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EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO CALOR DE TRABALHADORES DURANTE A APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS NA 
CULTURA DO CAFEEIRO
Lucas Deleon RAMIRIO¹; Paulo Henrique de Siqueira SABINO²; Geraldo Gomes de OLIVEIRA JÚNIOR² Adriano Bortolotti da SILVA²; Wilson 
Roberto PEREIRA³.

Durante a aplicação de produtos fitossanitários no cafeeiro os trabalhadores podem estar expostos a temperaturas capazes de
comprometer sua saúde. Desta forma, conhecer os níveis de calor ocupacional que os trabalhadores estão expostos torna-se
importante. O presente estudo teve como objetivo avaliar a exposição ocupacional ao calor de trabalhadores durante a aplicação
de produtos fitossanitários com bomba costal manual na cultura do cafeeiro. O levantamento dos dados foi realizado na fazenda-
escola do IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes nos meses de setembro e outubro de 2017. Avaliou-se o calor ocupacional em
lavoura cafeeira através do método do IBUTGMÉDIO. Os valores do IBUTG encontrados foram comparados aos limites de
exposição da NR 15 para fins de classificação de insalubridade e com a NHO 06 para trabalhadores aclimatizados e não
aclimatizados. Os resultados demostraram que o IBUTG encontrado está abaixo do limite de tolerância da NR15, para o mês de
setembro. No mês de outubro o limite de tolerância foi ultrapassado no período das 11h às 14h59m, considerando uma
atividade pesada contínua e descanso no próprio local de trabalho, sendo a atividade considerada insalubre. Ao considerarmos os
critérios da NHO 06 observou-se que os limites de exposição ocupacional foram ultrapassados no mês de outubro, para
trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. Em setembro o limite de exposição ocupacional da NHO 06 foi superado
somente para trabalhadores não aclimatizados. Portanto, os trabalhadores devem ser submetidos à aclimatização durante a
atividade de aplicação de fitossanitários no mês de outubro.

Palavras-chaves: Calor Ocupacional. IBUTG. Aclimatização. Insalubridade.

¹Pesquisador e Doutorando em Agricultura Sustentável, 

²Docentes: Professor Orientador, Universidade José do Rosário Vellano, Campus Alfenas, MG, Brasil. Professor Doutor, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, MG, Brasil; Professor Doutor, Universidade José do Rosário Vellano, 
Campus Alfenas, MG, Brasil. 

³Técnico Administrativo, Doutor, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Inconfidentes, MG, Brasil.



IMPACTO DA CONDIÇÃO BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA DA
UNIFENAS-CAMPUS ALFENAS
Aluísio Eustáquio de Freitas Miranda Filho¹, Adriana Boeri Freire Tamburini² , Maristela Soares Swerts Pereira², Nádia Carolina Teixeira
Marques², Heloisa de Sousa Gomes²

A saúde bucal é de fundamental importância na vida de um indivíduo desde sua infância podendo interferir no seu bem-estar
físico e/ou emocional. Qualquer alteração na condição bucal que gera alguma doença bucal pode causar um impacto na
qualidade de vida da pessoa. O objetivo deste estudo observacional transversal será investigar o impacto que a condição bucal e
as condições socioeconômicas têm na rotina diária e na qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) de crianças que são
atendidas na clínica Odontopediátrica da Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS-Câmpus Alfenas). Serão examinadas
clinicamente 288 crianças de 4 a 12 anos de idade, por um examinador que será previamente treinado e calibrado. Será avaliado
o índice de cárie dentária utilizando o ceo-d (dentes cariados, extração indicada e obturados), defeitos de esmalte utilizando o
índice de defeitos de esmalte (DDE), as maloclusões e os traumatismos dentários na dentição decídua, mista e/ou permanente
utilizando um formulário específico. Os pais/responsáveis irão responder a versão brasileira do questionário Early Childhood Oral
Health Impact Scale (ECOHIS), a versão brasileira do questionário Parental-Caregiver Perceptions Questionnaire (P-CPQ) para
crianças de 4-5 anos e de 6-12 anos de idade, respectivamente. Além disso, todos os pais irão responder a um formulário para
avaliar a condição socioeconômica. As análises univariada e multivariada dos dados bem como a análise descritiva serão
realizadas pelo software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0, adotando-se p<0,05 como significante.

Palavras-chave: Saúde Bucal; Criança; Saúde Bucal; Qualidade de Vida.

