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PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e PESQUISA 

selecionados entre os projetos apresentados e 
publicados nos anais do SEMIC 2016   



AGENTE PENITENCIÁRIO: SER OU NÃO SER O PROTETOR DOS DIREITOS HUMANOS DO RECLUSO? 

RODRIGUES, Thanity Paolla Reis Dompieri; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: FAPEMIG 

AUGUSTO, Tatielly Carolina; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: FAPEMIG 

SILVA, Nivalda de Lima; Orientador(a)  

O presente trabalho visa à observância da postura dos agentes penitenciários para que se possa extrair a real função destes no 
ambiente carcerário. O que se espera destes profissionais dentro do ambiente penitenciário é a dualidade de funções: ser firme 
quanto à aplicação da pena e ser o protetor dos direitos do recluso, principalmente os direitos humanos.A pesquisa será realizada 
com base nas condutas dos agentes penitenciários, analisando se estes cumprem o papel de protetor dos direitos dos reclusos, 
consagrados nos pactos internacionais e legislações nacionais. Para que se possa chegar a tais apontamentos será utilizada a 
pesquisa explicativa, com base em materiais bibliográficos. De maneira específica, serão utilizados endereços eletrônicos, 
doutrinas, normas jurídicas relacionadas com o assunto, e também os pactos internacionais. O método utilizado será o dedutivo, 
alcançando a particularidade através das considerações gerais, posto que a conclusão sobre o tema seja alcançada por meio das 
evoluções históricas, dos documentos, das legislações nacionais, e dos pactos internacionais.Os resultados obtidos foram os mais 
satisfatórios possíveis, alcançando dessa forma, os objetivos traçados no início da pesquisa. Constatou-se um diverso número de 
fatores que podem influenciar no comportamento de um agente penitenciário, fazendo com que dessa forma ele fique em dúvida 
da sua real função: ser o protetor dos direitos humanos ou o opressor do sistema carcerário.Concluiu-se que são diversos fatores 
que podem influenciar o comportamento de um agente penitenciário como: falta de estrutura oferecida pelo Estado; falta de 
formação para capacitar os agentes em sua profissão; desvalorização da sociedade pela importante função desempenhada; má 
remuneração; falta de motivação de familiares e da própria família; falta de equilíbrio entre outros fatores. 

Palavras Chaves:  1) Agente penitenciário 2) Direitos Humanos 3) Sistema carcerário 

Fonte Financiadora: FAPEMIG e UNIFENAS 

http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/4533.html 
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OS CRIMES CIBERNÉTICOS E A BUSCA PELA PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE 

REIS, Vanessa Lucas; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: FAPEMIG 

PEREIRA, Ivânia Goretti Oliveira; Orientador(a)  

A presente pesquisa teve como objetivos o esclarecimento a respeito dos crimes cibernéticos, as formas de ocorrência, 
exemplificação através de casos reais e amostragem de alguns dados obtidos através de pesquisa bibliográfica. As 
peculiaridades do cybercrime foram analisadas, bem como a legislação já existente acerca do assunto. A metodologia 
aplicada para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa, a fim de buscar soluções hipotéticas acerca do caso. 
Envidando-se do método dedutivo, comparativo e hipotético, sendo feita uma abordagem a totalidade de tal 
problemática através de jurisprudência, Poder Judiciário, artigos, Carta Magna, internet, livros, revistas, e tudo aquilo 
que foi proveitoso e que contivera respaldo legal, auxiliando a pesquisa. Atitudes legislativas já foram tomadas acerca do 
assunto, porém a tutela continua defasada, e de certa forma destoa da realidade. É necessário que sejam tomadas 
providências pelo Estado a fim de fazer a repressão de forma eficaz. Ficou evidente a necessidade de preparação 
adequada das forças policiais, e dos órgãos da justiça penal para reprimir tais condutas, pois precisa-se de pessoas 
qualificadas e equipamentos modernos para enfrentar o talento dos cibercriminosos, que conseguem dificultar sua 
identificação e facilitam sua atuação. Concluindo, ficou claro que não se pode encarar uma reforma legislativa como a 
única condição para que os crimes cibernéticos sejam reprimidos. É necessário que todos estejam preparados para agir, 
desde os agentes e a população, até a criação da estrutura necessária para efetivar o combate ao cybercrime, bem como 
a utilização da lei penal já existente às novas situações que se enquadrarem. 

