimento geral que um dos grandes problemas relacionados ao meio
ambiente existentes na sociedade é a falta de conhecimento sobre os problemas
causados pela eliminação inadequada do nosso lixo. Este desconhecimento, que muita
vezes é causado pela falta de orientação na infância, acaba formando um adulto omisso
às questões ambientais. Sabendo disso, o Curso de Engenharia de Produção tem como
proposta o desenvolvimento de palestras e oficinas voltadas para temas relacionados
à sustentabilidade ambiental e o papel do cidadão na preservação do meio ambiente.
Trabalhos estes que terão como principais temas: o Reuso e conservação da água,
coleta seletiva e destinação correta do lixo, vantagens econômicas com a reciclagem
do lixo, destinação correta dos resíduos perigosos gerados em residências, dicas
para economia de energia e educação sanitária e serão desenvolvidos no espaço da
Faculdade Católica Salesiana e nas escolas do entorno. As palestras voltadas para a
educação ambiental serão desenvolvidas em módulos, nos quais serão abordados
temas ambientais específicos destinados ao público jovem e adulto das comunidades.
Os jovens serão convidados a partir das escolas que atendem os bairros do Romão e
Forte São João. E os adultos serão informados através da divulgação dos eventos nas
comunidades. Cada palestra e oficina terá capacidade para 20 participantes. Por fim
o projeto procura incentivar e acrescentar conhecimentos às pessoas tanto adultas
quanto crianças para que possamos cada vez mais entender o que realmente significa
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Projeto. Extensão. Comunidade. Meio Ambiente. Conscientização.
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8 RESUMOS – FARMÁCIA
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Farmácia
8.1 PROPRIEDADES, COLETA, ARMAZENAMENTO E MODOS
DE USO DAS PLANTAS MEDICINAIS
Aluno(s):
Stela Tenório Gegenheimer Mourêncio e Daiana dos Reis Delarmelina.
Coautor(es):
Selma Aparecida Hebling
Resumo
Os projetos de extensão universitária permitem a construção do conhecimento a
partir dos saberes científicos e populares e constituem uma atividade de grande
importância na formação profissional por possibilitar a aproximação do estudante com
a realidade social na qual poderá exercer a sua profissão. O Plano de Desenvolvimento
Institucional da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo possui linhas específicas
que tratam da extensão e da responsabilidade social e, mediante várias ações, vem
procurando atrelar o desenvolvimento e a integração social através de um conjunto
de atividades que buscam promover a saúde, o desenvolvimento sustentável, artístico
e cultural, bem como o exercício da cidadania. Nesse contexto, com a sua participação
no Projeto de Extensão da Católica na Comunidade (PECC), o Curso de Farmácia
pretende incentivar o uso das plantas medicinais pelos moradores dos bairros Romão
e Forte São João, através de um trabalho educativo junto aos mesmos para informar
sobre as propriedades, métodos de coleta e formas de uso de plantas medicinais.
Até o presente momento foram realizadas as seguintes atividades: capacitação
dos estudantes bolsista e voluntário pela coordenadora do projeto, inscrições dos
moradores das duas comunidades interessados em participar do projeto, capacitação
do bolsista e do voluntário através de cursos especializados, confecção de cartilhas
informativas/educativas para as comunidades, recreação educativa com as crianças
do bairro Romão, além de uma parceria com a Unidade de Saúde São João. Espera-se
que as pessoas façam uso das plantas medicinais de forma mais consciente e saibam
maximizar a extração dos seus princípios ativos.
Palavras-chave: Saúde. Recreação. Cartilhas. Capacitação.
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Farmácia
8.2 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
Aluno(s):
Jéssica Zequini Caliman, Carla Cristina Passamani, Crisnanda Luiz Gonzaga, Eloiza
Carla Silva Pinto, Jefferson Tavares dos Santos, Rafael Viana Bendel e Thálica Lorenzoni
Caminotte
Coautor(es):
Priscila Pinto e Silva dos Santos
Resumo
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune, inflamatória crônica,
multissistêmica, de causa desconhecida, caracterizada pela presença produção de auto
anticorpos, e apresenta manifestações clínicas polimórficas. A discussão pelo tema
surgiu devido à necessidade de realizar um levantamento dos principais medicamentos
utilizados no tratamento com intuito de estudar seu mecanismo de ação e efeitos
adversos e ainda pesquisar os exames laboratoriais utilizados como ferramenta de
diagnóstico juntamente com a avaliação clinica do paciente. Sendo assim esse trabalho
se propõe a estudar o mecanismo imunológico da doença, medicamentos utilizados
no tratamento e exames laboratoriais. Para cumprir tais objetivos, inicialmente foi feita
uma revisão bibliográfica sobre o tema e posteriormente realizada uma visita em um
laboratório de análises clínicas e a uma drogaria fim de se fazer um levantamento quais
os principais exames para diagnóstico e medicamentos dispensados, respectivamente.
Como resultado da pesquisa foi verificado que o medicamento mais dispensado
é o prednisolona um glicocorticoide bastante utilizado no tratamento. Quanto ao
diagnóstico laboratorial a pesquisa do fator antinuclear (FAN), é o mais utilizado para
o diagnóstico da doença. Sendo assim o papel do profissional farmacêutico é de
extrema importância no tratamento do LES, de forma a realizar o acompanhamento
farmacoterapêutico e identificar reações adversas devidas à medicação, ajustes da
medicação quando necessário, solicitação de troca quando o tratamento não estiver
sendo efetivo. Assim como acompanhar o paciente através dos exames avaliando a
evolução do quadro do paciente. Bem como na execução e interpretação de exames
laboratoriais.
Palavras-chave: Lúpus. Imunológico. Tratamento. Diagnóstico.