¹Discente da faculdade de Odontologia da Universidade José do Rosário Vellano- Câmpus Alfenas

²Docentes de Odontopediatria do Curso de Odontologia da Universidade José do Rosário Vellano-Câmpus Alfenas.



UNIFENAS VARGINHA SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Júlia Rodrigues Alves1; Christiane Navarra Frogeri Pimenta2; José Ronaldo Miranda3; Catherine Bueno Domingueti4; Carolina Pinto Vieira5

Incentivar políticas ambientais que estão relacionadas à redução das principais causas de degradação ambiental é um dos papéis
das Instituições de Ensino Superior (IES). Adotar medidas que sensibilizem e conscientizem a sociedade quanto à importância na
separação adequada de resíduos sólidos gerados torna-se indispensável no longo caminho que visa à preocupação com a
preservação ambiental além da conscientização sobre arborização. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é a realização de
ações que envolvam alunos, docentes, população e instituições privadas, para que ocorra o estreitamento do vínculo entre estes
e a comunidade local e regional. Além de promover a sustentabilidade ambiental, a Universidade promoverá desta forma, um
ambiente saudável e uma segurança ambiental. Em paralelo, espera-se desenvolver a consciência ecológica em todos os setores
da Universidade e formar profissionais a nível de graduação conscientes quanto às questões ambientais e ativos no intuito de
reduzir a degradação ambiental ocasionada pela produção por meio de resíduos sólidos e a conscientização sobre a importância
do reflorestamento. O projeto encontra-se em andamento, para 2019 foram realizadas nove ações, com estimativa de 1452
indivíduos revelando a importância na separação dos resíduos sólidos, os locais de coleta seletiva, a captação de resíduos de óleo
não utilizados pela população e reciclagem deste material para confecção de sabão que foi distribuído à população em ações; a
realização de questionários e doações de mudas conscientizando e estimulando a arborização. Os registros das atividades por
meio de fotos, relatórios e questionários estão sendo realizados em cada ação e as análises dos resultados obtidos, está sendo
realizada em paralelo junto as demais etapas do projeto.

Palavras-chave: Ações Ambientais; Sustentabilidade; Cidadania; Coleta Seletiva.

1Discente do curso de Biomedicina

2Docente do curso de Psicologia

3Docente do curso de Odontologia

4Docente do curso de Biomedicina

5Docente orientador



ANEMIA: UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETA A TERCEIRA IDADE
Augusto Coli Junqueira Villela Fernandes¹, Gabriel Franco Bastos¹, Luiza D’ Ottaviano Cobos¹, Maria Clara Gontijo dos Santos¹, Matheus
Paravizo Lello Santos¹, Rogério Ramos do Prado²

Este trabalho foi feito com a finalidade de levar à população leiga, principalmente da terceira idade, informações básicas sobre a
Anemia, sinal muito frequente nesta faixa etária. Anemia é uma diminuição da quantidade de uma proteína que transporta
oxigênio, chamada de hemoglobina. Nessa doença os tecidos do corpo recebem baixa quantidade dessa molécula. A doença tem
causas genéticas, carência alimentar, doenças inflamatórias, sangramentos, má absorção, entre outras. Foi estudada uma
população de aproximadamente 140 idosos residentes do Lar São Vicente de Paulo, no qual foram coletadas informações sobre
as doenças que mais afetavam esses indivíduos. Assim, foi produzido um banner contendo uma breve explicação sobre o que é a
doença, como fazer seu diagnóstico e como preveni-la, na tentativa de levar à população como um todo maiores informações
para sua saúde. Trabalho realizado por membros da Liga de Genética Médica do Curso de Medicina da UNIFENAS Alfenas, com o
apoio da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários.

Palavras-Chave: Anemia, Idosos

¹Discentes do curso de Graduação em Medicina.

²Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários.



DEPRESSÃO: UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETA A TERCEIRA IDADE: DEPRESSÃO
Augusto Coli Junqueira Villela Fernandes¹, Gabriel Franco Bastos¹, Iago Ribeiro Lemes³, Reigson Alves Dias¹, Rogério Ramos do Prado², Victor
Leone de Andrade¹, Wesley Ramires de Souza Liberato¹

Este trabalho foi feito com a finalidade de levar à população leiga, principalmente da terceira idade, informações básicas sobre a
depressão, doença muito frequente nesta faixa etária. Depressão é uma doença causada pela diminuição de neurotransmissores
e/ou dos receptores que os captam, os quais estimulam o cérebro. Está ligada a fatores genéticos e ao ambiente em que a pessoa
vive. Foi estudada uma população de aproximadamente 140 idosos residentes do Lar São Vicente de Paulo, no qual foram
coletadas informações sobre as doenças que mais afetavam esses indivíduos. Assim, foi produzido um banner contendo uma
breve explicação sobre o que é a doença, como fazer seu diagnóstico e como preveni-la, na tentativa de levar à população como
um todo maiores informações para sua saúde. Trabalho realizado por membros da Liga de Genética Médica do Curso de Medicina
da UNIFENAS Alfenas, com o apoio da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários.