Palavras Chaves:  1) Cybercrime 2) Internet 3) Preservação da Intimidade 

Fonte Financiadora: FAPEMIG e UNIFENAS 

http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/4724.html 
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A EFICÁCIA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM FACE DA REINCIDÊNCIA NA 
DELINQUÊNCIA JUVENIL NA COMARCA DE ALFENAS/MG 
SILVA, Bruna Caroline da; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: FAPEMIG 
SILVA, Nivalda de Lima; Orientador(a)  
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um estudo sobre a evolução histórica da legislação aplicada aos adolescentes 
infratores no Brasil, detalhando-se o procedimento de aplicação das medidas socioeducativas. Posteriormente, através de 
pesquisa de dados visou-se apurar a eficácia delas em face da reincidência na delinquência juvenil na Comarca de Alfenas/MG.O 
presente trabalho foi desenvolvido utilizando-se a técnica de pesquisa bibliográfica, para análise dos fundamentos históricos 
sobre a legislação aplicável ao menor infrator ao longo dos anos. No momento do estudo específico de cada medida 
socioeducativa, utilizou-se a jurisprudência como forma de analisá-las de forma prática, isto é, quando de sua aplicação em casos 
concretos. Foi ainda desenvolvida uma pesquisa junto ao Poder Judiciário da Comarca de Alfenas/MG, através da qual se analisou 
determinado número de processos em que houve a aplicação de medidas socioeducativas em face do número de jovens que 
voltaram a delinquir durante ou após o seu cumprimento, para dessa possibilitar a obtenção de um resultado conclusivo acerca 
do tema proposto. Através da pesquisa de dados apurou-se que há baixa aplicabilidade das medidas privativas de liberdade 
(semiliberdade e internação), diante da ausência de estabelecimentos adequados para o seu cumprimento. As medidas mais 
aplicadas foram a de prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, sendo que em ambas verificou-se uma taxa de 
reincidência (nos casos em que foram aplicadas em sentença) e de descumprimento (nas hipóteses de aplicação cumulativa com 
a remissão, antes da sentença) de aproximadamente 50%, o que demonstra relativa ineficácia das medidas.Ao final, concluiu-se 
que a principal causa reincidência é a falta de estrutura para que a medida seja cumprida tal como prevista na legislação. 
Ademais, a efetiva ressocialização do menor infrator só será alcançada se houver o trabalho conjunto do Estado, da família 
propiciando uma convivência sadia e da sociedade como um todo, recebendo este adolescente, livre de preconceito e 
discriminação. 
Palavras Chaves:  1) Ato Infracional 2) Medidas Socioeducativas 3) Reincidência 
Fonte Financiadora: FAPEMIG e UNIFENAS 
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5168.html 
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AÇÕES AFIRMATIVAS E COTAS RACIAIS UNIVERSITÁRIA FRENTE AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL 

MARTINS, Haroldo Resende de Sousa; Bacharel 

MONTEIRO, Deivison Resende; Orientador(a)  

BRAGA, Eliana Arriel; Discente do curso de Direito Noturno - Campo Belo 

DAMASIO, Josiane Aparecida Marcelino; Discente do curso de Direito Noturno - Campo Belo 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão referente às ações afirmativas e cotas raciais universitárias 
frente ao princípio da igualdade material, bem como identificar como a matéria é tratada na Constituição da República 
Federativa do Brasil e na legislação infraconstitucional. Para a consecução dos objetivos traçados será necessária a 
realização de pesquisas documentais, bibliográfica e jurisprudencial. Outrossim, serão levantados textos doutrinários 
presentes em periódicos científicos e plataformas afins. 

 

Palavras Chaves:  1) Ações afirmativas 2) Cotas raciais 3) Políticas públicas 

Fonte Financiadora: UNIFENAS 

 

http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5393.html 
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LAICIDADE E LIBERDADE RELIGIOSA NO CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

COUTO, Gefferson Lucas Santana; Discente do curso de Direito Noturno - Campo Belo 

SOUZA, Luiza Mendes de; Profissional 

RESENDE, Glícia Paula; Professor 

FERREIRA, Marcio Antônio; Orientador(a)  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o conceito “Estado Laico” e “Liberdade Religiosa” no contexto da 
sociedade brasileira. O trabalho apresenta um histórico da religião no Brasil, para facilitar o ensinamento da laicidade do 
estado, e também para demonstrar que o Estado Brasileiro nem sempre foi laico, não havia distinção entre as duas 
instituições (Estado e Igreja).Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se fará por meio de argumentações ancoradas na 
Constituição Federal e amparo dos principais juristas da área. Não se aplica nas premissas iniciais é possível perceber que 
a religiosidade faz parte da história do Brasil, não se pode negar a força que a religião tem na cultura da nossa sociedade 
que muitas vezes até se confundem. A pesquisa está em fase de análise e argumentações. 