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9 RESUMOS – FISIOTERAPIA
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Fisioterapia
9.1 PECC - INTERVENÇÃO
AURICULOTERAPIA

FISIOTERAPÊUTICA

COM

Aluno(s):
Vivian Oliveira Silva, Marcio Roberto Pacheco Figueira e Bianca Trancoso
Coautor(es):
Carolina Perez Campagnoli
Resumo
O presente estudo descreve o experimento de implantação e prática do Projeto de
Extensão da Católica na Comunidade (PECC), junto às comunidades do Morro do Romão
e Forte São João. A metodologia utilizada é a aplicação da técnica de auriculoterapia,
técnica da Medicina Tradicional Chinesa, que utiliza o microssistema auricular para
tratamento de algias e orientações gerais de atividades de vida diária para mudança
de hábitos visando à diminuição e prevenção dos sintomas álgicos. O atendimento é
realizado às segundas e quartas-feiras na Clínica Integrada de Atenção à Saúde Católica,
com duração de 20 minutos por sessão e é destinado a pessoas de ambos os sexos,
com idade superior a 18 anos de idade, com relato de algias como artralgias, mialgia
e tensões musculares, cefaleias, dismenorréia. Participam atualmente do projeto 14
pessoas moradoras das comunidades já citadas, em tratamento de algias articulares e
musculares diversas. O estudo encontra-se em andamento e vem demonstrando bons
resultados e aceitação dos indivíduos submetidos à técnica. Espera-se que ao término
do período de aplicação do projeto se possa afirmar a eficácia da Auriculoterapia
no tratamento da dor, contribuindo com os dados já confirmados pela comunidade
cientifica, incentivando novas pesquisas na área.
Palavras-chave: Auriculoterapia. Terapias complementares. Fisioterapia.
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Fisioterapia
6.2 AVALIAÇÃO DOS VALORES ESPIROMÉTRICOS DOS
COLABORADORES TABAGISTAS DA FCSES
Aluno(s):
Mayara Grativol Gomes
Coautor(es):
Adriana Lários Nobrega
Resumo
Este estudo teve como objetivo verificar e analisar os valores espirométricos dos
colaboradores tabagistas da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, para
investigar a existência de alterações nos parâmetros espirométricos de tabagistas e
correlacionar os dados obtidos no exame espirométrico com o tempo de tabagismos
dos indivíduos além de orienta-los sobre a importância de parar de fumar. Foi
realizada uma pesquisa entre todos os colaboradores para selecionar os participantes
da pesquisa, que deveriam ser fumantes ativos. Foram encontrados quatro fumantes,
sendo que apenas três participaram da pesquisa. Todos os voluntários já fumam há mais
de dez anos. Após realizar os testes foi verificado que não houve alterações relevantes
nos parâmetros comparados aos valores considerados normais, entretanto não
significa que já não existam alterações, já que o tabaco provoca varias transformações
no trato respiratório. Uma justificativa para o fato de não ter alterações talvez seja
porque a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) geralmente começa apos 30
anos de tabagismo, e dois dos três voluntários relatam que praticam algum tipo de
atividade física como caminhada, e um relatou que faz exercícios respiratórios para
tentar aliviar os efeitos maléficos do tabaco. Concluímos que não houve alterações
significativas nos valores espirométricos apresentados pelos voluntários, entretanto
foram passadas todas as orientações sobre a importância de parar de fumar, uma
vez que se continuarem com este hábito, possivelmente apresentarão um quadro de
DPOC.
Palavras-chave: DPOC. Espirometria. Fumantes.
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Nutrição
10.1 INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL
Aluno(s):
Aline Cristina Borges, Elizabeth Tononi, Fabiolandia Mello, Luizimeire Tobá, Maria
Aparecida Fávero e Priscila Freitas
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia Bourguignon Prezotti Bonfim.
Resumo
Devido ao aumento do número de refeições realizadas fora do lar, ocasionada pela
rotina de vida, esse índice elevou-se nos últimos anos, para atender essa demanda
houve o crescimento da produção de refeições envolvendo um conjunto de ferramentas
para garantir a qualidade e segurança do alimento, visando manter e recuperar a
saúde coletiva dos consumidores. Assim, deu-se início as Unidades de Alimentação
em Nutrição (UAN). As empresas estão sempre procurando uma forma de redução de
custo, através de meios ou técnicas para promover e sustentar a qualidade dos serviços
oferecidos. Este trabalho tem como objetivo estabelecer pontos de melhoria na
unidade que será visitada pelas alunas do curso de nutrição, onde deveremos propor
alguma inovação para melhoria da produtividade e/ou sustentabilidade da mesma.
Visto que fica a critério da coordenação desta UAN acatar a proposta a ser apresentada,
podendo desenvolvê-la, ou ainda não aplicá-la, se possível, informando as alunas o
porquê da não aplicação das propostas, para que as mesmas possam apresentar como
resultado e desafios para o exercício de inovações tecnológicas dentro das UANs. Este
estudo visa ajudar a unidade visitada, na prática de trabalhar pequenas ações que irão
refletir positivamente no meio ambiente e nos prejuízos financeiros da empresa.
Palavras-chave: Alimentação. Custos. Inovação. Nutrição.
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Nutrição
10.2 RESTAURANTE POPULAR DE VITÓRIA - PROJETO
INOVAR: REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Aluno(s):
Rachel Amélia Canhim Arreco, Dienifer Raaschi, Marciana Langi e Tatiana Batista
Ambrozio
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi
Resumo
A administração do Restaurante Popular de Vitória, que pertence a Prefeitura de Vitória,
está sob responsabilidade da empresa terceirizada, MMW Irmãos Alimentos. O local
possui 34 colaboradores e fornece entre 1500 a 2000 refeições/dia. Neste trabalho,
focamos no fornecimento de alimentação saudável e equilibrada à população de baixa
renda a preço acessível. Os alunos da disciplina Administração e Planejamento em UAN
visitaram o local no dia 12 de junho de 2015 pela manhã, com o objetivo de conhecer
setores da Unidade, processo de produção de alimentos, analisar existência de
desperdícios, e buscar solução. Como metodologia de pesquisa, realizamos entrevista,
preenchimento de Check list, pesquisa e apresentação de projeto com sugestões
de melhorias viabilizadoras de economia e reaproveitamento de recursos naturais.
