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FEITO DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO NA 
POSIÇÃO PUSH UP MODIFICADA NA FORÇA DE 

PREENSÃO MANUAL, AMPLITUDE DE MOVIMENTO 
DE PUNHO, FUNCIONALIDADE E DOR DOS MEMBROS 

SUPERIORES EM PACIENTES COM ARTRITE 
REUMATÓIDE: Resultados preliminares. 

 

Ana Carolina C de Oliveira1 
Luciana M M Santos2 

Ana Lúcia Cristino3 

Ana Cristina Lacerda4 

 
 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo investigar o efeito de uma única sessão 
de vibração na posição push up modificada na força de preensão manual, ADM de 
punho, funcionalidade e dor do membro superior em mulheres com artrite reumatoide 
(AR) comparadas com mulheres assintomáticas. Oito mulheres do grupo AR e oito 
mulheres assintomáticas (CT) pareadas por idade e perfil antropométrico, foram 
familiarizadas e submetidas a três condições experimentais: (a) controle – postura 
assentada com as mãos em posição supina apoiadas sobre as pernas, (b) vibração – o 
sujeito adotou a posição push up modificada sobre a plataforma ligada na intensidade 45 
Hz/2mm/159,73m.s-2, (c) placebo – posição semelhante a vibração, porém, plataforma 
desligada com estímulo sonoro mimetizando vibração. O período de intervenção durou 
5 minutos, com os olhos vendados, em todas as condições.  Antes e imediatamente após 
o estímulo vibratório, o desempenho muscular da mão dominante foi avaliado usando o 
dinamômetro de força de preensão manual. A dor nas mãos e a funcionalidade dos 
membros superiores foram avaliadas utilizando a Avaliação de Destreza Profissional 
Sequencial (SODA) para pacientes com AR e Escala Visual Analógica de dor. A ADM 
de flexo-extensão de punho da mão dominante foi mensurada com goniômetro 
universal. Foram realizados registros eletromiográficos (EMGrs) do músculo flexor 
superficial dos dedos (FSD) durante todo procedimento de coleta. A razão entre força de 
preensão manual e EMGrs foi calculada para determinação da eficiência neuronal. 
Conclusão: A AR reduz a FPM, a eficiência neuronal e a ADM de flexão-extensão do 
punho. A exposição à vibração na posição push up potencializa a resposta miogênica da 
mão e aumenta a eficiência neuronal em pacientes com AR de maneira semelhante ao 
CT. Não encontramos nenhum efeito da vibração na amplitude articular do punho, 
funcionalidade do membro superior e dor nas mãos. 
 
Palavras-Chave: Estímulo vibratório, Artrite Reumatóide, Dor, Desempenho Físico-
Funcional, Push Up. 

                                                 
1 Graduando em Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. 
2 Graduando em Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. 
3 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da UFVJM. 
4 Professor Doutora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. 
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PERFIL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS EM SERVIÇO DE ATENÇÃO DIÁRIA 

 
 
 

 Leandro Mendes Pinheiro da Silva1 

Fabrícia Vieira de Matos2  
Cristina Andrade Sampaio3  

Aparecida Rosângela Silveira4 

 
 
Resumo: Objetivo: identificar o perfil dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e outras Drogas (CAPSad) da cidade de Montes Claros, MG. Metodologia: trata-
se de um estudo quantitativo, retrospectivo, descritivo e documental que coletou dados 
de prontuários de 2008 a 2010, com utilização de um formulário estruturado no período 
de novembro de 2011 a março de 2012. Resultados: os resultados obtidos permitiram 
identificar usuários em sua maioria do sexo masculino, raça parda, solteiros, com uso 
predominante de álcool, de religião católica, com o ensino fundamental incompleto e 
morando com parentes e família nuclear. Quanto à procedência do encaminhamento, 
percebeu-se que o CAPSad configura-se ainda como porta de entrada no atendimento ao 
usuário, visto que, a maioria dos atendimentos foram advindos de procura espontânea 
do usuário ou familiar. Verificou-se a presença de usuários utilizando mais de uma 
droga, prevalecendo o uso de álcool e observando maior uso por usuários do sexo 
masculino para todas as drogas analisadas. Em relação à história clínica, a principal 
queixa relatada foi uso abusivo de álcool acompanhado ou não de outras drogas. Houve 
uma prevalência do regime de tratamento intensivo no serviço. Foram identificados 
prontuários com preenchimento incompleto, demonstrando uma fragilidade no setor de 
registros. Conclusão: o uso predominante de álcool encontrado no estudo vai ao 
encontro de estudos que evidenciam essa tendência no Brasil. O conhecimento do perfil 
do usuário pode contribuir para a adequação do serviço às necessidades desses usuários 
em direção à construção e consolidação da Rede de Atenção Psicossocial no município.  
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Usuários de Drogas, Serviços de Saúde, Centro de 
Tratamento de Abuso de Substâncias.   

                                                 
1 Mestrando em Saúde, Sociedade e Ambiente pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri. Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual de Montes Claros. Especialista em Gestão 
de Organizações de Saúde. Professor no Centro de Educação Profissional e Tecnológico/ UNIMONTES.  
2 Enfermeira, Mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. Especialista 
em Saúde da Família. Professora no Departamento de Saúde Mental e Saúde Coletiva/Universidade 
Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. 
3 Antropóloga,Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
Professora no Departamento de Saúde Mental e Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação 
/Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. 
4 Psicóloga, Doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Saúde Pública 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora no Departamento de Saúde Mental e Saúde 
Coletiva/Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE EM 
MUNICÍPIOS DO VALE DO JEQUITINHONHA 

 
Paula Thais Santos Lomba1 

Camila Marques Kobata2 
Andréa Fernanda Lomba Santos3 

Sandra Aperecida Marinho4 
Paula Cristina Pelli Paiva5 

Flaviana Dornela Verli6 
 
 
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi caracterizar o perfil epidemiológico da 
população notificada com dengue em municípios do Alto e Médio Jequitinhonha, MG, 
no período entre 2007 a 2016. Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e 
analítico, realizado com dados coletados na Secretária Regional de Saúde de 
Diamantina. As variáveis observadas foram: cidade, faixa etária, sexo, raça, 
escolaridade, zona de moradia, mês da notificação, ano da notificação, classificação da 
doença, critério diagnóstico, evolução, qualidade de preenchimento das fichas. Para 
análise estatística foram utilizados os testes de Qui-quadrado e Pearson, (p<0,05). Os 
resultados mostraram 12.204 casos notificados com suspeita de dengue, e destas 
notificações, observou-se que 43,7% e 47,8% das fichas apresentaram ótima e boa 
qualidade de preenchimento das variáveis, respectivamente. Houve maior número de 
notificações no ano de 2016 (61%); nos meses de abril (29,2%), março (27,3%) e maio 
(14,1%); nas cidades de Diamantina (17,7%), Araçuaí (17,6%) e Itamarandiba (13,6%). 
Da amostra total de notificações, houve diagnóstico positivo de dengue em 6.061. 
Destes casos, 75,6% eram da população entre a faixa etária de 0 a 29 anos; 77,3%, da 
população feminina; 77,1 %, da população urbana e 78,6%, com mais de oito anos de 
estudo. Um total de 49,4% dos casos notificados foi classificado como dengue clássica, 
sendo que 29,6% tiveram o diagnóstico confirmado pelo exame clínico-epidemiológico 
e 48,9% evoluiu para a cura. A raça parda foi a mais notificada (50%), seguida pela raça 
branca (14,8%). Conclui-se que a dengue, na última década, em municípios do Vale do 
Jequinhonha, apresentou sazonalidade endêmica entre os meses de fevereiro a maio. O 
grau de escolaridade da população não interferiu com o número de casos de dengue 
confirmados, na última década. Os municípios mais populosos desta região foram os 
que apresentaram maior número de notificações, confirmando o padrão urbano de 
ocorrência da dengue. 
 
Palavras-Chave: Epidemiologia, Dengue, Estudo Retrospectivo. 

                                                 
1Graduanda em Odontologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
Diamantina, Minas Gerais, Brasil.  
2 Graduanda em Odontologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
Diamantina, Minas Gerais, Brasil.  
3 Graduanda em Enfermagem, UFVJM, Diamantina, Minas Gerais, Brasil. 
4 Departamento de Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus VIII, Araruna, 
Paraíba, Brasil. 
5 Departamento de Odontologia, UFVJM, Diamantina, Minas Gerais, Brasil. 
6 Departamento de Ciências Básicas, UFVJM, Diamantina, Minas Gerais, Brasil. 
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POLITICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER, UM 
NOVO MÉTODO DE AVALIAÇÃO: O CASO 

CONTAGEM-MG 
 

Laís Moreira Silva1 
 
 
 

Resumo: As políticas públicas de esporte e lazer ganham espaço nos planejamentos 
municipais, diversos são os programas que são implementados via prefeitura nas 
capitais e fomentados pelo Ministério dos Esportes como mecanismos de lazer como 
direito social e saúde coletiva. Porém, embora encontremos uma grande adesão por 
parte da população em geral e um esforço dos órgãos públicos na implementação 
avançamos pouco na avaliação. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um 
método de avaliação para estes programas não só embasado nas metas quantitativas e 
percepção de lazer pela comunidade, mas na construção de uma autonomia critica sobre 
o tema, alteração na qualidade e mudança no estilo de vida da população atendida. Para 
isso, nos baseamos em uma pesquisa de campo através do questionário oficial de 
atividade física habitual aplicada no processo de implementação e após 06 meses de 
execução do Programa Vida Saudável na cidade de Contagem. Houve cumprimento de 
todas as metas quantitativas, entre elas regiões da cidade a serem atingidos, 
beneficiários, ocupação dos espaços públicos e outras. Resultado deste método de 
avaliação conseguimos registrar os benefícios subjetivos d implantação do programa 
como a melhora da relação dos beneficiários com sua família e circulo de amizades, 
melhora na auto estima, apropriação dos espaços públicos e engajamento em ações para 
o bairro e comunidade que serviram como catalisador para as metas quantitativas de 
manutenção de beneficiários e frequência. Concluímos assim que o objetivo real dos 
programas, que é melhorar a interação do publico com os espaços públicos e 
proporcionar vivencias de lazer de fácil acesso ao ponto de torná-lo prática constante 
atuando na engrenagem de prevenção, é que deve ser o critério de avaliação. 
 
Palavras-chave: Vida Saudável, Lazer, Políticas Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Educadora Física pela UNIMONTES, Especialista em Psicopedagogia Clinica e Institucional. 
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REVISÃO HISTÓRICA E BIBLIOGRÁFICA DA DOENÇA 
DE GAUCHER- UM DEBATE NECESSÁRIO E AINDA 

INCIPIENTE 
 

Haroldo de Oliveira Coelho1  
Pedro Luiz Teixeira de Camargo 2  

 
Resumo: Este estudo, ainda em andamento, busca trazer para o debate histórico acerca 
da Doença de Gaucher, uma patologia muitas vezes negligenciada academicamente. 
Para isto consultou-se diversas referências bibliográficas e foi possível observar que 
esta é uma doença de depósito lisossômico, descrita pela primeira vez em 1882, pelo 
médico francês, Philippe Charles Ernest Gaucher, após ter observado o aumento do 
baço em um cadáver. Em termos bioquímicos, seu funcionamento se dá através da 
mutação do gene BGA, enzima cuja função é a digestão de certo tipo de gordura, 
levando ao acúmulo patológico deste substrato (glicocerebrosídeo) no interior dos 
lisossomos do sistema retículo-endotelial, principalmente no baço, fígado, medula 
óssea, sistema nervoso central, pulmão e gânglios linfáticos. Devido à acumulação do 
substrato os macrófagos são impedidos de realizarem suas funções, ficando pesados e 
passam a ser chamados de células de Gaucher. Como conclusões parciais deste trabalho, 
é possível observar como a premissa, de uma doença pouco estudada, é correta e como 
seu estudo aprofundado é importante para o desenvolvimento de técnicas de 
reconhecimento e tratamento patológicos desta anomalia mutagênica. 
 