 

Palavras Chaves:  1) Estado Laico 2) Liberdade Religiosa 3) Estado Democrático de Direito 

Fonte Financiadora: UNIFENAS 

 

http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5403.html 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

PEREIRA, Edinéia Aparecida; Orientador(a)  

RIBEIRO, Isadora Bernardes; Discente do curso de Direito Noturno - Campo Belo 

ALVES, Daniel Limongi Alvarenga; docente 

ABREU, Igor Ribeiro Martins de; discente 

 

A presente pesquisa teve por objetivo abordar as disposições legais sobre a redução da maioridade penal.A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica e por meio dela fez-se a comparação entre as várias searas jurídicas.Os resultados 
obtidos mostraram que a redução da maioridade penal não é o caminho mais indicado para inibir ou reduzir a prática de 
crimes cometidos por adolescentes.Portanto, conclui-se que a forma mais eficaz para solucionar o problema do crime 
cometido por adolescentes seria o efetivo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Palavras Chaves:  1) Maioridade penal 2) Estatuto da Criança e Adolescente 3) Impunidade 

Fonte Financiadora: UNIFENAS 

 

http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5534.html 
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A VULNERABILIDADE FEMININA NO CRAS: FORTALECENDO  VÍNCULOS 
ALVARENGA, Artemis Marques; Orientador(a)  
ALVES, Juliana Aparecida; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
 
Teve-se como objetivo principal o acompanhamento de um grupo de mulheres adultas em situação de vulnerabilidade e risco 
social em um CRAS de Varginha. Como específicos o trabalho de fortalecimento de vínculos, convivência, desenvolvimento 
pessoal, valorização da identidade, cidadania, autoestima e a identificação das potencialidades. Trabalhou-se com os referenciais 
da Psicologia no SUAS.Encontros semanais entre os meses de março a junho de 2016, com duração de duas horas, tendo como 
participantes aproximadamente oito mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos. Os encontros foram planejados de acordo com os 
temas escolhidos previamente pelo CRAS e também foram inseridos outros, de acordo com a demanda do grupo. Os temas 
abordados foram os seguintes: apresentação e contrato de trabalho, dia da mulher e violência contra a mulher, educação formal e 
informal, passado-presente-futuro e identidade, loucura e normalidade, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os 
recursos utilizados foram os vídeos, músicas, textos, figuras e a associação livre, que convidou as participantes a trazerem relatos 
de experiências pessoais.Foram detectadas mudanças de perspectivas de vida e de atitudes das participantes, como uma mulher 
passou a usar um vestido que estava guardado há anos e que começou a se aceitar plenamente, outra participante, ao 
confidenciar vivências infelizes do passado, desencadeou uma rica troca de experiências e incentivos entre as mulheres 
(sororidade), em outo encontro foi discutido sobre a importância da aproximação com os filhos para a partilha de afetos e 
carinhos e muitas relataram conquistas como obtenção de carteira de motorista, cursos profissionalizantes e o desejo de cursar 
Pedagogia.Os vínculos estabelecidos e a mediação da estagiária possibilitou emergência dos afetos, troca de experiências e auxílio 
das dificuldades individuais. Grupos como esse evidenciam a importância de trabalhos de fortalecimento de vínculos nos serviços 
públicos como o CRAS de modo a possibilitar mudanças na forma como as mulheres veem o mundo, a própria família e a si 
próprias. 
 
Palavras Chaves:  1) vulnerabilidade feminina 2) fortalecimento de vínculos 3) CRAS/SUAS 
Fonte Financiadora: UNIFENAS 
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/4922.html 
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BULLYNG NO AMBIENTE ESCOLAR  
FELIZALI, Jéssyka Tavares M Raso; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
SIMÃO, Ana Paula Conceição Diniz; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
FERREIRA, Silmara; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
BUENO, Flaviana Néias; Orientador(a)  
Sendo o bullying um problema que acontece de forma recorrente nas escolas, verificou se a 
importância de abranger este tema junto aos alunos do quinto ano do ensino fundamental. O 
bullying escolar é a forma mais frequente de violência juvenil e representa fator de risco para a 
delinquência, o que enseja uma análise criteriosa sobre este fenômeno.Aplicação da dinâmica auto 
retrato, apresentação do vídeo de animação: "Que papo é esse de bullying? Discussão sobre o 
tema. Apresentação da matéria: "Alunos que tentam superar o bullying.“ Finalização com a 
dinâmica do papel amassado.Após o encontro foi percebido uma mudança de atitudes na forma de 
tratamento entre os alunos do quinto ano.Podemos concluir que falar sobre o bullying é uma forma 
de ajudar as vítimas que na maioria das vezes silenciam mediante a inúmeras formas de violência 
ocasionadas por este ato.A conscientização deste ato e suas consequências é indispensável para 
toda sociedade. 
Palavras Chaves:  1) Bullying 2) Escola 3) Alunos 
Fonte Financiadora: UNIFENAS 
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5273.html 
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ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
ALVARENGA, Artemis Marques; Orientador(a)  
RIBEIRO, Eugênia Domingueti Rabelo; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
Teve-se como objetivos a promoção da interação social, a autonomia e a oferta de estímulos adequados de 
acordo com as necessidades e especificidades das crianças. Foi realizado com os 3º e 4º anos de uma escola para 
criança com necessidades especiais, situada em Varginha.Participaram da pesquisa crianças com idades entre 10 
e 13 anos, sendo os encontros semanais. Foram realizados 10 encontros entre os meses de fevereiro a junho de 
2016, abordando os seguintes temas: Desenvolvimento da percepção corporal, Desenvolvimento da Percepção 
Espacial, Controle espacial, Coordenação Motora Fina, Lateralidade, Contar e recontar histórias, Percepção de 
texturas, sabor e sons.Os resultados obtidos através das atividades foram satisfatórios pois além de despertar 
interesse das turmas, proporcionaram grande benefício do ponto de vista físico, intelectual e social. As 
intervenções potencializaram as habilidades sociais das crianças, a melhora das relações interpessoais, 
contribuindo para melhor qualidade de vida e autonomia de cada uma. As intervenções mostraram que a 
educação especial não deve ser somente inclusiva, ela precisa dar a possibilidade para as pessoas desenvolverem 
suas potencialidades, respeitando suas condições cognitivas, afetivas e sociais.A psicologia escolar proporcionou 
aos alunos maior autonomia e melhora na convivência entre o grupo, pois o maior desafio das crianças 
portadoras de necessidades especiais é a inclusão, em que muitas vezes seus desejos e escolhas são 
negligenciados por todos. 
]Palavras Chaves:  1) psicologia escolar 2) necessidades especiais 3) desenvolvimento de habilidades 
Fonte Financiadora: UNIFENAS 
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html 
 