Percebe-se, assim, que a organização não utiliza política de redução de consumo de
energia elétrica, pouco se utiliza luz natural, e as luzes ficam ligadas mesmo quando os
setores estão vazios. Não há reaproveitamento de água. Apenas a coleta de lixo e de
óleo é destinada a reciclagem. Diante do panorama, foi estudada uma alternativa de
economia de energia, por meio da implantação de sensores automáticos, e alternativas
de reaproveitamento de água de chuva para a limpeza das calhas e chão. Utilizou-se
Manual de Economia de Energia produzido pela PUC do RS, e o Manual de Captação
Emergencial e uso doméstico de água de Chuva, do Instituto de Pesquisa Tecnológica
(IPT) para auxiliar na elaboração do trabalho em questão.
Palavras-chave: Restaurante Popular. Desperdício. Economia. Energia Elétrica. Água.
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Nutrição
10.3 NOVAS TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS E ULTILIZAÇÃO
DE RECURSOS HIDROENERGETICOS E SANITARIOS
Aluno(s):
Anizia Ornelas, Elaine C. Freitas, Nidia Cristina, Kamylla Caitano Rebuli, Joao Miguel e
Debacker Batista
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi
Resumo
A preservação do meio ambiente tem se tornado cada vez mais foco de preocupação
da sociedade e os agentes envolvidos demonstram de forma bastante dinâmica suas
ambições e expectativas. A sociedade deve modificar urgentemente seu consumismo,
mudando o paradigma de que a relação de consumo e o desenvolvimento andam juntos,
uma vez que a grande demanda da produção e do consumo afeta diretamente a retirada
de matérias primas da natureza, com a poluição do meio ambiente. Todos têm o direito
ao meio ambiente saudável e equilibrado, que deve ser zelado através conscientização
das relações de consumo, possibilitando o desenvolvimento sustentável. O Brasil está
passando por um momento de grande preocupação sobre o consumo sustentável,
sendo importante implantar práticas, neste momento, que possam diminuir impacto
ao meio ambiente. Algumas dessas práticas estão relacionadas à eliminação ao
desperdício de água, energia e o incentivo a reciclagem. Portanto, o presente trabalho
consiste na apresentação de proposta de inovação de desenvolvimento sustentável
para uma empresa de Vitória, onde funcionam uma padaria e restaurante self-service,
seu modelo de gestão e a autogestão. Foram sugeridas várias propostas para diminuir
o desperdício de água, energia e a reciclagem, como a reutilização da água, após a
higienização de verduras na limpeza da área externa da empresa e a substituição de
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led.
Palavras-chave: Tecnologias. Garrafas. Água. Reciclagem.
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Nutrição
10.4 REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Aluno(s):
Bruno dos Santos Guidoni, Ana Paula Egert Braun, Gessica Evelin Jara, Hanielle Gisso,
Juliana Parrini Machado e Thais Cristina Kiefer Machado
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia Bourguignon Prezotti Bomfim
Resumo
A cada ano que passa é possível observar o aumento da poluição, o descarte de
materiais, desperdícios de alimentos e principalmente a falta de conscientização da
população em poupar os recursos naturais disponíveis. Com vista em promover a
sustentabilidade, diminuir o desperdício e estimular o reaproveitamento de materiais,
foi criado um projeto de reaproveitamento de água da chuva em uma UAN (Unidade
de Alimentação e Nutrição), localizada no Hospital Evangélico na cidade de Vila
Velha. Foi realizada uma visita técnica na UAN do Hospital Evangélico, aplicado um
questionário de sustentabilidade e qualidade sanitária ao nutricionista responsável
pelo setor. A partir das respostas foi criado um projeto sustentável para estimular o
reaproveitamento de água. Este projeto tem como objetivo reaproveitar a água da
chuva para a higienização de pisos, paredes e o local de carga e descarga de insumos,
contribuído para a economia de agua na UAN, evitar o desperdício, poupar o recurso
hídrico, além de contribuir para a redução de custos no setor.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Reaproveitamento de Água. Redução De Custos.
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Nutrição
10.5 REEDUCAÇÃO ALIMENTAR COM
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, ES

FUNCIONÁRIOS

Aluno(s):
Caique Passos Covre.
Coautor(es):
Mírian Patrícia Castro Pereira Paixão
Resumo
Reeducação alimentar com funcionários públicos municipais de vitória, Espírito Santo.
Cada vez mais a busca pela otimização dos processos produtivos tem aumentado
despertando o interesse de empresas de todos os setores por questões que cercam
a relação do homem e o trabalho. O presente projeto teve por objetivo desenvolver
atividades de reeducação alimentar com funcionários da secretaria de Habitação de
Vitória (ES). A população será composta por 50 funcionários da Secretaria praticantes
de atividade física e envolvidos no projeto ‘Corpo em Equilíbrio’. Esse grupo será
escolhido por conveniência, levando em consideração uma demanda apresentada
pela secretaria de Habitação para o curso de Nutrição. Para efetuar o acompanhamento
foram realizadas oficinas quinzenais na secretária no turno da tarde em horário préagendado com o grupo, além de prescrição dietética quinzenal. Foi feita avaliação
da composição corporal através de medidas de peso corporal, altura, percentual
de gordura, circunferências e pregas. Como resultado da avaliação nutricional foi
observado 34% dos pacientes em eutrofia. A partir daí, foram aplicadas as oficinas de
reeducação alimentar, dez passos para alimentação saudável; e montagem da pirâmide
alimentar. Após tais intervenções, observou-se que dos dez pacientes que participaram
da intervenção nutricional 20% obtiveram alterações da composição corporal, devido
as mudança nas práticas alimentares e adesão às praticas de atividades físicas, o que
destaca a importância da orientação nutricional como prática imprescindível para a
saúde do trabalhador.