Palavras-chave: Bioquímica; Mutação; Revisão Bibliográfica; Doença de Gaucher. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Graduando em Ciências Biológicas pelo Instituto Isabela Hendrix, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
2 Biólogo, Doutorando do Programa de Pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais pela 
UFOP. 
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MATH, O ROBÔ QUE SOLUCIONA O CUBO MÁGICO 
 

Hutson Roger Silva1 
Bruno Henrique2 

 Lara Buenos Aires3 
 Higor Fernandes4 

Alonso Sepulveda Castellanos5 
 

 

Resumo: O ensino-aprendizagem da disciplina de álgebra tem sido visto com muita 
dificuldade por diversos alunos, muito de seus conteúdos são de difíceis compreensões, 
pela maioria das vezes por falta de exemplos concretos que mostrem suas aplicações. 
Um exemplo prático de um conteúdo algébrico, que pode ser mais bem entendido com 
uma ferramenta auxiliar, é a Teoria de grupos. Uma forma de enxergar as aplicações 
que este conceito define é utilizando o cubo mágico. O quebra-cabeça consiste em 26 
peças ou cubinhos distintos, dispostos em uma estrutura 3x3x3 e unidos por um 
mecanismo central, no qual permite a rotação de cada face do cubo, para ambos os 
sentidos, tendo como solução o alinhamento de todas as cores das faces. O cubo mágico 
é um material que desperta curiosidade em todos os que tenta solucioná-lo, porém 
poucas pessoas possuem ou conhecem os conhecimentos matemáticos que este material 
oferece. Sendo assim, buscando uma nova forma de resolução, o presente trabalho 
pretende elaborar a montagem de um protótipo com material da LEGO EV3 que 
solucione o cubo mágico. O objetivo desta montagem vai além de solucionar o cubo, 
pretende analisar sua programação e associá-la a Teoria de Grupos. Esta pesquisa pode 
propiciar uma ferramenta que auxilie no ensino-aprendizagem das aulas que envolvam 
Teoria de Grupos, tornando-as mais práticas e dinâmicas diante seus alunos. 
 
Palavras-chave: Cubo Mágico; Robótica; Teoria de Grupos.  
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O USO DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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 Resumo: Nos últimos anos, as pessoas têm se preocupado com o meio ambiente e com 
sua preservação para as gerações futuras, já que por anos essa questão foi ignorada. 
Todos os ramos da economia estão buscando formas de solucionar o problema, como 
não poderia ser diferente a Engenharia Civil também busca por recursos que além de 
contribuir para a não poluição do ecossistema, seja eficiente, de boa qualidade e de 
baixo custo. Sendo assim o bambu vem sendo alvo de diversos estudos, já que em 
alguns países essa planta é usada por pessoas de baixa renda para construírem suas 
habitações, por ser uma espécie de baixo custo e fácil acesso, visto que pode ser 
encontrada em quase todos os continentes do mundo, com exceção da Europa. A fácil 
acessibilidade e o baixo custo, além das inúmeras características favoráveis da planta, 
como por exemplo, alta resistência e flexibilidade têm feito com que a Engenharia Civil 
voltasse seus olhos para essa nova possibilidade. Assim, tem-se intensificado testes para 
avaliar o quão viável se torna o uso do Bambu como matéria-prima em construções. 
Atualmente essa planta já vem sendo utilizada em pisos, telhados e sua resistência já 
vem sendo testada para uso como vigas e em paredes. Esse trabalho tem por objetivo 
mostrar algumas das características da planta, além das suas funções e aplicabilidades 
na área da Construção Civil, como em vigas, paredes e piso, por exemplo.  
 
Palavras-Chave: Bambu, Resistência dos Materiais, Construção Civil, Engenharia, 
Sustentabilidade.  
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O MODELO DE IZHIKEVICH PARA EXPLICAR A 
DINÂMICA DE NEURÔNIOS 
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Resumo: Com o crescente avanço tecnológico, pesquisadores reinventaram a 
neurociência, implantando o estudo cerebral por meio de simulações computacionais 
realísticas, otimizando o seu processo cognitivo. A dinâmica de um neurônio pode ser 
estudada por dois fatores, os spikes e os bursts. Os spikes são disparos de impulsos 
eletroquímicos, denominados por potenciais de ação que duram menos de um milésimo 
de segundo. Alguns neurônios emitem constantemente esse potencial de ação em um 
padrão irregular temporal e outros permanecem em repouso e emitem ocasionalmente 
rajadas ou picos periódicos, denominados por bursts. O modelo matemático usado nesse 
trabalho é o de Izhikevich, que é bidimensional e contém um sistema de equações 
diferenciais ordinárias, onde foram tratadas pelo método de Runge-Kutta de quarta 
ordem. Foram estudados dois tipos dinâmicos de neurônios do córtex cerebral de um 
mamífero, o regular spiking (RS), onde possui apenas disparos, e o chattering (CH) que 
possui disparos e rajadas. Ao aplicar um estímulo e variar alguns parâmetros, foi 
possível observar diferentes comportamentos com variação na frequência de disparos e 
mudanças nas características das rajadas de disparos. O cérebro pode ser considerado 
como uma rede de sistemas complexos, pois até o momento ninguém foi capaz de 
explicar com precisão como o mesmo se comunica e armazena informações. A solução 
deste problema pode ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas, pessoas que 
sofreram lesões cerebrais, e pode fornecer novas possibilidades para o desenvolvimento 
da inteligência artificial. Nesse sentido, o modelo de Izhikevich mostra ser um bom 
modelo para estudar a dinâmica neuronal. 
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Resumo: A geração de energia elétrica utilizando a radiação solar vem se tornando cada 
vez mais popular por ser uma fonte de energia renovável e sustentável, e conta hoje com 
grande número de módulos fotovoltaicos instalados. Uma das características mais 
importantes dos módulos fotovoltaicos é a curva corrente tensão (I-V), capaz de dar 
importantes informações do sistema como tensão de circuito aberto, corrente de curto-
circuito, máxima corrente, máxima tensão, máxima potência e eficiência. O objetivo do 
trabalho foi desenvolver um sistema microcontrolado capaz de medir a curva I-V da 
célula solar e ainda fazer o monitoramento do dispositivo fotovoltaico ao longo de sua 
vida útil. O projeto consiste na utilização da plataforma livre do Arduino e materiais de 
baixo custo para desenvolver um dispositivo capaz de monitorar a corrente elétrica, 
tensão e resistência de qualquer dispositivo fotovoltaico e registrar os dados em forma 
de gráficos e tabelas, facilitando a interpretação das informações. O dispositivo será 
conectado a placa solar de onde serão colhidos os dados analogicamente e convertidos 
para digital. O microcontrolador interpretará os dados de acordo com a programação 
escrita em C. A transferência dos dados obtidos da medição é feito através de uma 
conexão USB ou sem fio, permitindo que as informações sejam transmitidas para 
qualquer lugar utilizando a internet. Os dados obtidos são então interpretados por um 
programa instalado em um computador, capaz de registrar as informações e gerar 
relatórios e alertas, permitindo ainda que este monitoramento possa ser feito por tablets 
e celulares. Resultados preliminares mostram que é possível medir a tensão e a corrente 
de maneira bastante prática e simples e com resultados bastante significativos. Com os 
resultados preliminares obtidos na medida dos dispositivos foi possível realizar a 
caracterização das grandezas mais importantes, o que permitirá futuramente, monitorar 
e caracterizar qualquer dispositivo fotovoltaico. 
 