http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5054.html


FORMAS DE ENVELHECER 
ALVARENGA, Artemis Marques; Orientador(a)  
CASTRO, Isabella Fonseca; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
OLIVEIRA, Bárbara Aldlin de; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
Este estudo descreve a experiência de estágio em Psicologia Social, realizado no Recanto Criança Feliz, um 
espaço filantrópico da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Varginha destinado aos idosos. A 
intervenção objetivou a valorização e a disseminação da cultura do envelhecimento saudável, amplamente 
difundido nos trabalhos realizados com idosos. O estágio foi realizado por meio de atividades lúdicas, rodas de 
conversa, reuniões de convivência e dinâmicas, promoção de um espaço de resgate e socialização da memória, 
por meio da transmissão cultural e histórica de suas reminiscências. Ressalta-se a importância da realização de 
tais atividades, proporcionando ao idoso um meio privilegiado onde obtém-se bem-estar físico e psicológico. O 
estágio foi estruturado em 10 encontros, em que levamos brincadeiras, dinâmicas, rodas de conversas e jogos 
que estimulam os mecanismos cognitivos. Os resultados confirmaram a importância da realização do trabalho 
com idosos, uma vez que além de proporcionar momentos prazerosos e retirar o idoso da ociosidade, envolvem 
questões importantes como estímulo dos mecanismos cognitivos (memória, atenção, percepção, raciocínio, 
julgamento, criatividade), integração intra e interpessoal, e possibilita o estímulo dos movimentos motores. 
Conclui-se assim, que existe uma exacerbada demanda na realização de atividades voltadas para a terceira idade, 
uma vez que esta população é necessitada de atenção, afeto e convivência. 
Palavras Chaves:  1) idosos 2) Psicologia Social 3) envelhecimento saudável 
Fonte Financiadora: UNIFENAS  
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5070.html 
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GÊNERO E SEXUALIDADE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.  
ALVARENGA, Artemis Marques; Orientador(a)  
RIBEIRO, Eugênia Domingueti Rabelo; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
ASSIS, Claudia Silva de; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
GOULART, Karen Aparecida; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
Discutir e problematizar questões referentes a gênero e sexualidade no âmbito escolar no I Workshop “Desafios de ser 
professor no século XXI”, destinados aos professores de ensino fundamental e médio de Varginha e região.Foram 
realizados 2 encontros destinados a dois grupos diferentes inscritos na roda de conversa “Gênero e identidade: muito 
além da questão homem-mulher”. Em um primeiro momento, foi explanado sobre gênero e sexualidade com base em 
Louro (2014), depois o vídeo “Minha vida de João” foi assistido e por fim, incentivado por Mitos e Verdades sobre gênero 
e sexualidade (CFP, 1999; CFP, 2011) abriu-se para uma discussão com os professores presentes. Ao final, foi entregue um 
texto intitulado “Apontamentos sobre a postura do educador para assuntos referentes à sexualidade e gênero”, com 
excertos retirados dos “Parâmetros Curriculares Nacionais: orientação sexual”.Foi verificado que há um impacto e 
desconforto em relação à proposta de discussão de verdades construídas sócio e historicamente como padrões de 
comportamento para meninos e meninas e também em relação à heteronormatividade. Em relação aos mitos mais 
discutidos foram o “ser homossexual, bissexual e transexual é uma opção”, “falar de sexualidade nas escolas pode 
incentivar a sexualidade dos estudantes” e “a veiculação de casais gays nas mídias (TV, Facebook e outros) faz com que 
jovens e crianças se tornem gays”.Conclui-se que ainda há desconhecimento sobre o tema por parte da maioria dos 
professores o que aponta para a necessidade de haver espaços de discussão nas escolas de ensino fundamental e médio. 
A informação ajuda a diminuir os preconceitos, a tornar as pessoas mais livres das imposições sociais, além de prevenir a 
gravidez indesejada, o a infecção pelo HIV entre os jovens e o abuso sexual. 
Palavras Chaves:  1) gênero 2) sexualidade 3) escolas ensinos fundamental e médio 
Fonte Financiadora: UNIFENAS 
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5490.html 
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ABUSO INFANTO JUVENIL: CONSEQUÊNCIAS SÓCIO-AFETIVAS PARA AS VÍTIMAS E FAMÍLIA 
OLIVEIRA, Ana Paula de; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
BRITO, Karina Santos Oliveira; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
CAMILO, Luan Bocalon de Souza; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
BEBIANO, Luana Aparecida; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
REIS, Thamara Carvalho; Discente do curso de Psicologia - Varginha 
OLIVEIRA, Giovanna Tereza Abreu de; Orientador(a)  
O trabalho discute o tema do abuso sexual de crianças por um familiar. O objetivo foi compreender as consequências 
geradas nos familiares e vítimas.Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de campo qualitativa, trabalhando com 
um nível de realidade que não é mensurável e responde a questões muito particulares. A metodologia utilizada foi de 
caráter descritivo, baseado em análise qualitativa a partir de um estudo de caso. O abuso sexual intra-familiar é um 
assunto muito delicado para a sociedade. Porém, é cada vez mais frequente o número de profissionais que buscam 
compreender suas consequências.As consequências do abuso sexual são múltiplas, sendo que seus efeitos físicos e 
psicológicos podem ser devastadores e perpétuos (AMAZARRAY et al., 1998). Ao longo da pesquisa, fica evidente a 
presença destas consequências pela fala da avó das vítimas em entrevista. Dentro da família houveram alguns conflitos 
interpessoais, além de queda do desempenho escolar das vítimas.É preocupante saber que milhares de crianças sejam 
vítimas de abuso sexual a cada ano. Cabe enfatizar a complexidade das consequências geradas para a criança e seus 
familiares com amplitude social, afetiva, física e psíquica. A família com abusador intrafamiliar tenderá a ter problemas 
de relacionamento e de confiança em seus membros. 
Palavras Chaves:  1) Abuso sexual. 2) Pedofilia. 3) Violência familiar 
Fonte Financiadora: UNIFENAS 
http://www.unifenas.br/pesquisa/semic/xvsemic/resumos/5461.html 
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ANÁLISE DA EFICÁCIA DA METODOLOGIA APLICADA PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO A PENAS PRIVATIVAS DE 
LIBERDADE NO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG: A RESSOCIALIZAÇÃO VEM DO INDIVÍDUO OU DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA EXECUÇÃO PENAL? 
LUIZ, Marcos Vinicius; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: PROBIC/UNIFENAS 
 