Palavras-chave: Reeducação alimentar. Composição corporal. Plano alimentar.
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Nutrição
10.6 PROJETO INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL EM UMA UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aluno(s):
Jefferson Gonçalves de Almeida, Angelo Daher Balarine e Raquel Bungenstab da Cruz.
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia Bourguignon Prezotti Bomfim
.
Resumo
Com a crise hídrica no nosso país e uma nova tendência sustentável mundial, foi
decidido inovar e utilizar um sistema de captação e reutilização da água da chuva
na unidade de alimentação e nutrição que fica localizada no município da Serra,
Espírito Santo. O sistema chamado de “chovechuva” foi criado pela empresa Brasileira
Hidrologia e está sendo utilizado principalmente em empresas e residências na grande
São Paulo. No sistema “chovechuva” a água da chuva passa pela calha e é captada,
depois sofre um processo de filtragem onde a água passa por pedras calcárias para
diminuir a acidez, e em seguida é armazenada em uma caixa externa, assim podendo
ser reutilizada para promover menos custos financeiros para empresa e prejuízos para
o meio ambiente. O objetivo do grupo é utilizar o sistema na unidade de alimentação
e nutrição onde foi feita a visita técnica, e no local foi observado a necessidade e a
facilidade de poder utilizar a alta tecnologia. Assim, a unidade poderá utilizar a água
reaproveitada para lavar banheiros, utilizar na descarga da privada, lavar paredes,
chão, carros, etc. Com essa ideia de sustentabilidade que está sendo proposta pelo
grupo, diversos benéficos iram surgir na unidade de alimentação e nutrição, como o
custo financeiro com relação a água, que será menor, e o desperdício de água tratada
será reduzido. Com esse sistema a unidade estaria colaborando com o meio ambiente
e contra o desperdício de água.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Desperdício. Água. Tecnologia.
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Nutrição
10.7 NOVAS TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS HIDRO ENERGÉTICOS E SANITÁRIOS
Aluno(s):
Laysa Simões Sagrillo Bettina Fontes Blanco, Geysla De Assis Dos Santos, Julia Carolina
Nunes, Mariane Bortolozo, Mirelle Carvalho Pessanha e Sara Caliman Ortiz.
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia Bourguignon Prezotti Bomfim.
Resumo
Com a escassez de recursos hidro energéticos, nota-se a importância da economia e
otimização desses recursos tanto por órgãos governamentais como órgãos privados.
O intuito é estimular e buscar ações inovadoras para que as atividades produtivas
tenham um menor impacto ambiental. (SOUZA; PFITSCHER, 2013). O estudo foi
desenvolvido abrangendo as disciplinas de Administração e Planejamento em UAN,
Qualidade Sanitária dos Alimentos e Gestão Organizacional. Foi realizada uma visita
técnica no restaurante natural Sol da Terra, aplicando um check list observando
o ambiente da empresa em pleno funcionamento, além de verificar sua dinâmica
e organização e todos os fatores como, estrutura física da Unidade Produtora de
Refeições (UPR), os recursos hidroenergéticos, sanitários, pré preparo e distribuição
dos alimentos, higiene do espaço físico disponível, formas de armazenamento dos
produtos alimentícios e temperatura, incluindo também os aspectos gestacionais,
como planejamento, organização, treinamento e seleção de funcionários. Contudo, o
objetivo principal é reduzir o consumo, combater o desperdício e, só então, designar
de forma correta o descarte de lixo. A proposta desenvolvida para esse trabalho é de
avaliar e quantificar o consumo desses recursos, propondo inovações tecnológicas
para utilização dos mesmos, com a finalidade do uso sustentável. Uma das propostas
encontradas foi o restritor de vazão que é um dispositivo instalado em torneiras, o
qual limita a quantidade de líquidos ou gases que saem de uma torneira. Outra forma
encontrada é o sistema de filtragem de água e a utilização de lâmpadas fluorescentes
compactas.
Palavras-chave: Tecnologia. Sustentabilidade. Recursos. Hídricos. Energético.
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Nutrição
10.8 NOVAS TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS HIDRO-ENERGÉTICOS E SANITÁRIOS
Aluno(s):
Daniely Correia Oliveira, André K. Sales, Isabel Fernandes, Maluma Fontão, Maria
Emiliana Teixeira e Thainá Lima
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patrícia Bourguignon Prezotti Bomfim
Resumo
A gestão dos recursos hidro-energéticos ocupa um espaço relevante no desenvolvimento
econômico sustentável regional e global. Em Unidades Produtoras de Refeições (UPR)
há a necessidade de desenvolver e aperfeiçoar tecnologias associadas ao manejo de
águas, energia e resíduos (lixo e biossólidos), que sejam de fácil aplicabilidade, baixo
custo de implantação, operação e manutenção, com o intuito de diminuir os custos e
o impacto ambiental gerado pelas atividades executadas na UPR. Utilizando uma lista
de verificação adaptada, foi realizada uma visita técnica a um restaurante comercial,
onde foi avaliado o ambiente de trabalho, desde a estrutura física até a execução das
atividades, a partir dos diversos componentes dessa lista, como por exemplo, consumo
de energia para iluminação das instalações e funcionamento de equipamentos,
descarte seletivo dos resíduos, presença de programas de reaproveitamento de água
(chuva, higienização de alimentos, ar condicionado, etc), tendo como objetivo a
obtenção de informações suficientes para a elaboração de um plano com estratégias
sustentáveis, visando à melhoria do uso dos recursos hidro energéticos e sanitários
como proposta de inovação tecnológica, que será apresentada ao estabelecimento,
servindo como alternativa de mudança que pode ou não ser aderida por este.