Palavras-Chave: Arduino Nano, Células Solares, Curva I-V , Energia Renovável. 
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Resumo: A busca por novas fontes renováveis de energia é vital para o crescimento 
econômico em uma sociedade cada vez mais tecnológica. Estudos técnicos para 
implantação de fontes alternativas são de fundamental importância para melhor adequar 
as fontes ao meio, levando-se em consideração que há áreas que não possuem grandes 
bacias hidrográficas, ou sem grande incidência de ventos ou mesmo de outros meios de 
captação de energia. A geração de energia por um sistema fotovoltaico surge como um 
grande diferencial, pela luz solar e pela grande incidência luminosa que existe em todo 
o planeta, mesmo em dias nublados e chuvosos. O material semicondutor mais utilizado 
para a fabricação de células fotovoltaicas é o silício, podendo ser constituído de cristais 
monocristalinos e policristalinos. Esse sistema se caracteriza como um conjunto de 
painéis fotovoltaicos, ou comumente chamados painéis solares, nos quais a incidência 
de luz solar é transformada em energia elétrica, que posteriormente é armazenada em 
baterias, necessitando de um sistema em conjunto de inversores para alimentar 
equipamentos que usam corrente alternadas, já que a corrente fornecida diretamente 
pelas placas solares se apresentando de forma contínua. O projeto consiste em um 
estudo da demanda energética das novas instalações da UFVJM Janaúba, 
dimensionando um sistema fotovoltaico sem banco de baterias, capaz de suprir a carga 
energética durante o dia. Foi feito o levantamento preliminar da carga e do custo de 
instalação do sistema fotovoltaico integrado à rede. Verificou-se que o custo de 
instalação é elevado, contudo é bastante viável, pois, com o decorrer do tempo a 
manutenção é mínima e o sistema se paga em poucos anos. Ainda há a necessidade de 
apurar mais a fundo os detalhes de instalação e dimensionamento de acordo com as 
normas vigentes para completar o estudo técnico. Apesar do custo de investimento 
inicial foi possível verificar que a implementação do sistema fotovoltaico nas novas 
instalações da UFVJM Janaúba é possível com a instalação elétrica já existente com 
pequenos ajustes, já que não será necessária a instalação do banco de baterias. 
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Resumo: Os Vales do Jequitinhonha e Mucuri no Estado de Minas Gerais possuem alto 
índice de radiação solar, fazendo-se necessárias pesquisas que viabilizem técnicas de 
isolamento térmico em edificações. Sendo assim, faz-se necessário o estudo de 
materiais sustentáveis e suas condutividades térmicas. Um material que é considerado 
um bom isolante térmico é a lã de rocha, que pode ser produzida a partir dos resíduos da 
indústria siderúrgica, principalmente rochas basálticas. A condutividade térmica deste 
material apresenta o valor aproximado de 0,030 W/m.K sendo considerado 
tecnicamente baixo. De acordo com Cruz et al (2009), para que um material seja 
considerado como bom isolante térmico deve possuir baixa condutividade térmica, 
resistência mecânica elevada, ter fácil aplicabilidade e baixo custo. Estes autores 
afirmam ainda que nenhum dos materiais possuem todas as qualidades necessárias, mas 
alguns se aproximam ao máximo de cada uma delas, a depender do fim ao qual se 
destina a edificação. Alves et al (2012) afirmam que por ser isolante térmica e acústica, 
a lã de rocha poderá ser utilizada em diversas áreas, entre elas a indústria automotiva e a 
construção civil. Além disso, concluíram, por meio de diversas pesquisas, que é viável a 
fabricação dessa lã a partir de rejeitos da mineração, o que colabora para a diminuição 
da extração de matéria prima e para a produção da mesma, aumentando a durabilidade 
de jazidas e diminuindo a quantidade de rejeitos depositados no meio ambiente. 
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Resumo: Para diminuir o impacto ambiental gerado a partir da utilização do cimento na 
fabricação do concreto, em meados do século XX ouve a substituição deste por minerais 
e agregados. A partir de pesquisas e avanços tecnológicos recentes buscaram-se novas 
alternativas para a substituição, em parte, do cimento, com o intuito de atingir objetivos 
significativos, como econômicos, aspectos técnicos e, principalmente ambientais, 
visando uma menor liberação de dióxido de carbono na atmosfera, uma maior economia 
de energia contribuindo assim para um meio ambiente mais sustentável. O concreto 
verde atende a todos os aspectos necessários para ser classificado como um concreto 
sustentável, já que em seu processo de fabricação é possível a utilização de resíduos 
agrícolas, como o bagaço da cana e casca de arroz, além de resíduos da indústria 
cerâmica, diminuindo a presença do cimento na elaboração deste produto. Ao diminuir a 
utilização do cimento, consequentemente diminui-se sua fabricação, ponto favorável ao 
ambiente, já que, além de aproveitar esses materiais de difícil descarte, contribuem para 
diminuir a emissão de CO2 na atmosfera, gás este liberado no processo de fabricação do 
cimento e, que em excesso, intensifica o efeito estufa. Comparado aos países de 
primeiro mundo, a reciclagem de resíduos no Brasil como materiais de construção ainda 
é tímida, com a possível exceção da intensa reciclagem praticada pelas indústrias de 
cimento de aço (ÂNGULO et al., 2001). O concreto verde além de sustentável é bom 
para o meio ambiente e se apresenta como uma opção econômica e viável para 
utilização na construção civil. 
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Resumo.  A energia elétrica é um dos principais commodities comercializados e 
utilizados em todo o mundo. Nos últimos anos, o Brasil tem tido o desafio de aumentar 
a geração de energia elétrica de forma integrada, rentável e sustentável. Na busca de 
sustentabilidade e maior eficiência no uso dos recursos disponíveis, este projeto de 
pesquisa visa a produção do hardware para um sistema inteligente de gerenciamento de 
recursos, que permitirá ao Campus Uberlândia Centro, e posteriormente todo o IFTM, o 
uso racional e eficiente da energia elétrica, com consequente redução em seu consumo, 
impactando diretamente no custo de manutenção do campus. O experimento está sendo 
realizado em primeira etapa com a montagem de uma maquete de duas salas de aula do 
campus. Para o monitoramento, utilizou-se a plataforma Arduino, que se trata de uma 
plataforma de prototipagem eletrônica aberta baseada em hardware e software flexíveis 
e de fácil utilização. O IDE do Arduino fornece as ferramentas necessárias para 
programa-lo, incluindo vários exemplos de programas ou sketchs que demonstram 
como conectá-lo e comunicar-se com alguns dispositivos comuns, tais como LEDs, 
LCD,s e alguns sensores. [2] No estudo da automação em sistemas industriais, 
comerciais, automobilísticos, domésticos, etc., é preciso determinar as condições (ou 
variáveis) do sistema. É necessário obter os valores das variáveis físicas do ambiente a 
ser monitorado, e este é o trabalho dos sensores [3]. O projeto prevê a execução de 
testes em ambiente real. Portanto, foram utilizados na fase de prototipagem, 
equipamentos que possam ser reutilizados no cenário real sem a necessidade de 
modificação ao longo do processo de criação e evolução do sistema. Nesta primeira 
etapa será possível constatar a eficiência do hardware de monitoramento. Será possível, 
também, executar o controle automático de tais circuitos. Isso impacta diretamente na 
tarifa de energia, possibilitando melhor investimento em outras áreas do instituto. 
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Resumo: O conhecimento das propriedades físicas dos materiais é indispensável para 
que estes possam ser usados de forma apropriada nas atividades humanas. No caso das 
rochas, tal raciocínio é válido e a condutividade térmica torna-se um importante 
parâmetro a ser conhecido, uma vez que pode ser aplicada na determinação do fluxo de 
calor emitido pelo interior da Terra, além de constituir uma das etapas preliminares na 
avaliação dos recursos geotermais a nível local ou regional. Diante de tamanha 
importância, torna-se necessária a busca por novas técnicas e metodologias que 
possibilitem a medição, quantificação e mapeamento da condutividade térmica. Entre os 
procedimentos e metodologias que permitem determinar a condutividade de amostras 
sólidas como rochas, cabe destacar o da Fonte Linear de Calor e o da Fonte Planar de 
Calor. A condutividade térmica é uma propriedade física que possui diversas aplicações 
em várias áreas do conhecimento, entre elas cabe destacar a energia geotérmica, que 
consiste no aproveitamento do fluxo de calor das camadas mais profundas da terra e da 
radioatividade natural das rochas, sendo considerada como uma das fontes energéticas 
mais limpas da atualidade. O estudo da condutividade térmica em rochas é um assunto 
bem complexo e depende de fatores como: porosidade, tipo de fluido no espaço poroso, 
distribuição e tamanho de grãos, mineralogia, composição química, densidade, pressão, 
temperatura, textura, estrutura, grau de consolidação e o grau de alteração. Os principais 
valores de condutividade térmica das rochas encontradas nos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri são os seguintes: anfibolito (3,3 W/m.K), ardósia (2,1 W/m.K), arenito (3,2 
W/m.K), filito (0,76 W/m.K), granito e gnaisse (3,1 W/m.K), granodiorito (2,78 
W/m.K), quartzito (3,5 W/m.K) e xisto (3,84 W/m.K) (SILVA et al, 2016). 
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Resumo: As necessidades de deslocamento são inerentes as atividades humanas e a 
estrutura das cidades reflete isso. Uma evidência é a distância das residências do 
trabalho, escola e lazer. As universidades também se relacionam com o espaço urbano 
desta mesma forma, localizando em locais distantes onde há disponibilidade de terrenos 
amplos e de baixo valor da terra. Porém, à medida que estas áreas recebem 
infraestrutura, seja iniciativa do poder público ou por reivindicações sociais, o valor da 
terra aumenta trazendo como consequência o adensamento e a expulsão das classes com 
menor renda para as periferias. É comum em universidades públicas situadas em 
cidades médias ou grandes, estruturar-se em mais de um campus em função da limitada 
área que possuem ou influenciados por atores imobiliários e políticos. Uma solução 
encontrada por algumas universidades públicas pelo país foi a implantação de um 
transporte coletivo privado por fretamento denominado transporte intercampi. Este 
serviço é uma medida de oferecer conforto, segurança, economia e agilidade nos 
deslocamentos entre os campi, evitando que os usuários utilizem o transporte público ou 
privado individual. Este trabalho busca investigar como se deu a implantação e 
operação do transporte intercampi da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) na 
cidade de Uberlândia – MG. A partir deste trabalho, pode-se compreender como se deu 
a implantação do Sistema de Transportes Intercampi da UFU em Uberlândia, 
constatando a existência de um planejamento para o Transporte Intercampi pois houve a 
elaboração de um plano, a implantação e a revisão, processo este fundamental para o 
bom funcionamento de um serviço. 
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Resumo:Diante da crise energética eminente, problemas ambientais e da crescente 
preocupação na preservação do meio ambiente, a exploração de fontes de energia 
alternativas e sustentáveis se torna essencial, destacando-se a energia solar fotovoltaica. 
Uma alternativa interessante na construção de dispositivos fotovoltaicos são as células 
solares sensibilizadas por corante que podem ser elaboradas aplicando a pasta de 
dióxido de titânio (TiO2) em uma lâmina com uma camada semicondutora de óxido de 
estanho (SnO) e posteriormente sensibilizá-las com corantes orgânicos. Neste projeto 
foi feita a montagem de uma célula solar sensibilizada por corante extraído da beterraba, 
facilmente encontrada na natureza, de custo acessível, e com corante significativamente 
eficiente para dispositivos que demandam baixo consumo de energia. Durante os 
experimentos foi feito a preparação da pasta de TiO2 com produtos de baixo custo sendo 
eles: água, pasta de dente, vinagre e detergente. Após a preparação foi aplicado sobre o 
substrato de vidro e levado para o tratamento térmico na mufla a 450 ºC para remoção 
de compostos orgânicos. Para preparação do corante, depositou-se certa quantidade de 
álcool sobre a beterraba, extraindo seu corante, sendo ele utilizado para sensibilizar a 
pasta de TiO2. As lâminas já com a pasta de TIO2 preparadas foram mergulhadas no 
corante e mantidas por um período de aproximadamente 24 horas. A célula solar foi 
construída com a seguinte configuração: TiO2-corante/eletrólito. Foi utilizado um 
voltímetro/amperímetro para medir as características elétricas, ligando-se os dois 
eletrodos a uma resistência de carga. Foi avaliada a capacidade de absorção do espectro 
solar e a adsorção ao semicondutor de TiO2, apresentando resultados significativos com 
curvas características de célula solar. As células solares de TiO2-corante natural 
apresentaram resultados significativos com uma série de vantagens em relação às 
células convencionais de silício, pois são preparadas através de processos simples e não 
poluentes utilizando produtos naturais. 
 

Palavras–Chave: Célula Sensibilizada por Corante, Corante de Beterraba, Pasta TiO2. 
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Resumo:As placas solares são equipamentos que geram energia elétrica renovável, 
absorvendo radiação solar e transformando-a em energia elétrica. Quando a radiação 
solar atinge a célula ocorre uma tensão de circuito aberto que varia logariticamente em 
função da intensidade, enquanto a corrente varia linearmente com a intensidade. Tal 
intensidade pode ser medida por um multímetro na função de voltímetro conectando-o 
aos terminais da célula. O trabalho tem como objetivo introduzir no ensino médio 
noções práticas de circuitos elétricos com a utilização de um protótipo de uma placa 
solar, com o intuito de ensinar a fazer medidas de resistência e tensão, e posteriormente 
a construção de gráficos demonstrando o comportamento característico dos dispositivos 
fotovoltaicos. No experimento foi usada uma protoboard onde foi ligado em paralelo 
uma resistência de década, um voltímetro e a placa solar, irradiada pelo Sol. Variou-se o 
valor da resistência da década e mediu-se no voltímetro a tensão. Com os dados obtidos 
foram feitos gráficos da resistência em função da tensão (RxV), tensão em função da 
corrente (VxI) e potência em função da resistência (PxR). As curvas obtidas permitiram 
obter as características como máxima potência, máxima corrente, tensão de circuito 
aberto, corrente de curto-circuito e o rendimento do dispositivo fotovoltaico. Com os 
ensaios realizados foi possível verificar que é possível obter experimentalmente as 
características de qualquer célula solar, o que permite obter os dados fundamentais para 
dimensionar sistemas fotovoltaicos como fonte alternativa de energia elétrica. 
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CARACTERÍSTICAS DE MEMRISTORES 
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Resumo: O memresistor atua como um resistor com memória. Considerado o quarto 
elemento passivo fundamental do circuito elétrico. A memresistência é definida como 
sendo a variação do fluxo magnético em termos da variação da carga elétrica. Uma das 
aplicações para os memresitores é como sendo o substituto das atuais memórias de 
computador DRAM. Pesquisadores do HP Labs tem trabalhado nesse tipo de 
dispositivo e pretendem apresentar um modelo comercial nos próximos anos. Para este 
dispositivo, a memória armazenada não se perde quando o computador é desligado. 
Deste modo, a inicialização do computador poderia ser instantânea. Um exemplo de 
memresistores é o memresitor inorgânico de bicamada desenvolvido pala HP. A 
estrutura deste memristor consiste em um filme fino com duas camadas de dióxido de 
titânio (TiO2) que estão entre as camadas externas de platina. Uma camada de dióxido 
de titânio é dopada de modo que se torne carente de oxigênio e se comporta como um 
semicondutor, a outra camada não dopada tem propriedade isolante. Neste trabalho foi 
estudado as propriedades de um memresitor quando três diferentes tipos de tensão são 
aplicadas: tensão senoidal, quadrada e triangular. Nestes casos, observa-se em um 
gráfico da tensão x corrente elétrica a existência de um loop na forma de oito. 
Dependendo do tipo da tensão aplicada este loop pode variar tanto em forma como em 
inclinação. Nos estudos e testes realizados observou-se algumas diferenças ao variar a 
amplitude e a frequência das mesmas. Variando a amplitude da onda senoidal, a direção 
da inclinação do loop muda. Para a onda quadrada a direção da inclinação muda se 
houver variação na frequência ou na amplitude. Esse efeito não foi observado no caso 
de uma onda triangular. Nossos resultados demonstram que ao variar o tipo de tensão 
aplicada sobre o memresitor diferentes tipos de comportamentos podem ser observados. 
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Resumo: A impressão ganhou bastante notoriedade após a prensa de Gutenberg, que 
consistia em esculpir numa haste de aço as letras para depois golpeá-las com um 
martelo contra um metal mais maleável. Os equipamentos para impressão 
desempenham uma função indispensável nas universidades visto a quantidade de 
materiais que necessitam ser impressos. No levantamento feito na gráfica central da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) apurou-se que 
cerca de 7.500.000 cópias foram feitas em 6 anos de funcionamento, e com o constante 
surgimento de novos cursos e ampliação da equipe docente, se faz necessário maior 
disponibilidade da utilização da mesma. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 
discutir alternativas relacionadas a gestão sustentável para a Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nesse sentido, é apresentada alternativa de 
implementar software com fontes textuais que reduza o consumo de tintas na impressão, 
denominado Ecofont. De acordo com os resultados apresentados, em um ano de 
funcionamento usando o software Ecofont é possível uma economia de até R$ 
23.000,00 (vinte e três mil reais) para a administração da universidade. O valor 
economizado poderia ser convertido em melhorias socioambientais para todos os Campi 