Análise dos atuais métodos utilizados no sistema carcerário alfenense, e posteriormente a atribuição de sua eficácia real perante 
ao objetivo principal de ressocialização, de acordo com a Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, e com tais dados, buscar métodos 
eficazes a serem adotados para a redução de reincidência criminal dos condenados a penas privativas de liberdade no município 
de Alfenas/MG.Serão utilizados para o desenvolver da pesquisa livros, afim de fixar uma base teórica para o tema, documentos 
relativos ao sistema penitenciário alfenense, jurisprudência, afim de traçar o perfil dos crimes que mais causam reincidência no 
município, e todo processo será orientado e supervisionado pela respectiva orientadora. Após analises dos documentos 
disponibilizados, os dados coletados serão organizados e otimizados no software Microsoft Excel, para posteriormente serem 
anexados ao relatório parcial, e posteriormente no final. Será também efetuada pesquisa de campo no presídio municipal e na 
respectiva APAC, afim de realizar uma comparação de metodologia de aplicação de pena.Cumprindo todos os objetivos 
estabelecidos, espera-se poder estabelecer a eficácia da pena e sua devida aplicação na ressocialização do condenado a penas 
privativas de liberdade no município e se não for constatado o cumprimento maioritário da devida função, nos termos da Lei nº 
7.210 de 11 de julho de 1984, serão estabelecidas metodologias alternativas e inovadoras no âmbito prisional a ser adotada pelos 
respectivos aplicadores da pena, provendo aos condenados as devidas assistências material, à saúde, jurídica, educacional, social 
e religiosa, nos termos dos artigos 10 ao 24 da LEP.Como parte integrante e essencial do ordenamento jurídico e da sociedade em 
si, a pena e sua aplicação necessitam de sua total efetividade no que se trata da reeducação. Portanto, a análise dos métodos 
utilizados e a atribuição de sua eficácia toma importância, para que, se necessário, métodos alternativos e humanísticos tomem 
frente à métodos parcialmente ineficazes. 
 