Palavras-Chave: Depressão, Idosos

¹Discentes do curso de Graduação em Medicina.

²Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários.



DIABETES MELLITUS: UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETA A TERCEIRA IDADE
Augusto Coli Junqueira Villela Fernandes¹, Gabriel Franco Bastos¹, Icaro Costa Cunha¹, Jose Ivo Bonfim Lopes¹, Leticia Benevenutti¹, Lucas
Sardinha Barreto¹, Rogério Ramos do Prado²

Este trabalho foi feito com a finalidade de levar à população leiga, principalmente da terceira idade, informações básicas sobre o
Diabetes Mellitus, doença muito frequente nesta faixa etária. Diabetes Mellitus é a alteração da ação ou diminuição da produção
de insulina, impedindo que a glicose seja levada para o interior das células. É uma doença ligada à genética e a maus hábitos de
vida. Foi estudada uma população de aproximadamente 140 idosos residentes do Lar São Vicente de Paulo, no qual foram
coletadas informações sobre as doenças que mais afetavam esses indivíduos. Assim, foi produzido um banner contendo uma
breve explicação sobre o que é a doença, como fazer seu diagnóstico e como preveni-la, na tentativa de levar à população como
um todo maiores informações para sua saúde. Trabalho realizado por membros da Liga de Genética Médica do Curso de Medicina
da UNIFENAS Alfenas, com o apoio da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus, Idosos

¹Discentes do curso de Graduação em Medicina.

²Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários.



DISLIPIDEMIA: UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETA A TERCEIRA IDADE
Augusto Coli Junqueira Villela Fernandes¹, Emanuela Mendes Junqueira de Barros¹, Gabriel de Carvalho Vilela Rodriguez¹, Gabriel Franco
Bastos¹, Maria Eduarda Vilela Amarante¹, Sérgio Antônio Murad Neto¹, Rogério Ramos do Prado²

Este trabalho foi feito com a finalidade de levar à população leiga, principalmente da terceira idade, informações básicas sobre a
Dislipidemia, doença muito frequente nesta faixa etária. Dislipidemia é o aumento dos níveis de colesterol e/ou triglicérides
presentes no organismo. É uma doença que está ligada aos hábitos de vida e a problemas genéticos. Foi estudada uma população
de aproximadamente 140 idosos residentes do Lar São Vicente de Paulo, no qual foram coletadas informações sobre as doenças
que mais afetavam esses indivíduos. Assim, foi produzido um banner contendo uma breve explicação sobre o que é a doença,
como fazer seu diagnóstico e como preveni-la, na tentativa de levar à população como um todo maiores informações para sua
saúde. Trabalho realizado por membros da Liga de Genética Médica do Curso de Medicina da UNIFENAS Alfenas, com o apoio da
Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários

Palavras-Chave: Dislipidemia, Idosos

¹Discentes do curso de Graduação em Medicina.

²Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários.



HIPOTIREOIDISMO: UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETA A TERCEIRA IDADE
Augusto Coli Junqueira Villela Fernandes¹, Eduarda Cássia Souza Peloso¹, Flávia de Lima Franco¹, Gabriel Franco Bastos¹, Gabriela Queiroz de
Sousa¹, Isadora Letícia Ribeiro Melo¹, Rogério Ramos do Prado²

Este trabalho foi feito com a finalidade de levar à população leiga, principalmente da terceira idade, informações básicas sobre o
Hipotireoidismo, doença muito frequente nesta faixa etária. É um distúrbio hormonal em que a glândula tireoide passa a produzir
pequena quantidade de hormônios (T3 e T4). É uma doença que está ligada a genética e a carência alimentar. Foi estudada uma
população de aproximadamente 140 idosos residentes do Lar São Vicente de Paulo, no qual foram coletadas informações sobre
as doenças que mais afetavam esses indivíduos. Assim, foi produzido um banner contendo uma breve explicação sobre o que é a
doença, como fazer seu diagnóstico e como preveni-la, na tentativa de levar à população como um todo maiores informações
para sua saúde. Trabalho realizado por membros da Liga de Genética Médica do Curso de Medicina da UNIFENAS Alfenas, com o
apoio da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários

Palavras-Chave: Hipotireoidismo, Idosos

¹Discentes do curso de Graduação em Medicina.

²Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários.



HIPERTENSÃO: UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETA A TERCEIRA IDADE
Augusto Coli Junqueira Villela Fernandes¹, Gabriel Franco Bastos¹, Maria Luísa Costa Viana¹, Nathalia Cangussu de Castro¹, Renata Silva Diniz¹,
Rogério Ramos do Prado²

Este trabalho foi feito com a finalidade de levar à população leiga, principalmente da terceira idade, informações básicas sobre a
Hipertensão, doença muito frequente nesta faixa etária. Hipertensão é o aumento da pressão arterial, que afeta de forma
negativa vários órgãos em longo prazo. É uma doença que está ligada à genética, à idade, à obesidade, ao sedentarismo, à
ingestão excessiva de sal, e outras doenças como a diabetes mellitus, ao cigarro, à ingestão de bebidas alcoólicas e ao estresse.
Foi estudada uma população de aproximadamente 140 idosos residentes do Lar São Vicente de Paulo, no qual foram coletadas
informações sobre as doenças que mais afetavam esses indivíduos. Assim, foi produzido um banner contendo uma breve
explicação sobre o que é a doença, como fazer seu diagnóstico e como preveni-la, na tentativa de levar à população como um
todo maiores informações para sua saúde. Trabalho realizado por membros da Liga de Genética Médica do Curso de Medicina da
UNIFENAS Alfenas, com o apoio da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários

Palavras-Chave: Hipertensão, Idosos

¹Discentes do curso de Graduação em Medicina.

²Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários.



MANEJO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES CONTAMINADAS NA BACIA DO RIO GRANDE
Darlan Portugal Lara¹, Rodrigo Garcia Brunini²

O presente estudo relata a importância de se preservar as nascentes, evitando o desmatamento de encostas, das matas ciliares e
o uso inadequado dos solos. A proteção desses olhos d’água é fator primordial para que seja garantido o volume e a qualidade da
água, onde a análise da água é fator determinante para saber a sua qualidade, medindo os reais impactos e as possíveis soluções.
Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade de água em nascentes da bacia do Rio Grande, no Município de Boa
Esperança – MG. Para tanto, foram avaliados parâmetros físico-químicos e parâmetros bacteriológicos da água das nascentes. As
coletas de água foram realizadas mensalmente durante doze meses, sendo os dados submetidos à metodologia de Standard. O
uso/ocupação do solo foi diagnosticado e analisado por tomadas fotográficas e levantamento das práticas adotadas no entorno
das nascentes. Os resultados foram analisados estatisticamente, no intuito de avaliar a variabilidade da qualidade da água e o
impacto do uso do solo próximo às nascentes, com presença de mata nativa (APP) e sem essa proteção natural. Desta forma, o
presente estudo conseguiu apontar qualidade, impactos e soluções para as nascentes, contribuindo de forma significativa para o
município de Boa Esperança – MG, pois com a parceria entre o programa de pós-graduação da UNIFENAS e FURNAS, foi possível
revitalizar sem custo as nascentes impactadas, com o plantio de árvores nativas, cercamento conforme a legislação vigente e
limpeza.

Palavras-chave: recurso hídrico, qualidade da água, microbacia, parâmetros físico-químicos.

¹Discente do Curso de Pós-Graduação em Sistema de Produção na Agropecuária

²Docente Orientador



PROJETO “VIVACIDADE”
Mariana Della Mura Jannini Schlieper¹, Fabiana Diniz Sepini Rodrigues Amaral², Frederico Leopoldo Pereira², João Victor Martins de Miranda²,
Thais Lima Farah²