Palavras-chave: Recursos. Hidro energéticos. Sanitários. Inovação. Sustentáveis.
Estratégias.
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Nutrição
10.9 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS SUSTENTÁVEIS PARA
UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DE
VITORIA, ES
Aluno(s):
Arianne Corrêa Gama e Mabel Carolina.
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi
Resumo
O projeto foi desenvolvido em um restaurante comercial de médio porte no município
de Vitoria, Espírito Santo, e tem como objetivo desenvolver propostas práticas que
possam melhorar o funcionamento da unidade através de ações sustentáveis, com
diminuição nos gastos e gerando uma economia para a UAN, através de pequenas
ações, diminuir o impacto negativo que o meio ambiente vem sofrendo no decorrer
dos anos. Atualmente existem diversas maneiras de transformar as cozinhas industriais
ou domésticas em instrumento de sustentabilidade, isso através da implantação de
algumas ações como: descarte correto de resíduos orgânicos, coleta de lixo seletiva,
implantação de torneiras com sensores visando à diminuição do gasto de água, a
reutilização da água usada para outros fins, adesão de equipamentos que consomem
menos energia, procurar a maneira correta de descartar o óleo de cozinha usada nas
preparações e entre outros. A metodologia do trabalho foi desenvolvida através de
uma visita técnica na unidade, acompanhada pelo nutricionista responsável, em que
foi aplicado um checklist, a fim de avaliar as regularidades do local, as condições
higiênico sanitárias, as atividades do nutricionista e o sistema de gestão ambiental.
Todas as propostas de sustentabilidade citadas acima foram apresentadas para o
responsável da UAN, com o intuito de planejar possíveis mudanças no local, visando
na melhoria no ambiente de trabalho e dos impactos negativos ao meio ambiente.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Unidade. Alimentação. Nutrição.
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Nutrição
10.10 PROJETO - INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL APLICADA A UMA
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aluno(s):
Fernanda Alves Braga, Ana Paulo Figueiredo, Cristiane G. Vieira e Karoline da S.
Rodrigues
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patrícia Bourguignon Prezotti Bomfim
Resumo
Uma UAN é definida como uma Unidade de Alimentação e Nutrição, onde esta deve
ser pautada em fornecer refeições balanceadas e equilibradas nutricionalmente,
com nível de sanidade adequado para seus clientes, de modo a oferecer ao mesmo
recuperação, manutenção e promoção de saúde, assim como refeições e prestação
de serviços que satisfaçam o mesmo . A partir desta definição vale ressaltar que a
presença do profissional de nutrição dentro de uma UAN é de extrema importância,
visto que esse profissional irá gerir, administrar e realizar todo o planejamento do
local. Assim, unindo as disciplinas de Gestão Organizacional, Qualidade Sanitária e
Administração e Planejamento em UAN, foi realizada uma visita à UAN da empresa
Cyber Armazenagem e Logística, buscando compreender, de um âmbito prático, o
conteúdo do material didático e teórico explicado em sala de aula das respectivas
matérias. É relevante mencionar, também, que a UAN “Sabor do Brasil”, desta empresa
é terceirizada pela Sodexo, que é uma empresa multinacional que oferece serviços
de alimentação. Sendo assim, foram elaboradas três medidas de sustentabilidade
para a empresa: reaproveitamento da água que é desperdiçada dos aparelhos de arcondicionado; utilização de um copo de acrílico/plástico para cada funcionário, para
diminuir a utilização de copos descartáveis durante o café, almoço e outras refeições;
e um plano de coleta seletiva de lixo para a UAN. Essas medidas, e a importância da
implantação das mesmas foram explicadas, de forma prática.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Unidade de Alimentação. Nutrição. Inovação.
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Nutrição
10.11 REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS E PRODUTOS
DESCARTADOS NA MONZA PRODUTOS PANIFICADOS
Aluno(s):
Dannielly Soledade Clarindo, Lucileine Santos Assis, Marcela Longue Wyatt, Rayane
Jacinta Valdo e Rosiane Nins Silva
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi
Resumo
Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) desempenha atividades relacionadas
à alimentação e nutrição, como o fornecimento de alimentos. Os Serviços de Nutrição
e Alimentação tem como objetivo contribuir para manter, melhorar ou recuperar a
saúde da clientela a que se destinam por meio de uma alimentação equilibrada. A
administração da UAN deve ser dirigida ao nutricionista, que é um profissional
melhor preparado para essa função. O Reaproveitamento dos alimentos é uma ação
de sustentabilidade e uma forma de utilizar melhor o alimento, potencializando suas
qualidades nutritivas e ao utilizar o alimento em sua totalidade, precisamos pensar em
soluções e sugestões criativas para esse fim. Estudos mostram que 30% da produção
mundial de alimentos é desperdiçada em razão da falha no cultivo, na colheita, no
transporte, no armazenamento e na comercialização. O presente trabalho foi realizado
uma visita técnica a uma Unidade de Alimentação e nutrição (UAN), que foi realizada
na Monza Produtos Panificados Serra, Espírito Santo. O objetivo deste trabalho é o
reaproveitamento de alimentos e produtos que são descartados e que podem ser
reutilizados com o intuito de inovação na empresa visitada. Para isso foram apresentadas
três propostas, que são: o reaproveitamento de talos de temperos verdes, pontas de
tomate para a preparação de molho, reutilização de bordas de chocolate que vai ser
derretido e utilizado novamente, e as bordas e beiradas dos bolos que serão utilizadas
para fazer bolo de pote.