Palavras Chaves:  1) Ressocialização 2) Lei de Execuções Penais 3) Metodologia de aplicação de pena 
Fonte Financiadora: UNIFENAS 
 
 



RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE TRANSEXUAL E UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL EM DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

BRUNO, Carlos Henrique Monteiro; Discente do curso de Direito - Diurno - Bolsista: PROBIC/UNIFENAS 

SILVA, Nivalda de Lima; Orientador(a)  

 

Indicar uma solução para os empecilhos e dificuldades supra mencionados com o intuito de evitar que o transexual passe 
por constrangimentos durante a busca de sua identidade. Será adotado o método dedutivo, que parte de considerações 
gerais para um problema específico; o qual utiliza uma cadeia de raciocínio descendente, da análise geral para a 
particular, até a conclusão. Será, também, qualitativa, pois as considerações estabelecidas exigirão análises e 
interpretação. A pesquisa, portanto, será bibliográfica, documental, descritiva e qualitativa. Há um lacuna no 
ordenamento jurídico no que tange aos direitos dos transexuais, esse vácuo jurídico acaba por atingir mortalmente um 
direito constitucional, a dignidade da pessoa humana. O desrespeito com o referido direito lesa a personalidade das 
pessoas, o que por si só carece de correção. Atualmente, essa correção tem se apresentado por meio do Judiciário 
através de sentenças, as quais tem gerado jurisprudência, haja da necessidade de apreciação de Cortes Superiores. O 
presente estudo se concretizou pela importância de se estabelecer a necessidade da alteração do registro civil enquanto 
norma, afinal, existe um vácuo jurídico a ser preenchido e que, necessariamente, precisa ser preenchido pelo legislativo. 

 

Palavras Chaves:  1) Retificação de Registro Civil 2) Transexualidade 3) Nome Social 

Fonte Financiadora: UNIFENAS 

 



ANÁLISE DOS MÉTODOS PRISIONAIS: A REAL RESSOCIALIZAÇÃO ADVÉM DO MÉTODO APAC, MÉTODO CONVENCIONAL 
OU HÁ EQUIVALÊNCIA EM AMBOS? 

RODRIGUES, Thanity Paolla Reis Dompieri; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: FAPEMIG 

SILVA, Nivalda de Lima; Orientador(a)  

 

Realizar a análise dos ambientes em que se promove o cumprimento da pena;pontuar as diferenças entre o método 
APAC e o método convencional de cumprimento de pena; realizar, por meio de pesquisas, a influência que o agente 
penitenciário tem na ressocialização do apenado; levantar dados estatísticos do grau de reincidência em cada um dos 
métodos e expor as diferenças encontradas pelos apenados.A pesquisa será realizada com base no grau de 
ressocialização dos apenados em cada método de cumprimento de pena, para constatar qual deles seria o mais digno e 
qual se aproxima mais do real objetivo do Estado quando da concessão da pena. Para tais apontamentos será utilizado a 
pesquisa explicativa, com base em materiais bibliográficos. Ademais, será utilizado doutrinas, jurisprudências, endereços 
eletrônicos e normas pertinentes ao assunto. Quanto ao âmbito social, será utilizada a pesquisa de campo no município 
de Alfenas(MG), com aplicação de questionários e a colheita de depoimentos pessoais dos apenados e demais 
integrantes de todo o sistema, como diretores, agentes e servidores do sistema tradicional e também na APAC. 

O método utilizado será o dedutivo. 

 

Palavras Chaves:  1) Ressocialização 2) APAC 3) Método convencional 

Fonte Financiadora: FAPEMIG e UNIFENAS 



A INCIDÊNCIA DO CRIME CONTRA A MULHER FRENTE A EXISTÊNCIA DA LEI 

VIEIRA, Bruno Gomes; Discente do curso de Direito - Noturno - Bolsista: PIBIC/CNPq 

SILVA, Nivalda de Lima; Orientador(a)  

 