da UFVJM. Além da possível economia na parte financeira, o Ecofont também traz o 
benefício ambiental, visto que ao poupar o consumo de tinta, reduzirá o número de 
descarte inadequado de toner e cartucho; além de aumentar a vida útil dos mesmos. 
Sendo assim, o número médio de impressões por cartucho/toner será maior. Portanto, a 
implementação do software Ecofont traz consigo benefícios em relação à economia de 
custos como também colabora para questões ambientais. Essa recorrente utilização de 
tecnologias mais sustentáveis revela a conscientização ambiental ao longo dos anos por 
parte das empresas privadas e deve ser utilizado também em empresas do setor público, 
como o caso da UFVJM. 
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Resumo:Em O alto custo do tratamento de efluentes, em meio à crise hídrica que 
domina grande parte do planeta e a consciência da preservação dos recursos hídricos 
disponíveis, utilizar técnicas para o reaproveitamento de água é de extrema importância, 
um dos modos é o processo de osmose reversa. Para a utilização da osmose reversa é 
necessária uma membrana semipermeável na qual é submetida uma pressão em que é 
formado um fluxo de duas correntes, o permeado (água pura) e os rejeitos (sais e outros 
minerais nocivos). Os rejeitos são descartados e o permeado armazenado para a 
utilização, sendo que o mesmo possui grau de pureza de 99,9 %. O projeto tem como 
objetivo viabilizar o sistema de osmose reversa para a população em geral em atividades 
internas, principalmente para as famílias que sofrem com a escassez de água. Através de 
pesquisas e experimentos estamos a busca de novos materiais que possam ser utilizados 
para fabricação da membrana semipermeável, que na formação dos seus custos, o valor 
das membranas chega a atingir o percentual de até 67% do valor total do aparelho. A 
viabilização deste produto aumentará gradativamente a economia da região inserida, 
tornando um meio sustentável para diversos setores e aspectos, pois a água é utilizada 
em praticamente tudo.    
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A CASSAÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL E 
A ESCALADA ANTIDEMOCRÁTICA NO PERÍODO DE 

1945 A 1948 
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Resumo: No atual período, uma crescente intolerância vem cerceando nossa sociedade. 
Recentemente foi apresentado o projeto de Lei que criminaliza o comunismo e suas 
formas representativas. Com esse cenário de intransigência, o trabalho tem por objetivo 
central abordar a cassação do registro do Partido Comunista do Brasil, a perseguição 
imposta aos comunistas brasileiros e o processo que envolveu essa escalada 
antidemocrática no período de 1945 a 1948, resultando em uma posterior vida na 
clandestinidade desses militantes marxistas. A exploração desse tema tem como base as 
matérias publicadas pelo jornal “Diário Mercantil”, impresso que circulou em Juiz de 
Fora (Minas Gerais), no período de 1912 a 1983. Esse Jornal tem boa parte de seus 
exemplares disponibilizados no Arquivo Histórico de Juiz de Fora, instituição mantida 
pela Prefeitura Municipal. Além do Jornal, outras fontes complementares são utilizadas 
para se estudar o tema, como artigos de historiadores e cientistas políticos. O trabalho 
busca analisar alguns acontecimentos específicos dentre esse recorte de tempo, como a 
cassação do registro pelo Tribunal Superior Eleitoral, os ataques aos órgãos do Partido 
Comunista do Brasil, o discurso histórico de Maurício Grabóis no parlamento em defesa 
dos mandatos, a votação na Câmara dos Deputados sobre o impedimento do Partido e o 
pedido de prisão com base na Lei de Segurança Nacional dos parlamentares cassados e 
dos membros da direção do PC do Brasil, fazendo com que os militantes dessa 
instituição vivessem um longo período na clandestinidade.  
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Resumo: O presente trabalho, delineado na rica cidade histórica de Diamantina em 
Minas Gerais, visa estudar o mito “Xica” da Silva e os acontecimentos históricos que a 
circundam no século XVIII, trazendo à luz da história, através de uma apurada revisão 
bibliográfica, sua valorização como mulher e negra alforriada. Além de sua localização, 
este trabalho justifica-se na necessidade de esclarecer fatos que existem, no senso 
comum, por trás de um ícone da sociedade brasileira no período barroco, bem como 
destacar os meios de comportamento social utilizados por Chica e seus contemporâneos. 
Pretendemos destacar, nesse contexto, as relações mais participativas entre os escravos 
e as suas funções perante a sociedade. Nosso estudo atravessa as barreiras da pesquisa e 
esbarra no pilar da extensão, buscando trazer para a comunidade de Diamantina – MG e 
microrregião através de HQ’s e/ou áudiobooks a história da negra Francisca da Silva de 
Oliveira contada com embasamentos em pesquisas e documentos, tentando assim, uma 
revisitação do mito que se desenhe mais atraente para o nosso público alvo: creches e 
escolas de ensino fundamental. Pretendemos alcançar nosso objetivo por meio de um 
enredo criado através da aproximação entre o contexto da imagem de Chica com a 
população diamantinense e o mito nacional que impera a cerca de sua figura. O projeto 
embasa-se, entre outras fontes, no livro “Chica da Silva e o contratador dos diamantes: 
o outro lado do mito” de autoria da Dr. Júnia Ferreira Furtado que traz explicações mais 
lúcidas e coerentes sobre as possíveis versões históricas já existentes no sistema de 
outras publicações e elucida a mais coerente narrativa do fenômeno “Xica”. Até o 
presente momento, o projeto encontra-se em andamento e em fase de revisão 
bibliográfica e criação de roteiro base para as HQ's ou áudiobooks. 
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Resumo: A motivação do trabalho surge da percepção do esforço de agentes e 
movimentos sociais na superação do capitalismo através da tentativa de expansão de 
formas de trabalho associativistas, as quais tem se estruturado modernamente sob o 
conceito de Economia Solidária (ES). Para os defensores dessa ideia, a ES é um modo 
de produção alternativo ao capitalista, cujos princípios são a propriedade coletiva do 
capital e o direito a liberdade individual. Este trabalho tem como objetivo empreender 
uma análise crítica da ES e do papel que seus empreendimentos têm desempenhado. 
Para tanto, sendo uma pesquisa pautada na teoria marxista, os métodos do trabalho 
partem do materialismo histórico e dialético, valendo-se do método da economia 
política, enunciado por Marx em a “Introdução à crítica da economia política”, de modo 
que, do conceito abstrato de ES, busca-se a compreensão das relações de produção 
concretamente estabelecidas e sua interação com outras instâncias, evidenciando sua 
dinâmica no modo de produção e permitindo que, com o devido clareamento, seja 
possível vislumbrar as possibilidades que o instituto pode oferecer em um projeto 
progressista de economia popular – em contrariedade ao neoliberalista. Constatou-se, 
em síntese, que apesar de se apresentar ideologicamente como um caminho para a 
superação do capitalismo, a ES já está sendo utilizada pelas forças hegemônicas do 
Capital como um instrumento de expropriação do trabalho, para fugir dos rigores da 
legislação trabalhista, que são uma importante conquista histórica das classes 
subalternas. Não obstante, ao perceber a disputa política e de classes sobre o conceito e 
sua aplicação, concluiu-se que a crítica absoluta também pode ser um erro, trazendo à 
tona a necessidade de um esforço maior das forças progressistas em torno da questão, 
notadamente em vista do período de flexibilização do trabalho formal e precarização das 
relações de trabalho pelo Capital.  
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Resumo: O Projeto intitulado: Manifestações Culturais de Januária-MG: Um 
Mapeamento e Estudo sobre suas Principais Características; tem como objetivo central 
mapear as manifestações culturais existentes no município, criando um sistema de 
informações acessível à comunidade em geral, estudantes, professores, pesquisadores, 
artistas, agentes comunitários, agentes de cultura, gestores, administradores 
institucionais, e ao público ligado à cultura, educação e turismo. Nesse estudo, 
priorizou-se a pesquisa bibliográfica por meio da revisão de literatura pertinente ao 
tema, e a pesquisa de campo, onde se utilizou como técnicas de coleta de dados, a 
análise documental, a entrevista semiestruturada e a observação participante. O projeto 
compreende um esforço de catalogação para registrar as mais importantes atividades 
culturais em diversas áreas, como espaços, festas tradicionais e festivais de cultura, 
patrimônios imateriais, além de artistas, personagens e grupos de destaque do 
município. Os materiais coletados na pesquisa de campo foram organizados, transcritos e 
registrados, onde se procedeu a categorização dos dados, com base na bibliografia e em 
características recorrentes, identificadas pela equipe de pesquisa. As principais 
manifestações culturais identificadas e mapeadas até o momento foram: Alvorada; Blocos 
Tradicionais de Carnaval de Rua; Cavalgadas; Cavalhada; Celebração de Encomendação 
das Almas; Festa de Santa Cruz; Festa do Divino; Festas dos Santos do Rio; Festejos da 
Dança da Formiga; Festejos da Rua de Cultura; Festejos Juninos; Maculelê; Marujada; 
Pastoras do Tocantins; Reis das Ciganas; Reis das Pastoras; Reis das Rosas; Reis do Boi; 
Terno de Reis; Terno de São Gonçalo; Terno dos Temerosos. Após o mapeamento, foi 
realizada a coleta de dados referente às seguintes manifestações: Festa de Santa Cruz; Festa 
do Divino; Maculelê; Reis das Ciganas; Reis das Pastoras; Reis das Rosas; Reis do Boi; 
Terno de Reis; Terno dos Temerosos. Os dados coletados estão gerando um acervo para 
cada uma das manifestações identificadas, tendo em vista o objetivo da pesquisa.  
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Resumo: O presente trabalho promove uma revisão bibliográfica em torno da atuação 
do movimento estudantil contemporâneo, especificamente no período entre os anos 
1990 a 2014, destacando suas principais bandeiras de reivindicação frente ao 
posicionamento político frente aos governos de cada época. É analisado também as 
alterações nas correlações de força entre o movimento estudantil, notadamente através 
da União Nacional dos Estudantes (UNE), com os diferentes governos federais eleitos 
nesse período. Realizou-se ainda uma análise qualitativa da base de legitimação de seus 
representantes observando as conexões entre os períodos de intensificação de luta e as 
reações das respectivas bases e lideranças estudantis. Busca-se, assim, as consequências 
políticas mais destacadas pelos grandes meios de comunicação, no qual o movimento 
estudantil esteve inserido neste período, tal como no movimento dos caras pintadas no 
governo Collor, na resistência às privatizações promovidas no governo Fernando 
Henrique, o apoio às agendas mudancistas no governo Lula, assim como a defesa da 
continuidade de uma agenda progressista no governo Dilma e os novos caminhos que 
foram traçados a partir das manifestações de junho de 2013. 
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Resumo:Um dos maiores desafios do estudo sobre a democracia é compreender as 
mediações entre Estado e sociedade civil. Neste trabalho, são analisadas, sob o prisma 
do paradigma marxista, as categorias – e a forma como se relacionam – de Estado, 
sociedade civil e democracia na teoria política contemporânea. O escopo teórico parte 
do pressuposto segundo o qual as conquistas sociais adquiridas por meio da participação 
são resultantes de conflitos e interações entre as instituições da sociedade civil e o 
Estado. Buscou-se, neste sentido, uma reflexão crítica a fim de compreender o Estado 
como uma instituição permeável pelas relações e conflitos de interesses presentes 
também na sociedade, diferenciando-se da leitura de que o mesmo é uma instituição 
neutra, acima dos interesses das classes sociais. Para tanto, foi feita uma revisão 
bibliográfica sobre o Estado moderno em busca de contribuições acerca da participação 
social na democracia burguesa.  A análise realizada abarca as concepções sobre o papel 
do Estado, a relação entre Estado e sociedade civil, a partir da categoria Estado 

Ampliado, e também os instrumentos de uma concepção contra hegemônica de 
democracia (representativa) burguesa.  
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Resumo: A presente pesquisa traz apontamentos da história da colonização no Brasil, 
demonstrando como se procederam as ocupações dos territórios pelos colonizadores. 
Além disso, aborda quais os interesses envolvidos na ocupação e como foi vista a 
figura dos povos originários quando os europeus pisaram pela primeira vez em solo 
brasileiro, principalmente com relação ao trabalho. Esta pesquisa mostra-se relevante 
especialmente por analisar a maneira como o Estado brasileiro tratou a questão 
indígena desde na colonização do país até a Convenção N. 169 da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil no ano de 2002. A 
metodologia utilizada para a construção deste artigo foi a revisão bibliográfica. Os 
resultados da pesquisa apontam que mesmo que em muitos momentos se declarassem 
direitos a estes povos, por muitas vezes, o real interesse era de integrá-los a sociedade 
colonizadora, negando as suas identidades, para assim, haver apropriações de suas 
terras, legitimadas pelo próprio Estado que, por vezes, foi o maior opressor e violador 
de seus direito. 
 