Palavras-chave: Alimentação. Nutrição. Reutilização. Bolo.
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Nutrição
10.12 NOVAS TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS HIDRO ENERGÉTICOS E SANITÁRIOS EM
UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN)
Aluno(s):
Kelly Chrystine Mattos Ribeiro de Almeida, Daniela dos Santos, Kelly Messa, Lauriane
Meneghelli, Nayara Hentzy, Stefany Miranda e Wanda Constantino
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia B. P. Bonfim
Resumo
O desenvolvimento sustentável depende de planejamento, ação e constatação de que
os recursos naturais são finitos e de que o meio ambiente necessita ser preservado.
Atividades econômicas podem ser incentivadas em detrimento da base de recursos
naturais, pois a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio
crescimento econômico, dependem desses recursos. Portanto, o presente trabalho
consiste na apresentação de propostas de inovação de desenvolvimento sustentável.
Dentre as inovações propostas do uso sustentável dos recursos hidro energéticos e
sanitários estão: Orientações sobre o descarte de óleo e sugestões de empresas que
fazem coleta de óleo; economia de água tratada e reaproveitamento de água pluvial;
aproveitamento de cascas e talos de alimentos para outras preparações; elaboração
de uma horta vertical para economia na compra de temperos e montagem de caixa
de composteira para reutilização de resíduos orgânicos; economia de energia elétrica
com a instalação de sensores de presença e substituição de lâmpadas fluorescentes por
lâmpadas de LED; realização de treinamentos que aborde a conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável, bem como a elaboração de um painel com informações
educativas para utilização consciente do uso de água e de energia. Desse modo,
sugere-se então economia e qualidade ao contrário de quantidade, com a diminuição
do uso de matérias-primas e produtos e o crescimento da reutilização, reciclagem e do
controle do consumo de água e energia elétrica.
Palavras-chave: Recursos hidroenergéticos e sanitários. Desenvolvimento sustentável.
Resíduos Orgânicos.
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10.13 LENDO SAÚDE NOS RÓTULOS DE ALIMENTOS
Aluno(s):
Juliane Ferreira da Ressurreição, Amanda Bolonha José, Ana Paula Laurindo Silva e
Gleyciane Pereira dos Santos
Coautor(es):
Ana Cristina de Oliveira Soares
Resumo
Este projeto refere-se à realização de um trabalho de intervenção com atividades de
educação nutricional junto á frequentadores do Centro Integrado de atenção á saúde
da católica (CIASC), com o objetivo de promover ações de interpretação de informações
nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos. As intervenções ocorreram 1(uma) vez
por semana, durante 4 meses, nas dependências do CIASC, onde foram atendidas ao
todo 58 indivíduos que adotavam os critérios de serem alfabetizados, frequentadores
da clínica, estarem em pleno gozo de suas capacidades mentais e terem concordado
em participarem voluntariamente assinando um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. As atividades realizadas foram: identificação dos nutrientes informando
suas fontes alimentares e funções, apresentação das informações do guia alimentar e
leitura e interpretação dos rótulos pelos participantes e apresentação de quantidades
reais de sal, açúcar e gordura contidas nos rótulos de alimentos. A maioria dos
participantes conheciam os nutrientes e souberam dar exemplos, mas tiveram
dificuldades em dizer qual a função dos mesmos. Em relação aos rótulos muitos
também sabiam de sua existência, mas poucos possuíam o costume de ler e analisar
o que estava escrito. As principais justificativas para a não leitura dos rótulos eram
por que não entendiam a linguagem usada e/ou tinham pouca visibilidade das
informações. O projeto foi de grande importância para estes participantes que já
procuravam melhorias na saúde no atendimento nutricional da clinica, pois puderam
perceber o quanto era importante a leitura de rótulos nas suas escolhas alimentares.
Palavras-chave: Rótulos de alimentos. Educação nutricional. Nutrientes.
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10.14 DIAGNOSTICO DE UM RESTAURANTE NO MUNICÍPIO
DE VITÓRIA, UMA VISÃO SUSTENTÁVEL
Aluno(s):
Danyelly dos Santos
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi
Resumo
O crescimento no segmento de alimentação cresceu muito nos últimos anos, entretanto,
hoje se fala muito a respeito da sustentabilidade em empreendimentos, ainda mais
em tempos de crise. A sustentabilidade é uma estratégia viável de gerenciar os riscos
causados, neste contexto, por processos operacionais e de produção. O objetivo do
trabalho foi promover por meio de estratégias a redução do consumo de água, energia
e lixo orgânico através de ações que contribuam para tal redução. Utilizou-se uma lista
de verificação recomendada pelo CRN 1, onde se pudesse fazer um diagnostico do local
para promoção de melhorias. O estabelecimento não conta com o aproveitamento
de resíduos orgânicos, como também não possui política de redução de energia e
água. Depois de uma análise geral, foi proposta a utilização de POPs para a utilização
correto de água e energia, além de lâmpadas com detectores de presença em alguns
cômodos de menos acesso, como vestiário, banheiro, dispensa e nos corredores. As
sobras de lixo orgânico não são muitas, porém o suficiente para se fazer compostagem,
essa foi a estratégia inicial, pois o estabelecimento conta com um jardim de inverno
e um jardim externo, e este tipo de prática poderia otimizar os resíduos produzidos
pelo estabelecimento. Este trabalho é importante para demonstrar que o nutricionista
pode promover estratégias para que se possa produzir e promover a sustentabilidade,
otimizando os recursos financeiros.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Restaurante. Nutricionista. Estratégias. Inovação.
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10.15 MUDAR AGORA: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA
POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
FORTE SÃO JOÃO EM VITÓRIA, ESPIRITO SANTO.