Para identificação da atual diferença entre homens e mulheres no seu papel social, é necessário responder algumas perguntas, 
que buscam examinar a relação da construção da moral do indivíduo e a construção da lei pela sociedade. Localizar através da 
história pontos que demonstrem os fatores que tornam a lei válida mas sem a sua completa eficiência. E enfim a incidência do 
crime contra a mulher.Foi adotado o método dedutivo, que parte de considerações gerais para um problema específico, uma vez 
que as conclusões sobre o tema Foram formadas a partir de considerações gerais sobre história, acessibilidade, problemas gerais 
da educação, entre outros. Assim, também, qualitativa, pois as considerações estabelecidas exigirão análises e interpretação. A 
pesquisa, portanto, será bibliográfica, documental, descritiva e qualitativa.O desenvolvimento do presente estudo possibilitou 
uma análise de como a história tem sido relevante em todo o processo de formação do estado, assim como a relação dos 
indivíduos em seu caráter privado e identificação de gênero. Foi possível compreender através de uma pesquisa sistemática de 
identificação de itens comuns e relativos que pertencem a um grupo cultural e outro na área infantil do indivíduo. Foi percebido 
da mesma forma, que o agressor não se identifica como o mesmo, mesmo este possuindo ciência da lei.Identificamos como a 
sociedade tem evoluído com a formulação de leis, sem a devida preocupação com o estado social dos indivíduos. Para uma base 
sólida da sociedade é preciso conhecimento na tradição de novos ensinamentos na sociedade, buscamos da forma menos 
invasiva possível, métodos para uma melhor educação de meninos e meninas sem interferir no direito privado de educação dos 
pais do menor. 

 

Palavras Chaves:  1) crime 2) contra 3) mulher 

Fonte Financiadora: CNPq e UNIFENAS 
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IV SINAIS - SINALIZAÇÃO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL 
Maria Cristina da Silva*; Sandra de Souza Alves*; Rosamaria Silva Hattge de Oliveira*; Gerusa Terra*; Bruno Tobias*; Marina Couto**; Ricardo de Ávila 
Barbosa Guarda****** 
 
A proposta é promover ações pautadas nos direitos humanos, no respeito às diferenças e na equidade independentemente de condições e diferenças. O 
Projeto tem como objetivo divulgar a Lei de Acessibilidade - 10.098/2000, a Carta para o Terceiro Milênio (1999) e a Declaração de Salamanca (1994), que 
tem como meta a inclusão social. A educação inclusiva presente na legislação educacional vigente, Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96, sugere a 
inclusão de alunos com necessidades especiais, preferencialmente no ensino regular, e considerando políticas internacionais que comungam o desejo de 
minimizar ações excludentes. Sendo assim, a sociedade vivencia mudanças significativas no que tange às interações com as pessoas diferentes. De acordo 
com o decreto 5626 de 22/12/2005, a pessoa surda tem direito a um intérprete em todos os segmentos sociais. No entanto, existem muitas dúvidas que 
envolvem a inclusão de surdos e a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. O IV SINAIS foi realizado em 5/11/2016 na APAE de Alfenas MG cuja abertura foi 
feita pelo Tiro de Guerra com início às 8h e término às 13h; tal evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que juntamente com o 
Curso de Enfermagem ofereceram vacinas bem como a confecção do cartão de vacinação. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Secretaria de 
Educação em parceria com o Curso de Educação Física promoveram atividades adaptadas para pessoas deficientes e idosos. Fizeram-se presentes 
também o Curso de Odontologia atuando nos cuidados e higiene bucal, na distribuição de quites para higienização, informação e orientação pelas Ligas da 
Odontologia e atividades recreativas através da bateria da Atlética Acadêmica do Curso de Odontologia; o Curso de Administração promoveu um espaço 
para cuidados visando o bem estar intitulado “Cantinho da Beleza” e distribuição de quites de cuidados estéticos; o Curso de Engenharia Civil desenvolveu 
ambiente virtual e experimental; o Curso de Medicina, com a presença de diversas Ligas Acadêmicas, atuou na divulgação, orientação e informação com 
relação aos cuidados com a audição e na distribuição de material informativo; o Curso de Ciência da Computação desenvolveu um espaço virtual 
promovendo interação entre cegos, surdos e pessoas com síndrome de down a partir de jogos virtuais, como também um aplicativo de libras 
desenvolvido pelos acadêmicos e software em braile. Ainda com relação à presença acadêmica, todas as ligas participaram atuando na prestação de 
serviços: orientação, informação e distribuição de material informativo, preservativos e outros. Estiveram presentes: O COMDALF - Conselho Municipal 
das Pessoas com Deficiência de Alfenas, O Instituto Girassol, APAE de Areado, entre outras. As atrações culturais como: música, teatro, dança e exposição 
de material adaptado marcou a presença do Curso de Pedagogia. A 1ª. Edição desta atividade foi realizada também na APAE de Areado no dia 10/12/2016 
com a participação de diversos docentes, acadêmicos e voluntários. 
 