Palavras-chave: Povos Indígenas, Considerações Históricas, Democracia, 
Organização Internacional do Trabalho. 
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Resumo: O Federalismo é a forma de Estado atual do Brasil. A federação brasileira é 
composta pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios. Os entes 
federativos submetem-se a um especial regime jurídico e constitucional, de acordo com 
a função social que executam. O Estado democrático brasileiro comporta em seu 
modelo federalista algumas peculiaridades que lhe são muito particulares. O presente 
artigo tem como principal objetivo investigar as peculiaridades acerca do federalismo e 
a forma como se constitui e se desenvolve no Brasil. A pesquisa se constitui de revisão 
bibliográfica. Os principais resultados apontam que o federalismo brasileiro tem entes 
federativos que lhe são peculiares (Estados, Distrito Federal e Municípios), que tem 
suas administrações e competências específicas. Neste caso o distrito federal tem um 
acumulo de competências e ao mesmo tempo de administração uma vez que abrange 
tanto os direitos e obrigações de estados quanto de municípios, sofrendo assim um 
hibridismo que o torna peculiar para os modelos federativos existentes. 
 
Palavras-Chave: Federalismo Brasileiro, Peculiaridade Federativa, Estado 
Democrático.  
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Resumo: O conceito de smart city ainda não é consenso entre os autores, porém de um 
modo geral, consiste no uso das tecnologias da informação (TIC) na gestão urbana 
proporcionando maior eficiência na gestão e qualidade de vida aos cidadãos. Visando 
discutir este conceito em construção, bem como analisar como as cidades brasileiras 
tem se comportado diante deste novo paradigma do planejamento e gestão urbana, 
identifica-se algumas dificuldades das cidades brasileiras para a efetivação dos preceitos 
de cidade inteligente, como aparato legal deficiente, baixo acesso a internet pela 
população, carência de recursos – humanos e financeiros. Diante disso, neste trabalho 
identifica algumas destas dificuldades e propõe possíveis soluções baseadas na realidade 
local como a implantação de consórcios intermunicipais, Cadastro Territorial 
Multifinalitário, uso de softwares livres na gestão das informações geográficas. No 
Brasil, ao se buscar adotar os ditames do conceito de smart city, deve-se atentar para a 
realidade local. Inúmeras cidades ainda não superaram as dificuldades de implantação 
dos instrumentos do Estatuto da Cidade, entendido aqui como um caminho para uma 
justiça social no acesso à moradia, qualidade de vida, saúde, educação, segurança e 
conforto ambiental. As TICs, embora proporcionem uma gestão eficiente do território, 
demandam para sua efetivação as infraestruturas (internet, software, bigdata) e uma 
governança inteligente. A qualificação da gestão pública frente ao este novo paradigma 
no planejamento urbano é fundamental, faz-se necessário uma gestão que ao mesmo 
tempo que se inter-relacione com os cidadãos, também se relacione com outros 
municípios na troca de experiências e na solução conjunta de problemas enfrentados na 
gestão urbana e os consórcios intermunicipais é uma alternativa para os municípios 
carentes de recursos – técnicos e financeiros – na superação das limitações e 
proporcionando qualidade de vida. 
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SIDERÚRGICA DE CLÁUDIO, MG 

 
 

Sandra Meire Guimarães1 
Camila Ramos Ferreira Vasconcelos2 

 
 

Resumo: As mulheres brasileiras representam parte significativa da força de trabalho 
capitalista desde os anos finais do século XIX e meados do século XX. Chegou a se 
constituir na maioria da mão-de-obra empregada na indústria têxtil. Tratava-se de um 
fenômeno mundial, decorrente da exploração de mão-de-obra mais barata, juntamente 
com o trabalho infantil. A contínua elevação da participação feminina subvalorizada no 
mercado de trabalho indica uma relação intrínseca com as reestruturações econômicas, 
políticas e sociais neoliberais, iniciadas nos anos de 1970, que trouxeram consigo a 
flexibilização e a desregulamentação do trabalho, o desemprego e a deterioração da 
renda familiar. Neste contexto, o trabalho feminino apresenta efeitos ambíguos e 
perversos, que conduzem ou favorecem novas formas de discriminação, as quais 
reforçam a histórica dominação masculina e impedem que as mulheres se alinhem às 
normas e aos benefícios tradicionais assegurados aos homens. Entre as formas de 
segregação existe a ocupacional, que desconsidera a crescente variação dos tipos de 
atividades desenvolvidas pelas mulheres, reduzindo a convenções culturais a colocação 
de trabalhador(a)s em estruturas ocupacionais, perfis de qualificação ou postos de 
trabalho predefinidos. O delineamento do processo de feminização do trabalho deve 
considerar ainda como o sistema sexo/gênero influencia os critérios de recrutamento, 
capacitação e promoção das mulheres no mercado de trabalho. Em Minas Gerais, na 
cidade de Cláudio, polo metalúrgico da região Oeste do Estado, um fato passa quase 
despercebido: a inserção de mulheres em funções industriais predominantemente 
desempenhadas por homens – fato que desconstrói o discurso da fragilidade do sexo 
feminino. A abordagem qualitativa proposta neste estudo visa dar visibilidade a 
inserção de mulheres no setor produtivo da indústria siderúrgica de Cláudio, dando voz 
àquelas que desempenham essas funções e ainda chefiam famílias e cuidam da casa e 
dos filhos. 
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ATUAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO E SUA 

CAPITAL (2006 A 2016) 
 
 

Marinana Andrade e Barros1 
Rayssa Damásio Gonçalves de Freitas2 

 
 

Resumo: Após o conflito bipolar encontrado na Guerra Fria, por volta de 1990, os 
fenômenos transfronteiriços e globalizados direcionaram o sistema internacional para 
novos caminhos. As Relações Internacionais necessitaram de novas abordagens para 
explicar a interação dos protagonistas inseridos no cenário internacional contemporâneo 
– Estado; Organizações Internacionais; Organizações Não-Governamentais; Empresas; 
Indivíduos - dentre estes e, objeto do presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
as entidades subnacionais – municípios e estados federativos. A reorganização destes 
atores na conjuntura internacional e doméstica propiciaram novos desafios para o 
Estado brasileiro e para o Ministério das Relações Exteriores (MRE) desde 
redemocratização, a tratar o papel da atuação internacional de entidades subnacionais e 
sua institucionalização. A busca de contatos internacionais por parte dos governos não-
centrais justifica-se pela insuficiência de auxílio estatal para contínuo desenvolvimento. 
Na adaptação às demandas globais, estes objetivam cooperação econômica, política e 
cultural junto à atores estrangeiros relevantes para crescimento socioeconômico de 
determinada área e maior participação em fóruns internacionais. Desta maneira, para 
melhor entendimento da atividade internacional dos municípios e estados brasileiros, 
conforme as limitações e possibilidades locais, analisa-se, comparativamente, a ação 
paradiplomática dos governos do estado de Minas Gerais e sua capital, durante o 
período de 2006 a 2016. Ressalta-se, ainda, o papel da iniciativa privada nos 
relacionamentos destes entes no cenário global, já que, cada vez mais, empresas 
integram o processo de tomada de decisões na política. Principalmente, no que concerne 
à economia nacional.  
 