Aluno(s):
Amanda patrícia dos santos, Jaqueline dos santos Lopes e Thaíssa Muniz de Lima
Coautor(es):
Paula Regina Lemos de Almeida Campos
Resumo
A educação alimentar e nutricional é uma ferramenta fundamental para a promoção
da saúde e para a segurança alimentar e nutricional, sendo suas estratégias primordiais
para o combate aos agravos a saúde crescentes nos últimos anos, como a obesidade
e as doenças crônicas não transmissíveis. Com o objetivo de promover a importância
de hábitos alimentares saudáveis e monitorar o estado de saúde de pacientes com
excesso de peso, foi realizado no período de março a junho de 2015, um estudo
longitudinal, com uma amostra constituída de 14 indivíduos, adultos, participantes de
um grupo que recebe orientações multiprofissionais com foco em educação alimentar
e nutricional atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Forte São João em
Vitória ES. A intervenção nutricional ocorreu em encontros semanais, sendo realizada
avaliação antropométrica, aferição do peso a cada semana, apresentação do guia
alimentar para a população brasileira, exposição da pirâmide alimentar, noções de
porções e grupos alimentares, dentre outros temas contribuintes para a promoção de
uma alimentação adequada. Após a estratégia de educação nutricional, houve uma
melhora significativa nos hábitos alimentares e conhecimentos sobre sua importância
para a manutenção da saúde. Também foi observada melhora no estado nutricional e
redução no Índice de massa corporal (IMC) médio. A estratégia de educação nutricional
e o acompanhamento multiprofissional influenciou positivamente na evolução do
estado nutricional dos participantes, aumentou os conhecimentos sobre alimentação
saudável e contribuiu para diminuição nas medidas antropométricas.
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Obesidade. Promoção da saúde.
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10.16 SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO
Aluno(s):
Mariana Lyrio Carvalho, Amanda Rizzi, Andressa Pacheco, Jackliny Pimentel e Juliany
Caçandre e Thamires Rohr
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia Bourguignon Prezotti Bomfim
Resumo
A gestão das atividades relacionadas à produção das refeições é uma ferramenta
essencial para a garantia de qualidade do atendimento ao cliente. Tais atividades
apresentam da mesma forma, elementos que distanciam o profissional dos princípios
objetivos de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar a prevenção de
agravantes e a recuperação do estado nutricional dos pacientes. (SOUZA, PROENÇA,
2004) Novas formas, úteis para a terapia nutricional, o desenvolvimento tecnológico
no setor de alimentação coletiva nos hospitais tem se caracterizado pelas inovações
em termos de equipamentos, produtos, alimentícios e processos produtivos, além
de novos métodos de gerenciamento que se distanciam cada vez mais do fluxo
tradicional do gerenciamento que se distanciam cada vez mais do fluxo tradicional
da maior (SOUZA, PROENÇA, 2004). Após verificação na UAN, notamos a necessidade
de alterações para um melhor funcionamento do mecanismo de trabalho. Visando
também a parte sustentável, que proporciona benefícios externos e internos. A partir
desse diagnóstico, idealizamos propostas inovadoras que irão permitir uma economia
significativa e de certa forma proporcionando um ambiente mais agradável de trabalho.
A forma do gerenciamento da UAN é terceirizada, ou seja, concessionária, onde a
empresa contratada tem a responsabilidade sobre tudo no processo de refeições, de
compra e distribuição fornecendo mão de obra qualificada e equipamentos. A empresa
assume toda a responsabilidade, inclusive técnica, pela elaboração das refeições. As
vantagens é que a empresa constante não se desvia do seu objetivo principal, porém
as desvantagens é a dificuldade de treinamento devido à rotatividade, tendo uma
equipe menos estável devido aos menores salários. Segundo a resolução CFN nº
380/2005, cabe ao nutricionista, da Unidade de Alimentação e Nutrição, exercer as
funções do planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação dos serviços
de alimentação e nutrição.
Palavras-chave: Gestão. Sustentabilidade. Inovar. Nutrição. Produção.
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10.17
SUSTENTABILIDADE:
INOVAÇÃO

UM

PROCESSO

DE

Aluno(s):
Camila Garcia, Elizabeth Gonçalves, Geovana Garcia, Marcilene Alves e Robson Silva
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patricia Bourguignon Prezotti Bomfim
Resumo
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é unidade de alimentação coletiva, cujas
atividades de produção de alimentação são dirigidas a uma clientela que pode ser
ocasional ou definida, sadia ou enferma. A área da UAN deverá ser planejada seguindo
uma linha de produção mais racional possível, obedecendo a um fluxo seguro na sua
área de produção de refeições, evitando a contaminação cruzada entre os alimentos.
Foi realizada uma visita técnica no Refeitório e cozinha do Hospital com o propósito
de levantar informações sobre a rotina de trabalho e de produção de refeições,
número de efetivos, tipo de contratação, layout do local, número de equipamentos,
dentre outros itens, além de identificar e apontar possíveis não conformidades no
local ou nos processos, e sugerir melhorias e inovação. As Unidades de Alimentação
e Nutrição são consideradas grandes consumidores de água, com isso buscando
aperfeiçoar o consumo e reduzir os desperdícios nos sistemas prediais, que envolve a
gestão do uso da água, integrada aos aspectos funcionais do setor. Ao inovar optamos
em desenvolver um projeto de gestão com a finalidade de racionalização de água
no processo produtivo, implantando torneiras com acionamento automático e de
cisterna que tem a redução de custos e favorecendo a sustentabilidade, as instalações
e manutenção são relativamente baixas pela disponibilidade das águas pluviais, e
se tratando de ser água de reservatório, é necessário dispor de um equipamento de
cloração de água, e além da redução de gastos as cisternas ajudam a conservar a água
potável cada vez mais escassa.