O envelhecimento faz parte do curso natural da vida e é um processo contínuo de perdas e ganhos (MENDES et al., 2005). O
desenvolvimento psicológico no envelhecimento envolve diversos ajustamentos do indivíduo às mudanças ocorridas nessa fase,
sejam elas físicas, sociais ou psíquicas. Apesar da ênfase dada aos aspectos negativos da velhice é possível um envelhecimento
“bem-sucedido” a partir da valorização das potencialidades dos idosos e de uma melhor adaptação entre o indivíduo e o meio
(FONSECA, 2010). Segundo o IBGE (2015), a proporção da população idosa brasileira com 60 anos ou mais, passou de 9,8% para
14,3% entre os anos de 2005 e 2015 e tende a continuar crescendo. Sendo assim, destaca-se a importância de programas de
apoio aos idosos e da contribuição da Psicologia para a promoção do envelhecimento saudável. As instituições asilares são
lugares que oferecem aos idosos atendimento às necessidades básicas, como a moradia, alimentação, saúde e convivência social.
Porém, existem ainda algumas limitações: nem sempre são ofertadas atividades de lazer, bem-estar e estimulação física e
cognitiva. Muitos idosos que encontram-se nessas instituições não possuem vínculo familiar e social ou encontram-se afastados
desses vínculos, o que gera consequências, como o isolamento social e a solidão emocional (GUIMARÃES et al., 2005). Devido às
dificuldades descritas e vivenciadas por idosos que residem em asilos, este projeto visa proporcionar uma expansão da qualidade
de vida e da saúde mental, através do resgate das suas potencialidades, estímulo das competências pessoais e ampliação das
habilidades de enfrentamento, utilizando momentos de lazer, estimulação cognitiva e interação interpessoal como forma de
reflexão sobre o sentido da vida, motivação e promoção da autoestima. As atividades são realizadas em duas instituições asilares
que abarcam um público de 46 indivíduos, em duas cidades sul-mineiras.

Palavras-chave: envelhecimento, instituições asilares, qualidade de vida, saúde mental.

¹Docente orientador

²Discentes do Curso de Graduação em Psicologia



CAÇA AOS VALORES, TESOUROS DA VIDA
Lucas Camargo Pallos¹, Samara Cabral Terra¹, Letícia Sarto de Souza¹, Laís Alves Marques¹, Vânia Beatriz Conde Moraes²

Na Psicologia, o campo de estudos sobre o desenvolvimento moral, a partir de uma perspectiva psicogenética, teve início com o
trabalho “O JUÍZO MORAL NA CRIANÇA”, escrito por Jean Piaget, em 1932. Nesse livro, o psicólogo suíço relata uma série de
experimentos que demonstram que a moralidade se desenvolve com o passar do tempo e à medida que novas aquisições no
campo cognitivo e afetivo são conquistadas pelo sujeito. Nesta pesquisa e ação tem-se como objetivo destacar os ganhos
proporcionados pelo lúdico no desenvolvimento moral da criança, em especial na aprendizagem dos valores da amizade,
confiança e conhecimento na questão da cooperação entre crianças. Tendo os acadêmicos do 4º. Período de Psicologia da
UNIFENAS como mediadores entre as crianças, os jogos e as brincadeiras, foi proposta a seguinte atividade: Caça ao Tesouro. A
brincadeira consiste em entregar às crianças cartas, onde haviam pistas escritas. As cartas são lidas pelos aplicadores e/ou pelas
crianças que manifestam interesse em lê-las umas às outras. De posse destas cartas com pistas e instruções para as próximas
etapas da atividade, elas percorrem o Vale da Amizade, percurso realizado em duplas, andando com seus pés amarrados com seu
par e, tendo atravessado todo o circuito, seguem para a Ilha da Confiança, etapa percorrida em conjunto, sendo que, de mãos
dadas, todos andam sobre uma corda e a atravessam. Por fim, todos vão à Praça da Gratidão, onde agradecem uns aos outros.
Nesta Praça os participantes obtêm a última instrução junto a um mapa e tomam conhecimento da tarefa que devem cumprir:
“costurar” os conhecimentos obtidos durante toda a caça. Conclui-se que as brincadeiras possibilitam às crianças uma
aprendizagem significativa para o seu desenvolvimento pessoal, social, emocional e moral.

Palavras-chave: desenvolvimento moral; aprendizagem de valores, brincar em cooperação.

¹Discentes do 4º Período do Curso de Psicologia da UNIFENAS, Campus de Alfenas;

²Docente do Curso de Psicologia da UNIFENAS, Campus de Alfenas.



A ARTE DO BRINCAR COM MATERIAIS RECICLÁVEIS E A RESSIGNIFICAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Lucas Camargo Pallos¹ Tatiane de Carvalho¹, Izadora Fidellis da Costa¹, Fernanda Aline Nascimento Siqueira¹, Vânia Beatriz Conde Moraes².