Palavras-chave: Relações Internacionais, Paradiplomacia, Belo Horizonte, Minas 
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Resumo: O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, parte conclusiva do 
seminário sobre direitos humanos apresentado à disciplina de Educação para 
diversidade e meio ambiente, do curso de Serviço Social da Universidade do Estado de 
Minas Gerais – unidade Cláudio. Tem como objetivo analisar a situação da população 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) no Brasil, 
no que tange aos fatores de exclusão, legislação vigente e atuação do profissional de 
Serviço Social junto a este público. Para tal utilizou-se de 20 artigos acadêmicos 
disponibilizados em diferentes bases, cuja publicação refere-se aos 10 últimos anos, a 
saber 2007 – 2017, bem como de demais referenciais teóricos alusivos ao tema. Nota-se 
a constante e diversificada presença de situações discriminatórias à população LGBT, 
em razão da ausência e/ou insipiência de políticas públicas e leis garantidoras de seus 
direitos, em especial no âmbito federal. Em contrapartida reafirma-se a atuação de 
categorias profissionais, como os Assistentes Sociais e seus conselhos de classe, em 
oposição ao padrão heterossexista socialmente imposto a população LGBT.  
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Resumo: No inicio dos anos 2000, se inicia no bairro Morumbi (Uberlândia-MG) 
através da organização não governamental (ONG) "Ação Moradia", o projeto "Fábrica 
de Tijolos" que desde então produz tijolos ecológicos a serem utilizados na construção 
civil. É importante ressaltar que além da produção de alvenaria, a ideia é de sua 
utilização pelas próprias trabalhadoras na construção de suas residências. A mão de obra 
presente na "Fábrica de Tijolos" é majoritariamente feminina, mesmo sendo um 
trabalho pesado por exigir grande esforço físico e em condições precárias. A fábrica tem 
como objetivo ser uma fonte de trabalho e renda especialmente para mulheres de baixa 
renda, pois ao gerar ganho material, elas tendem a gastar parte destes proventos em bens 
de consumo, fazendo girar a roda da economia local. O presente trabalho tem como 
objetivo compreender como a inserção da mulher no mundo trabalho, que 
aparentemente é um passo para a sua emancipação, porém esta encontra no espaço do 
trabalho condições precárias e que refletem no seu cotidiano, inclusive no trabalho 
domestico, sendo agora uma segunda jornada. Para tal, utilizamos de leituras sobre a 
temática, trabalhos de campo e entrevistas semi-estruturada. Essa inserção no mundo do 
trabalho ocorreu de forma precarizada uma vez que a maioria dessas mulheres possui 
baixa, ou por vezes nenhuma qualificação profissional, sendo que a maioria não chegou 
a completar o ensino médio. Os espaços, portanto, que elas encontram no mundo do 
trabalho são aqueles que exigem baixa qualificação, longas jornadas, baixos salários e 
consequentemente condições precárias. A precarização da inserção não reflete apenas 
na relação com o mundo do trabalho, pois, essa condição faz com que ocorra uma 
precarização na reprodução da vida das mulheres trabalhadoras.  
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Resumo: Este estudo objetivou analisar o processo de expansão urbana de Viçosa-MG 
para a zona sul do município, estudando a produção de espaços horizontais e seus 
desdobramentos nas dinâmicas urbano-rurais. Na segunda década do século XXI, 
Viçosa encontra-se em um considerável processo de reestruturação e fragmentação da 
malha urbana, resultado de ações tomadas pelo mercado imobiliário, principal agente 
produtor do espaço urbano viçosense. O aquecimento desse mercado deve-se 
principalmente aos saltos de crescimento da Universidade Federal de Viçosa, reflexo da 
criação de novos cursos e expansão de vagas, provenientes do Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI. Dessa 
década em diante, observou-se que os investimentos imobiliários voltaram-se para 
terrenos localizados em áreas rurais, nas proximidades do campus universitário. Tais 
investidas ocorrem perante alterações realizadas na legislação urbanística, para 
conversão de terra rural em urbana e com parcelamentos clandestinos de solo, em 
territórios não incorporados ao tecido urbano. Para realização da pesquisa, foram 
utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico; 
observações empíricas; análise de imagens de satélite; coleta de dados no Instituto de 
Planejamento Municipal (IPLAM), na Câmara Municipal e no Registro Escolar da 
UFV; e entrevistas semiestruturadas com seis moradores das comunidades rurais da 
bacia do ribeirão São Bartolomeu, três professores da área de recursos hídricos, técnicos 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), do Departamento de Extensão e Meio 
Ambiente (DEMA), dois empreendedores imobiliários atuantes na cidade, um 
advogado, e um representante do legislativo municipal. Os resultados apontaram que a 
expansão do perímetro urbano realiza-se por meio da confluência de interesses 
imobiliários em parceria com o Estado. O espaço se reproduz modelado segundo a 
lógica do mercado. Observaram-se as dificuldades em aplicar a legislação urbanística 
frente aos interesses do mercado imobiliário. Em diversos exemplos mencionados nesta 
pesquisa, verificou-se que, muitas vezes, o planejamento urbano em Viçosa é realizado 
pela ação do mercado imobiliário e da construção civil e para eles orientado, logo, 
apontado por interesses privados. O processo de transformação da paisagem rural e a 
valorização do espaço ocasionado pela expansão urbana produzem espaços 
fragmentados e descontínuos. A pesquisa demonstrou a necessidade de legislação 
disciplinadora de uso e ocupação do solo, e a realização de fiscalização municipal como 
subsídios fundamentais para controlar o adensamento urbano na área da bacia do São 
Bartolomeu. 
Palavras-chave: Planejamento urbano; Viçosa (MG); Mercado imobiliário; Bacia do 
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POLÍTICAS NEOLIBERAIS NA FLEXIBILIZAÇÃO DOS 
DIREITOS TRABALHISTAS 
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Resumo: O presente trabalho analisa a interelação entre políticas neoliberais e a 
proposta de reforma trabalhista em trâmite no congresso nacional, verificando o papel 
do estado quanto a sua função reguladora na tutela da dignidade da pessoa humana do 
trabalhador. Chegou-se a conclusão da necessidade da união dos trabalhadores por meio 
de movimentos sociais, sejam eles institucionalizados ou não, para juntos, lutarem pela 
conquista de direitos laborais ou, ao mínimo evitar o retrocesso de direitos já garantidos.  
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Resumo: Em 1961, quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, o Congresso 
Nacional votou às pressas uma emenda para permitir a posse de então vice-presidente 
João Goulart, sendo capaz de apaziguar ao menos naquele momento os acirrados 
ânimos dos que não queriam a posse do líder trabalhista. Tal emenda previa o 
parlamentarismo e um referendo para ratificá-la, realizado no início de 1963 e o povo 
optou pelo presidencialismo, com quase oitenta por cento dos votos. Em 1988 a 
Constituição optou pelo regime presidencialista, prevendo nos atos de disposições 
transitórias um referendo em 1993 onde o povo brasileiro decidiu, mais uma vez, pelo 
regime presidencialista, com 55 por cento dos votos. A atual crise política colocou em 
voga novamente a opção pelo parlamentarismo, tendo o Congresso já aprovado em 
comissão especial o sistema distritão de eleição, mais adequado do que o atual sistema 
proporcional, onde é importante os votos do partido para os candidatos. No distritão 
será eleito o candidato mais votado de um determinado distrito. Tendo como base o 
exitoso sistema inglês os defensores dessa tese ignoram países como Espanha e Grécia, 
que há anos não formam um gabinete sólido que consiga contornar a crise que esses 
países atravessam, também não se preocupam com a eternização das mesmas figuras na 
chefia de governo como Merkel que comanda a Alemanha desde 2005, e também não 
levam em conta as nuances brasileiras, como o fato de quase a metade dos membros do 
Congresso responderem a ações na justiça, além de que os congressistas escolheriam 
entre eles o chefe do executivo retirando esse direito do voto popular e favorecendo os 
tenebrosos conchavos políticos. A reforma política é necessária, mas não vindo de cima 
para baixo, contrariando dois plebiscitos e a constituinte de 1988. Novamente o povo 
deve ser chamado a decidir. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo tecer uma análise acerca do Direito em 
face do transgênero, haja vista, a possibilidade da despatologização da transexualidade. 
O transgênero possui uma desarmonia entre o sexo psíquico e o biológico, que o faz 
transitar entre o gênero. Sendo gênero, um conceito que é construído socialmente no 
desenvolver da vida do sujeito, o Direito não reconhece a esfera social do conceito de 
gênero, por reduzir tal conceito, a um sistema meramente biológico. Com isso, o 
transgênero tem sido amparado pelo Direito com base em prerrogativas assistenciais à 
saúde. Neste sentido, encontra-se o problema a ser analisado e discutido nesse estudo: 
caso a transexualidade seja retirada do rol de patologias, qual será o fundamento para a 
efetivação de direitos ao transgênero? Cabe salientar que o conceito de saúde, assim 
como o de gênero, são conceitos construídos socialmente. Além disso, a questão da 
efetivação de direitos ao transgênero constitui uma seara de reconhecimento do outro, 
como igual, em uma sociedade plural e diversa. Desse modo, cabe então, refletir acerca 
dos argumentos utilizados na retificação do registro civil do transgênero, que tem como 
uma das finalidades, a inserção dos sujeitos trans na sociedade, em um Estado que se 
intitula de democrático de direito, cujos pilares são a igualdade, a dignidade da pessoa 
humana, a autonomia, a liberdade e demais direitos fundamentais. Esse estudo foi feito 
com pesquisa qualitativa com análise de algumas decisões proferidas nos tribunais, a 
fim de demonstrar a interpretação e aplicação do Direito nos casos concretos que 
ensejam sobre a matéria.  Além disso, foram analisados dentro do ordenamento jurídico 
os princípios basilares que dão suporte ao reconhecimento dos direitos do transgênero.     
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DIREITO E CULTURA: O STREAMING ONLINE COMO 
INSTRUMENTO ASSEGURADOR DO DIREITO DE 

ACESSO À CULTURA 
 

Thiago Dias Silva1 
 

Resumo: O acelerado desenvolvimento da sociedade, aliado ao surgimento de novas 
tecnologias, causa grande impacto no mundo contemporâneo, provocando uma 
verdadeira quebra de paradigmas, com reflexos diretos no cotidiano dos indivíduos. A 
ampliação do acesso à internet em escala mundial é um dos fatores mais determinantes 
para a lógica de produção e de comunicação, para a dinâmica social e para a indústria de 
entretenimento. A produção e propagação de audiovisuais, em especial, foi 
completamente reestruturada com a difusão dos serviços de streaming online. O 
streaming representa, portanto, uma alternativa dinâmica, flexível e interativa para 
consumidores de produções televisivas e cinematográficas. Assim, com o advento 
destes novos serviços, possibilitou-se a ampliação do acesso à cultura, direito humano-
fundamental, assegurado constitucionalmente, proporcionando a democratização 
cultural e a melhor efetivação do direito de acesso à cultura. Neste contexto, é 
necessário pensar em políticas públicas que incentivem ou utilizem de tais recursos 
tecnológicos para que o direito de acesso à cultura seja plenamente garantido. Além 
disso, é fundamental para a solidificação deste novo paradigma sociocultural a 
propositura de um marco legal regulatório, tendo em vista o desenvolvimento de uma 
sociedade cada vez consumista, conectada, digital e global, que seja capaz de 
estabelecer um mecanismo que fomente o acesso da população a conteúdos culturais. 
Os reflexos que o uso massivo destas plataformas têm repercutido na sociedade será o 
objeto de análise do presente artigo. O referido trabalho estudará o uso do streaming, os 
impactos jurídicos no que refere-se à regulamentação dos seus serviços e avaliará a 
efetivação do Estado como assegurador do direito constitucional de acesso à cultura. 
Além disso, será problematizada a recente tributação dos serviços da Netflix e de que 
maneira um novo marco legal, poderia contribuir para a solidificação do novo 
paradigma social interposto pelo serviço de streaming. 
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Resumo: A construção jurídica adequada nos processos de compreensão e aplicação do 
Direito em razão do “ser pessoa” inclui o reconhecimento do gênero enquanto atributo 
individual. O termo pessoa possui vários conceitos em diversas áreas do conhecimento, 
demonstrando que o “ser pessoa” é resultado de uma construção social do ser 
individual. É o caso do personalismo ontologicamente fundado de Elio Sgreccia, que 
identifica a pessoa na sua unitotalidade, isto é, um ser que deve ser considerado em 
todas as suas dimensões. De incursões como essa é que se deve traçar uma 
hermenêutica voltada ao uso e a ressignificação do termo dentro da seara jurídica. Há 
divergência doutrinária no que se refere ao conceito de pessoa se equivaler à definição 
de ser humano ou diferenciar-se por possuir características morais. A partir da premissa 
de que o Direito é resultado da prática comunicativa dos seres sociais e tem como esses 
sujeitos o seu objeto, é preciso que o princípio da dignidade humana e os fundamentos 
constitucionais de igualdade levem reconhecimento às complexidades e diversidades da 
pessoa. 
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Resumo: O presente estudo buscou questionar acerca do papel cidadão das instituições 
de ensino, inseridas no Estado Democrático de Direito. A dimensão cultural perfaz a 
complexidade inerente ao ambiente escolar e mostra que os fatores 
interculturalismo/multiculturalismo corroboram para o desenvolvimento de 
preconceitos e desigualdades nas escolas. Entretanto, as instituições de ensino devem 
desenvolver políticas públicas, ações, a fim de integrar, acolher e desenvolver 
disciplinas que abarquem a multidiversidade cultural. Para essa reflexão, teve-se como 
pilares principais a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, (LDB) e a Lei nº 13.005, 
de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). A legislação 
vigente cobra dos Estados a efetivação da igualdade e integração nessas instituições de 
ensino. Diante disso, foi possível constatar que as escolas públicas de Diamantina 
(MG), não possuem disciplinas específicas e uma aplicação concreta de conteúdos, com 
preceitos de cidadania, respeito à diversidade, direitos humanos e outras temáticas. 
Abordados apenas interdisciplinarmente e de forma paliativa, através de semanas 
culturais do município. Além da aplicação e desenvolvimento das disciplinas 
obrigatórias as escolas também devem atentar-se aos valores e princípios que 
compreendem a construção e emancipação de sujeitos cidadãos. 
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MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS, COMO SE FAZER VALER 
A LEI ANTIMANICOMIAL 
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Resumo: Manicômios Judiciários é a antiga denominação dada aos Hospitais de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) do Brasil, que ao longo dos anos sofreu 
mudanças com a ajuda do “Movimento da Reforma Sanitária e Psiquiátrica” 
estimulando o Estado à criação de um conjunto de normas que pudessem sanar 
necessidades e estabelecer definitivamente padrões, suprindo a falta de regras legais e 
morais que atacavam diretamente o princípio a Dignidade Humana e os Direitos 
Humanos. A fim de se obter soluções efetivas, promulgou-se a lei antimanicomial de 
nº10.216/2001, que seria eficaz se houvesse o mínimo eficiência e ou amparo o sistema 
jurídico-sanitário brasileiro. A lei provinda de grandes lutas e estudos decorridos à 
longo dos anos se tornou mais um grande problema pois não sanava as demandas que já 
eram exacerbadas, tais como a irregularidade da avaliação psicológica, a inexistência de 
política estatal em matéria de inserção dos remidos na sociedade, a disparidade do 
tempo destinado a cada interno, e seu real cumprimento dentro dos hospitais de 
custódia. A própria reforma psiquiátrica trouxe um novo ar de esperança dentro da 
saúde mental, mas não cabe dizer que se houve grandes avanços. Apesar de se tratar de 
um assunto de extrema relevância para a área da saúde, o papel dos juristas muito é 
questionado por não parecer tão ativo como deveria, o instituto da medida de segurança 
muito se contradiz e deturpa a sua real intenção; no entanto, parece que pouco importa o 
quão maléfico essa inércia tem sido para os louco-criminoso.  
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Resumo: O presente estudo buscou tecer uma análise sobre o reconhecimento da 
identidade étnico-racial dos negros nas escolas multiculturais brasileiras.  O indivíduo 
negro sempre esteve à margem da sociedade, ou em um espaço delineado no corpo 
social, principalmente pelo modo problemático e desvirtuado que é reconhecido à 
identidade negra, fruto de explorações, preconceitos e negações de direitos 
indispensáveis para uma vida digna. Desvantagens como essas contribuem para a 
negação de assumir-se como pertencente à identidade negra em uma sociedade. A 
Escola enquanto instituição estatal deve aprimorar a existência de certos papéis sociais 
fundamentais ligados à construção da identidade étnica-racial negra, orientando as 
crianças e os adolescentes em sua formação, como sujeito de direitos e deveres, 
alvorecendo noções e fortalecendo ideias de inclusão, pertencimento, orgulho, 
autodeterminação e auto realização da étnica negra. A questão do racismo institucional 
é algo a ser trabalhado para melhor desenvolver essa ideia de reconhecimento que o 
grupo étnico enfrenta, além da desmistificação de determinadas ideologias que 
prejudicam ainda mais essa busca pela identidade. O objetivo desse trabalho é discutir o 
papel da escola na construção da identidade étnico racial, no tocante ao sujeito que auto 
se declara negro, contribuindo para o seu reconhecimento, por parte do Estado, 
Sociedade plural e da Família. Constatou-se com pesquisas realizadas, que este espaço 
tem o objetivo de reconhecer as diferenças em suas várias vertentes, mas não a faz de 
maneira efetiva, prendendo-se apenas a atividades padronizadas, que não permitem a 
explanação do que é ser um cidadão social.  
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA DE 