Palavras-chave: Inovação. Sustentabilidade. UAN. Água. Gastos. Gestão.
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10.18 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA UANS
Aluno(s):
Solange Cabral Moreira, Alinny Lourenço, Layla Nicolini, Glena Lima, Janeize Otto e
Maria Luiza Pimentel
Coautor(es):
Kelly Ribeiro Amichi e Patrícia Bonfim
Resumo
No primeiro semestre letivo de 2015, o grupo realizou uma visita à Unidade de
Alimentação e Nutrição do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do
Espírito Santo, a fim de conhecer a UAN, seus processos gerenciais, forma de gestão e
administração, e as medidas que os gestores adotam como forma de conscientização
acerca do uso racional dos recursos hídricos, descarte adequado do lixo, reciclagem,
reaproveitamento de sobras, e consumo consciente de energia elétrica. A partir dos
dados coletados, foi possível identificar possíveis falhas e propor mudanças e melhorias
nesta UAN, que se fazem necessárias não só para redução de custos da própria UAN,
mas também como forma de contribuição para com o meio ambiente. Dentre as
mudanças sugeridas estão a coleta seletiva de lixo, o reaproveitamento da água de
chuva e da higienização de frutas e verduras para lavagem do chão da unidade, a
utilização das cascas de frutas, verduras e legumes como adubo orgânico para hortas,
e a substituição dos vasilhames descartáveis por bandejas retornáveis, na distribuição
das refeições aos pacientes internados e aos acompanhantes. A responsabilidade
ambiental é um conjunto de atitudes voltadas para o desenvolvimento sustentável
do planeta, e deve levar em conta o crescimento econômico e a proteção do meio
ambiente agora e para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade.
Palavras-chave: UAN. Sustentabilidade. Inovações.
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11 RESUMOS – PSICOLOGIA
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11.1 ORIENTAÇÃO VOCACIONAL - PENSANDO O FUTURO
COM RESPONSABILIDADE
Aluno(s):
Paola Cristina de Almeida Barcellos e Angela Aparecida Cassemiro Del Rey
Coautor(es):
Thais Caus Wanderley
Resumo
Com o objetivo de dar suporte psicossocial à adolescentes do Ensino Médio que estão
para escolher suas profissões, o Projeto de Extensão ‘Orientação vocacional pensando
o futuro com responsabilidade’ prestou serviços de Orientação Vocacional a alunos do
CESAM, do DANDARA e do Colégio Estadual do Espírito Santo no período de 2015/01.
Como estratégia metodológica, foram propostos encontros semanais com estudantes
selecionados pelas próprias instituições. Estão sendo feitos 3 encontros com 40 alunos
do CESAM, divididos em 2 turmas; 3 encontros com 14 alunos do DANDARA e 3
encontros com 82 alunos do Estadual, divididos em 3 grupos, totalizando o atendimento
a 136 estudantes. Nestes encontros, estão sendo trabalhados, por meio de dinâmicas
de grupo, os seguintes temas: a capacidade de escolher; variáveis envolvidas em um
processo de escolha profissional e a capacidade de decidir com base em reflexões
sobre o assunto. Não é o objetivo central do projeto fazer com que cada estudante
elabore uma opção imediata por uma profissão, por isso o foco se volta para o processo
de criar a habilidade de escolher com responsabilidade. Sendo assim, apesar de ainda
o projeto estar vigente, entende-se que o principal objetivo já foi alcançado, pois os
alunos atendidos têm demonstrado a capacidade de refletir sobre as implicações da
escolha profissional, sobre os fatores que eles terão que considerar para efetivarem a
escolha e, assim, estão se apropriando da realidade de escolher uma profissão com
maturidade, conscientes da responsabilidade desta escolha para si, para os seus e para
a sociedade.
Palavras-chave: Orientação vocacional. Escolha. Profissão. Projeto.
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11.2 OFICINA TERAPÊUTICA COMO RECURSO DE
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO ESCOLAR COM
ADOLESCENTES
Aluno(s):
Maria Cristina Ferreira de Souza Capor e Kamila Kristina de Oliveira do Nascimento
Coautor(es):
Daniella Messa e Melo Cruz
Resumo
A adolescência é uma fase bastante crítica para maioria das pessoas, sendo um período
de transição da infância para a idade adulta. Muitas vezes os adolescentes não sabem
como lidar com algumas questões que ocorrem em seu cotidiano, respondendo
à essas questões de maneira agressiva e imatura. O presente estudo faz parte do
projeto Católica na comunidade da faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.
Trata-se de uma proposta de intervenção direcionada a um grupo de adolescentes
estudantes de uma escola municipal de Vitória. Através de reunião com direção da
escola, os adolescentes demonstram agressividade e dificuldade nos relacionamentos
interpessoais. Parece haver um descrédito com relação a esses adolescentes, já que
alguns trabalhos foram iniciados, mas não finalizados por diversos profissionais que
passaram pela escola. Assim, percebe-se a necessidade de promover encontros com
os adolescentes, nos quais eles possam falar/expressar suas ansiedades, angústias e
necessidades. A proposta seria a de uma ‘Oficina Terapêutica’ com utilização de jogos de
interpretações de papéis para promover a expressão e percepção desses adolescentes
acerca do contexto social e educacional em que estão inseridos. Este recurso cria
um efeito disparador para que os sujeitos trabalhem suas questões facilitadas pela
criação dos personagens nos jogos, pois o espaço coletivo é fértil para trabalhar
conflitos sociais vivenciados. Espera-se que os adolescentes, a partir da criação dos
personagens, possam simbolizar as questões que se encontram escondidas devido à
fase de suas vidas e ao contexto, podendo assim repensar suas atitudes como sujeitos
ativos em sua história.
Palavras-chave: Adolescência. Oficina terapêutica. Intervenção psicológica.
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