O brincar é um fator universal, que possui extrema importância para o desenvolvimento físico, cognitivo, sociocultural e 
emocional de um sujeito. O ato de brincar não é somente prazeroso, mas também uma das bases estruturais de desenvolvimento 
psicológico daquele que virá a se tornar o sujeito adulto. Tendo em vista esses fatores, esta atividade buscou estimular a 
criatividade de cada participante utilizando caixas de papelão personalizadas criadas com materiais recicláveis para a “corrida de 
carrinhos”. A utilização de materiais recicláveis, que à primeira vista podem parecer descartáveis, permite à criança fabricar seus 
próprios brinquedos, desviando os objetos que a cercam de seu uso habitual; manipular/dar outro sentido às representações 
sociais que surgem em seu brincar, bem como decifrar conteúdos complexos e estruturados, assimilando os códigos sociais e 
dispondo de imagens e pontos de referência que ela poderá acionar em outros campos. Ao construir brinquedos feitos de 
papelão e ressignificar os objetos criados, as crianças também se deparam com o real valor de um material reciclável e sua 
própria capacidade de transformação das coisas. Durante as atividades desenvolvidas na Praça, ao mostrar para as crianças que
várias brincadeiras e brinquedos poderiam ser criadas das mais diversas formas, também foram introduzidos novos pontos de 
vista sobre o descarte de lixo, e os problemas que podem trazer a natureza, utilizando uma linguagem adequada para a faixa 
etária de cada uma delas. A partir daí as crianças puderam encontrar uma nova oportunidade de brincadeira, dando novas 
funções aos objetos, sempre que se deparando com materiais recicláveis. De forma considerável, aos poucos, estas crianças 
desenvolveram uma consciência que além de ambiental, também transforma a formação de seu papel como cidadão.

Palavras chave: brincar, desenvolvimento, materiais reciclados, representação social.

¹Discentes do 4º Período do Curso de Psicologia da UNIFENAS, Campus de Alfenas.

²Docente do Curso de Psicologia da UNIFENAS – Campus de Alfenas



DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E O DIREITO DE BRINCAR COM OS OUTROS: CANTAR
Jose Roberto de Carvalho Junior¹, André Felipe de Oliveira¹, Carla Rafaela Veloso dos Santos¹, Anna Flávia Teodoro de Sousa¹, Vânia Beatriz
Conde Moraes²

Deficiência Múltipla é a expressão adotada para designar pessoas que têm mais de uma deficiência. É uma condição heterogênea
que identifica diferentes grupos de pessoas, revelando associações diversas de deficiências que afetam, mais ou menos
intensamente, o funcionamento individual e o relacionamento social. A atuação nessa área enfrenta insuficiência de literatura
sobre o assunto, falta de intercâmbio de experiências e escassez de pesquisas científicas e de registros das práticas pedagógica e
psicológica. A concepção de deficiência múltipla tem mudado significativamente. A ideia de gravidade considera as características
da pessoa, mas enfatiza, também, os efeitos do ambiente comunitário e do apoio que recebe para dimensionar as limitações
impostas pela deficiência. As Atividades Integradoras do 4º Período do Curso de Psicologia foram concebidas e planejadas tendo
como tema as práticas lúdicas na comunidade. Elas consistiram na realização de brincadeiras e jogos que contribuíssem para a
efetivação do direito de brincar, tais como corrida com colher, boliche, caça ao tesouro, jogo de bolinhas de gude, dentre outros.
Durante sua realização, foi levada à Praça uma criança portadora de deficiências múltiplas. A menina e sua mãe foram acolhidas
pelos acadêmicos de Psicologia da UNIFENAS que, formando uma roda a seu redor, começaram a cantar cantigas infantis atuais.
Percebendo as limitações da garotinha, os acadêmicos se revezaram na proposição de brincadeiras para que ela participasse, tais
como contação de estórias, pintura no rosto. Além disso, um estudante, conhecido da família e da criança, pode estar próximo. A
inclusão do portador de múltiplas deficiências em atividades sociais é fundamental, já que as interações adequadas
proporcionam estímulo favorável para o desenvolvimento de qualquer criança. Ao adaptar as atividades para o contexto
apresentado, os alunos propiciaram diferentes sentimentos e possibilidades de inclusão e aceitação em todos os presentes,
principalmente na garotinha, aplicando os princípios de igualdade essenciais para sua prática.

Palavras chave: deficiência múltipla; brincar; relacionamento social; inclusão social.

¹ Discentes do 4º Período do Curso de Psicologia da UNIFENAS, Campus de Alfenas.

² Docente do Curso de Psicologia da UNIFENAS, Campus de Alfenas