ACESSO À JUSTIÇA. 
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Resumo: Os conflitos sociais trouxeram a necessidade de criar normas que regulem as 
relações sociais para evitar a barbárie humana no conflito de interesses. O 
fortalecimento do Estado enquanto ente potencializou seu poder de disciplinar as 
relações privadas, sendo, então, a jurisdição estatal é o meio mais utilizado para a 
solução dos litígios sociais. A ideia de que todo cidadão tem o direito de reivindicar e 
possuir um pronunciamento do Estado sobre seu litígio foi reforçado pelo art. 5º, inciso 
XXXV da Constituição Federal de 1988. O acesso à justiça é consagrado como um 
princípio fundamental, que garante igualdade jurídico-formal para a sociedade, e um 
postulado básico para que a noção de cidadania. Wambier (2003, p.63) afirma que 
quando falamos em acesso à justiça, queremos dizer sobre a efetiva tutela jurisdicional, 
com provimentos que sejam capazes de promover as alterações requeridas pelas partes e 
garantidas pelo sistema. Ocorre que muitas das vezes o Poder Judiciário tem sido palco 
de vinganças e rixas pessoais, agravado por não conseguir acompanhar as relações entre 
os sujeitos da sociedade. O crescente intercâmbio entre os povos acentuado pela 
massificação da mídia, a revolução científica e tecnológica, e a ampliação da noção de 
direito, potencializaram a possibilidade do surgimento de conflitos entre os sujeitos. É 
necessário que consigamos refletir sobre outras formas de se alcançar Justiça, 
principalmente partindo da morosidade do processo. Os métodos alternativos de 
resolução de conflitos são políticas públicas nacionais que incentivam uma nova cultura 
de resolução de conflitos baseada no diálogo, e não em resoluções adversariais, 
pensando a pacificação social e a manutenção das relações sociais como fatores 
importantes.   
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BÔNUS TECNOLÓGICO: A REDUÇÃO DE 
DESIGUALDADES SOCIAIS POR MEIO DA 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA 
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Resumo: O presente artigo trata acerca da relação entre a concessão de subsídios 
econômicos ligada à pesquisa e desenvolvimento para empresas e a redução de 
desigualdades sociais por meio da inovação no setor privado. A lei nº 13.243 de janeiro 
de 2016, também conhecida como Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, redesenhou o ambiente nacional de inovação por meio da diminuição da 
burocracia e do estímulo à maior interação entre o setor público e privado. Esta lei 
trouxe o bônus tecnológico como um novo instrumento jurídico que permite a 
subvenção econômica a pequenas e médias empresas para o pagamento de 
infraestruturas e serviços específicos voltados para a C, T & I. Apesar de carecer de 
regulamentação no Brasil, este instrumento foi baseado no conceito de innovation 

voucher, utilizado em outros países em que, por vezes, sua concessão pelo poder 
público é executada por via de programas que visam à solução de necessidades sociais 
ou regionais ao limitar a utilização do recurso para determinado fim. Este estudo 
objetiva demonstrar que haverá diferenças no impacto da sua aplicação na diminuição 
das desigualdades sociais como meio de maior garantia à prática da cidadania a 
depender da maneira como este instrumento será regulamentado no Brasil. Portanto, 
mediante o exame das experiências internacionais e dos textos acadêmicos acerca deste 
tema, este estudo se utilizará da Legística, área do Direito que tem como objeto a 
qualidade da elaboração legislativa, como método para pensar a regulamentação 
brasileira tendo em vista a coerência que deve encontrar junto ao ordenamento jurídico 
federal e estadual. Utiliza-se do contexto do Estado de Minas Gerais para identificar as 
desigualdades que o bônus tecnológico poderia reduzir aplicando como critérios os 
princípios da lei que o instituiu, os da Constituição Federal e a discricionariedade do 
Poder Executivo na instituição de políticas públicas. 
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Resumo: Há no mundo contemporâneo uma onda de ações estatais de cunho altamente 
conservador, retrógrado e isolacionista, e o Brasil se vê, especialmente a partir da 
segunda metade de 2016, imerso na mesma torrente, que tem levado em seu fluxo uma 
série de direitos conquistados nesta pátria a preço de sangue. Para além dos andamentos 
legislativos e das ações do governo, é latente em nosso país uma atuação de certas 
frentes do Poder Judiciário também voltada à descaracterização do Estado democrático 
de Direito e à conquista de um Estado do Capital, no qual a supremacia burguesa se 
consolida por meio da sevícia continuada da classe trabalhadora, sustentáculo da ordem 
econômica e financeira no sistema capitalista. Nestes termos, é pungente no cenário 
brasileiro o ataque sistemático ao curso temporal da vida proletária, haja vista que a 
série de reformas propostas pelo atual governo conta com uma gama de atuação que 
abarca desde os investimentos sociais, a estruturação escolar pública, as relações 
trabalhistas, alcançando a seguridade previdenciária da população. Outrossim, a 
supressão do direito de greve em face dos atuais posicionamentos do Supremo Tribunal 
Federal faz tolher o mecanismo último de luta dos trabalhadores, ameaçados pela 
possibilidade do corte salarial. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender, sob a 
ótica da teoria marxista da luta de classes e da perspectiva foucaultiana da vigilância, do 
domínio e da docilização dos corpos, a conexão entre o plano político de ataque aos 
direitos e garantias individuais da população brasileira, guarnecidos pela Constituição 
Federal, e o receituário neoliberal que se espalha pelo planeta, de forma a observar 
como as alterações legislativas propostas pelo atual governo se coadunam com a 
supressão da greve – instrumento último de defesa da classe trabalhadora –, culminando 
no desmantelamento da força de reação do proletariado e em sua submissão insolúvel à 
burguesia brasileira. 
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Abstract:  This proposal describes the work done between the partnership formed 
by the Municipal School and the Federal University of Uberlândia in a workshop 
that aimed to introduce robotics in the specialized educational service. The 
workshop was designed with the intention of awakening logical reasoning among 
special students, based on theoretical concepts of addition and subtraction. In the 
middle of the project, analyzes were carried out among the project participants for a 
brief evaluation of the development of the activities. At first the workshop had as 
its focus to study only the concepts of addition and subtraction, however other 
mathematical contents and diverse subjects appeared with the course of this 
activity. 
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Resumo: O uso da Robótica tem se tornado comum entre diversos professores e alunos, 
ela pode tornar as aulas mais interessantes e didáticas. O presente trabalho é uma 
pesquisa bibliográfica que relata o contexto histórico da robótica e sua importância em 
sala de aula e tem por objetivo investigar e apresentar algumas técnicas para auxiliar no 
ensino e aprendizado. Por ser uma ferramenta multidisciplinar, a Robótica pode ser 
trabalhada em todas as disciplinas lecionadas em uma escola, pois automaticamente o 
seu uso gera investigação, o que de fato pode enriquecer uma aula. Com isso, este 
trabalho pretende analisar como a Robótica pode auxiliar nas aulas, sua história e os 
impactos sociais. Por fim, com esta pesquisa espera atestar que o uso da Robótica e seus 
ramos, como a programação, pesquisa e jogos, são, realmente, formas de auxilio para o 
ensino e aprendizado. 
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Resumo: O Programa de Assistência Estudantil (PAE), executado pela Pró-reitoria de 
Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE), da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), visando proporcionar meios de cooperar com o 
processo de ensino aprendizagem dos alunos das escolas da rede regular de ensino da 
cidade de Janaúba e região, sistematiza ações que oportunizam aos bolsistas do campus 
Janaúba desempenharem atividades de ensino, especificamente aulas de reforço escolar, 
para alunos do ensino regular da rede pública que apresentem dificuldade de 
aprendizagem, favorecendo à comunidade um serviço de apoio educacional através do 
projeto:“A UFVJM nas Escolas: Ensinar para Aprender”, com aulas de reforço escolar 
nas diversas áreas do conhecimento: Português, Matemática, Química, Física, Biologia 
e Ciências. Em contrapartida, o projeto oferece mais uma alternativa de atividade de 
extensão para os alunos do Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT), 
beneficiários da Bolsa Integração, cumprindo assim o que é proposto no Regulamento 
próprio da Bolsa Integração para o recebimento desse auxílio, além de favorecer o 
aprimoramento do conhecimento dos discentes do IECT por meio dos estudos e 
preparação do conteúdo a ser ministrado nas aulas de reforço escolar, e também com 
essa atividade divulga os trabalhos do Intituto. As atividades de reforço escolar são 
desenvolvidas sob supervisão de um professor da escola, levando em consideração as 
disciplinas estudadas pelos acadêmicos do curso Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia (BC&T) e a afinidade deles com o conteúdo escolhido. Desse modo, 
percebe-se que ao longo da execução deste projeto, as escolas buscam cada vez mais a 
parceria da Universidade, visando a participação efetiva dos acadêmicos que, ao 
ensinar, também aperfeiçoam o conhecimento adquirido na UFVJM.  
 
 
Palavras-Chave: Acadêmicos, Reforço, Escola. 
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MAPEANDO A EVASÃO DO BACHARELADO EM 
HUMANIDADES DA UFVJM: CAUSAS E 

CONSEQUÊNCIAS 
 

Richard Wanderley Evangelista1 

 Wellington de Oliveira2 

Carlos Ignácio3 

 Kátia H. Nascimento4 
 

Resumo: A presente comunicação objetiva apresentar parte de uma pesquisa de 
mestrado em andamento na área da Educação, realizada na UFVJM. A pesquisa se situa 
como uma proposta de reflexão para entendermos a influência da evasão de alunos, 
desde a implantação do Curso Bacharelado em Humanidades (BHu), no segundo 
semestre de 2009. Saber sobre a quantidade de alunos evadidos no Curso é relevante 
para a adoção de estratégias de políticas públicas educacionais, bem como para termos 
conhecimento sobre a temática. Os objetivos da pesquisa buscam uma discussão teórica 
sobre o tema, a fim de problematizarmos o assunto e para compreendermos o fenômeno 
da evasão escolar no âmbito da UFVJM. Ademais, procuramos delimitar o fenômeno e 
as causas da evasão na universidade através de um estudo longitudinal e também refletir 
sobre as possíveis consequências da evasão escolar. A hipótese da pesquisa refere-se à 
possibilidade de os alunos, quando abandonam a universidade, eles o fazem por 
apresentarem pouca adaptabilidade ao meio universitário e baixo letramento acadêmico 
e, ainda, por questões socioeconômicas. A pesquisa tem base de um estudo qualitativo, 
descritivo, interdisciplinar e caráter bibliográfico, através da revisão de estudos de 
teóricos das áreas da Educação e das Ciências Sociais (BRUNO, 1996; BORDIEU, 
2007; OLIVEIRA, 2000, dentre outros) e possui também uma base qualitativa. A 
formação do corpus se faz pela coleta de dados quantitativos de natureza longitudinal. A 
delimitação do campo de pesquisa se dá por dois semestres com o acompanhamento dos 
discentes ingressantes no Curso. Os resultados preliminares apontam um alto índice de 
alunos evadidos na UFVJM nos dois primeiros períodos da graduação e percebe-se uma 
dificuldade em quantificar o número de alunos evadidos, por esse se confundir com o 
número de alunos retidos, dificultando uma análise somente quantitativa. 
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ABORDANDO A DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985) 
NOS DIAS ATUAIS EM SALA DE AULA 

 

 

 Camilla Bahiense1 
Gladson David Reis2 

 

Resumo: O ensino de História foi fortemente afetado pelo período da Ditadura civil-
militar e ainda hoje apresenta resquícios de um ideal autoritário, decorativo e muitas 
vezes tedioso para os alunos. Neste artigo apresento a forma como os professores 
trabalharam e trabalham o período da ditadura civil-militar nas salas de aula por meio de 
um questionário composto de nove perguntas, feito com dois profissionais da área da 
educação, que atualmente trabalham com a disciplina História no ensino fundamental e 
médio, onde procurei identificar suas influências, posicionamentos, escolhas e marcas 
que este período deixou em cada um. Em relação à prática docente, falo sobre a 
utilização da História Oral, e o cruzamento com diferentes documentos, em sala de aula 
como forma de sair do óbvio com os alunos. Ao trabalhar com tal abordagem trazemos 
uma vivência de certa pessoa que passa a ser trabalhada no imaginário de quem a 
analisa, no caso, professores e alunos. Dessa forma é importante colocar para os 
estudantes como as histórias contadas podem nos trazer uma reflexão de certo período 
estudado, fazendo com que eles consigam relacionar a matéria estudada com história de 
vida.  

 
Palavras-Chave: Ensino de História, Ditadura Civil-Militar, História Oral. 
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UFVJM À FAVOR DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
DOS SURDOS 

 
 

Gabriella Lely Cardoso Martins1 

Josilene Duarte Nunes Àvila2 

 

 
Resumo: Em atendimento às legislações vigentes, como ao Decreto  nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005, que reconhece a pessoa surda como aquela que, por ter perda 
auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura principalmente  pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, e  regulamenta na Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, vem promovendo 
cursos de Libras aos servidores técnicos-administrativos. Os dois cursos ofertados no 
ano de 2016, foram ministrados pelas servidoras Tradutoras Intérpretes de Libras, 
lotadas nos campi Janaúba e Diamantina, com o intuito de divulgar a língua e a cultura 
dos surdos capacitando os servidores dessa instituição de ensino visando a comunicação 
entre usuários da LIBRAS com eficiência e tranquilidade, através de curso na 
modalidade semipresencial com um total de 90h, sendo 44h de aulas presenciais, 
divididas em 3 aulas por semana com 2h de duração cada encontro, e 46h de atividades 
e estudos online na plataforma moodle. Abordou-se atividades práticas com avaliação 
contínua, os conteúdos foram divididos em dois módulos de 45h cada. A  oferta dos 
cursos de Libras para servidores da instituição, vem atender também à política de 
acessibilidade e inclusão apregoada pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NACI 
que coordena ações que visem a eliminação de barreiras comunicacionais, 
arquitetônicas dentre outras. Contemplou-se 13 cursistas, nos dois campi, esses, 
dedicaram a cada atividade e conteúdo, demonstrando grande interesse pelo 
aprendizado contínuo da língua vislumbrando a possibilidade de aprimoramento.  
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AVALIAÇÃO TEMPORAL DA DEGRADAÇÃO DO 
BIOMA CERRADO NO MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO – MINAS GERAIS - BRASIL 
  
 

Marcilio Baltazar Teixeira1  
Pedro Luiz Teixeira de Camargo2  

Paulo Pereira Martins Junior3 
 
 
Resumo: Este estudo busca compreender os níveis de progressão temporal da 
degradação do bioma Cerrado para uma área localizada no alto médio São Francisco, 
Norte de Minas Gerais, no período aproximado de 40 anos, precisamente, nos anos de 
1973/1975, 1984, 1993, 2003, 2009 e 2011. Por meio da utilização das técnicas de 
Processamento Digital de Imagens (PDI), os mapas temáticos foram desenvolvidos, 
podendo ser percebidos os variados níveis de degradação do Cerrado. Assim, 
percebendo a complexidade do uso e ocupação dos solos daquela região e tentando 
simplificar o entendimento da evolução do processo da degradação, classificou-se a 
localidade estudada em seis temas fundamentais: Cerrado, plantações antrópicas, solo 
exposto, “outros” aspectos, Mata Ciliar e água. A partir dos estudos realizados, 
constatou-se a preocupante evolução da deterioração do bioma estudado na área de 
interesse. 
 
Palavras-chave: Cerrado; Degradação, Rio São Francisco, Norte de Minas Gerais. 
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A IMPORTÂNCIA SOCIAL DA PESQUISA SOBRE A 
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA FLORA NO 

BRASIL 
 

Thamyres Sabrina Gonçalves1 
Mariley Gonçalves Borges2 

 
 
Resumo: As plantas passaram ao longo dos anos por diversos processos de evolução 
associados ao desenvolvimento evolutivo do geossitema do planeta, ou seja, pela 
formação dos diversos ecossistemas. O conhecimento e o entendimento das complexas 
relações que envolvem a fitogeografia brasileira têm auxiliado ao longo de anos no 
entendimento da formação de paisagens e domínios da natureza no Brasil. Desse 
naturalismo que embora tenha levado aos herbários de outros países a maior parte das 
coletas de plantas brasileiras surgiu boa parte do que sabemos sobre a geografia 
botânica das plantas do nosso território. Conhecer a flora de uma região e os padrões da 
origem e evolução das espécies é de suma importância para se avançar na elaboração de 
planos de manejo e conservação que contemplem a tão necessária multidisciplinaridade, 
já que esses estudos envolvem dados de diferentes variáveis. O Brasil tem atualmente 
uma enorme quantidade de áreas destinadas à conservação, onde os inventários de 
espécies ocupam papel de destaque em quantidade de pesquisas desenvolvidas nessas 
áreas protegidas. Mas não basta criar a unidade de conservação, tem que fazer pesquisa 
dentro dela para que o objetivo social da conservação seja cumprido. Por isso, fazer 
pesquisa em redes colaborativas, cooperações internacionais e interinstitucionais, 
formando equipes de pesquisadores que juntos consigam analisar informações sobre 
diferentes aspectos do ecossistema em muito têm a contribuir com os estudos 
ambientais e com um olhar mais integrado entre produtividade agrícola e 
sustentabilidade ambiental. Pois a verdade é que em plena era do conhecimento, ou da 
informação, sabemos muito pouco sobre nossa biodiversidade. Estamos perdendo cada 
dia mais espécies que nem mesmo chegamos a conhecer, incluindo seus processos de 
evolução e adaptação, que talvez possam servir para explicar nossos dilemas sobre o 
sucesso atual e futuro da humanidade. 
 
Palavras chave: Inventários, Vegetação, Fitogeografia, Homem e Biosfera. 
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PERFIL GEOQUÍMICO DO SOLO DA FUCAM – ÁREA 
ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, 

NORTE DE MINAS GERAIS - BRASIL 
 

Pedro Luiz Teixeira de Camargo1,  
Marcilio Baltazar Teixeira 2,  

Paulo Pereira Martins Junior3 
Fernando Antônio Madeira4 

 
Resumo: Este estudo busca apresentar o perfil geoquímico do solo da Fundação Caio 
Martins (FUCAM), área estadual localizada no município de São Francisco, Norte de 
Minas Gerais. Sabendo da importância da FUCAM para a região, haja vista que ali 
vivem e estudam jovens em condição de vulnerabilidade social, que se realizou este 
trabalho, pois, de acordo com a riqueza mineral ali presente, será possível uma 
indicação agronômica mais precisa das árvores mais adequadas para o plantio. Para isso 
coletou-se amostras de solo no ano de 2016 e através do uso do aparelho de 
espectrometria por fluorescência de raios-X da UFOP, foi possível reconhecer e 
estabelecer as concentrações dos elementos químicos ali presentes. Como resultado 
observou-se os seguintes valores percentuais: SiO2 (80,25%); Al2O3 (7,43%); Fe2O3 
(3,15%); MnO (0,066%); MgO (0,30%); CaO (0,27%); Na2O (0,053%); K2O (1,02%) e 
P2O5 (1,02%). Baseado nisso, é possível afirmar que, de maneira surpreendente e 
inesperada o solo local não é tão ácido como da maior parte do Cerrado (mas ainda 
ácido), pois a quantidade de Al2O3 se mostrou abaixo de 10%. Já a alta concentração de 
SiO2 encontrado indica que o local, tem alto grau de intemperização. A quantidade de 
Fe2O3, entretanto derruba a hipótese de alta de matéria orgânica, pois sua baixa 
quantidade prova que o local não oferece C disponível, pois a baixa abundância de Mn, 
assim como do Fe, é sinal de pobreza local de matéria orgânica, algo típico do Cerrado. 
Outro fator importante, é o fato de ter pouco Ca e Mg disponíveis, o que faz com que o 
solo seja classificado como de acidez média. Para concluir, pode-se indicar a gessagem 
e adubação para o plantio, haja vista sua acidez pedológica e falta de matéria orgânica, 
sendo indicado, em especial pela proximidade com o rio e a necessária observância ao 
Código Florestal brasileiro o plantio de árvores frutíferas típicas de Mata Ciliar do 
Cerrado, como Baru (Dipteryx alata), Goiaba (Psidium guajava) e Umbu (Spondias 

tuberosa). 
 
Palavras-chave: Geoquímica; Cerrado, FUCAM, Rio São Francisco, Norte de Minas 
Gerais. 
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O LIXO QUE NÃO QUEREMOS: PRÁTICAS 
SOCIOAMBIENTAIS NO MEIO ACADÊMICO DO IECT-

JANAÚBA E ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MAURÍCIO 
DE AZEVEDO 

 
 

 Adriana da S. Souza1 
Bárbhara M. Marinho 2 
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 Willyan Pachere5 
 

 
Resumo: Em decorrência do constante crescimento da população brasileira, e dos 
avanços econômicos, tecnológicos e científicos, vem-se aumentando constantemente a 
produção de lixo, que muitas vezes, é descartado de forma inadequada, como em lixões 
ou terrenos baldios. Uma forma de minimizar os impactos provocados pelo lixo está 
sendo adotada pelo Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT), campus 
Avançado de Janaúba, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), por meio do projeto “O lixo que não queremos: Práticas Socioambientais no 
Meio Acadêmico do IECT-Janaúba e Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo”, 
em parceria com a Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo(EEJMA), com o 
objetivo de conscientização através de palestras sobre o assunto e implantação de 
práticas sustentáveis no uso consciente da água e energia elétrica e destinação correta do 
lixo do Instituto e da escola estadual. Foram realizadas palestras com a comunidade 
acadêmica do IECT e com alunos da EEJMA sobre as questões ambientais de 
reciclagem e reutilização do lixo, uso sustentável da água e da energia elétrica. Após 
todas as palestras foram realizados questionários com os ouvintes, com o intuito de 
analisar o nível de conscientização entre eles. Oficinas de reciclagem foram e estão 
sendo desenvolvidas pelos discentes do projeto na EEJMA, onde parte do lixo será 
convertido em peças artesanais, e também serão desenvolvidas oficinas sobre 
compostagem e produção de sabão artesanal. Tais práticas abordadas são uma forma de 
minimizar a situação atual do descarte de lixo e degradação do meio ambiente na região. 
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