*Docentes da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 
**Egressos do Curso de Administração da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 
***Discentes da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 
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NADS – NÚCLEO DE APOIO À DIVERSIDADE SEXUAL 

Christiane Navarra Frogeri Pimenta*; Artemis Marques Alvarenga**; Flaviana Neas Bueno** 

 

O Núcleo de Apoio à Diversidade Sexual (NADS) foi originado da necessidade de desmistificação das questões relativas à 
diversidade sexual e de gênero, visto que este tema é recorrente desde os primórdios da sociedade e nas décadas atuais, 
tem sido demanda frequente nas intervenções sociais. O objetivo do NADS é prestar apoio acadêmico e social nas 
questões relativas ao tema proposto, bem como a apresentação de serviços à comunidade. Na composição do núcleo há 
representantes de diversas sexualidades que garante abrangência para trabalhos sobre o tema proposto. Ainda, vale 
ressaltar que este projeto está sendo apoiado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais 
(Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual e Subsecretaria de Juventude). Pretende-se realizar 
atividades direcionadas para adolescentes, jovens e adultos que tenham interesse por aprofundar seus conhecimentos e 
discutir sobre a diversidade sexual. Em 2016 foram realizados os seguintes eventos relacionados a esta proposta: 1. 
Debate ministrado por acadêmicos do curso de Psicologia com o tema “Desmistificação da Sexualidade e seus tabus”; 2. 
Palestra sobre o tema “Homofobia e os contextos atuais”; 3. Mesa Redonda com a participação de convidados sobre o 
tema “Sexualidade e Psicologia Clínica: enfoque em diferentes abordagens”. Participaram deste projeto cerca de 180 
alunos. Com a solidificação desta proposta, pretende-se estendê-lo à comunidade local, como fonte de apoio a 
diversidade sexual. 

 

*Professora coordenadora do curso, câmpus de Varginha - MG. 

**Professores da Unifenas câmpus de Varginha - MG  
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NETSU – NÚCLEO DE ESTUDOS DO TERCEIRO SETOR UNIVERSITÁRIO 
Rogério Ramos do Prado*; André Luiz Silva**; Burmim José de Souza**; Sandra de Souza Alves**; Participação dos acadêmicos do curso de 
administração. 
 
O NETSU - Núcleo de Estudos do Terceiro Setor Universitário, formado em 2003 por acadêmicos do curso de Administração, sob a orientação de seus 
docentes, tem como objetivo geral proporcionar a integração entre ações desenvolvidas por organizações do terceiro setor e empresas socialmente 
responsáveis. Isto é feito através de pesquisa, avaliação e aplicação de ações que possam proporcionar um diálogo aberto entre sociedade, empresas, 
organizações governamentais e não governamentais, favorecendo a concentração de esforços no alcance dos objetivos sociais comuns, permitindo a 
correta alocação de recursos técnicos e financeiros na busca da autosustentabilidade. Os objetivos específicos do NETSU são: promover o mapeamento e 
estruturação do terceiro setor na região, identificando e cadastrando empresas com responsabilidade social, organizações de ação social e lideranças com 
relevantes serviços prestados à comunidade; promover a divulgação de projetos sociais de empresas e organizações, visando incentivar a prática de ações 
cidadãs; aproximar as empresas socialmente responsáveis das organizações de ação social, garantindo o desenvolvimento de projetos sustentáveis; 
promover eventos, palestras, fóruns e seminários com a participação de lideranças que sejam exemplo no desenvolvimento de projetos de ação social, 
buscando incentivar o crescimento do terceiro setor na região; publicar e divulgar anualmente o Guia Regional de Responsabilidade Social, contendo 
projetos sociais relevantes na região sul e sudoeste de Minas; inserir no calendário anual um grande evento de projeção regional, criando a oportunidade 
de divulgação dos projetos sociais existentes para as empresas geradoras de recursos. No ano de 2015, dentre as atividades desenvolvidas, pode-se 
destacar o XII Fórum Regional de Responsabilidade Social, evento ocorrido em Alfenas no dia 13 de novembro, ocorreu a apresentação de um vídeo TV 
Alterosa/UNIFENAS dos 10 anos do Prêmio Assis Chateaubriand. O evento também teve a premiação dos 20 (vinte) melhores projetos sociais da região sul 
e sudoeste de Minas Gerais. 
 
*Diretor de Extensão e Assuntos Comunitários da UNIFENAS, campus de Alfenas-MG. 
**Professores da UNIFENAS, campus de Alfenas-MG. 
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O NEGRO NO BRASIL: A REALIDADE CONTEMPORÂNEA 
Elisangela Maria Melo Santos*; Andreia Martins Amaro*; Ana Maria de Abreu*; Bianca Rosa Guimarães*; Renato Ângelo da 
Silva*; Acadêmicos dos Cursos de Biomedicina e Fisioterapia**. 
 
O Brasil se caracteriza por ser uma nação formada por uma complexa e variada etnia. A formação populacional brasileira advém 
de basicamente cinco distintas fontes migratórias. Os indígenas, nativos brasileiros, que se encontravam no território antes da 
chegada dos portugueses; os portugueses, que vieram para o Brasil a fim de explorar as riquezas do território; os negros africanos 
que foram trazidos pelos europeus para trabalhar nos engenhos na produção do açúcar a partir do século XVI e perdurando até o 
século XIX, enquanto mão de obra escrava. É preciso reconhecer que o preconceito racial é um fenômeno de grande 
complexidade, para melhor explicá-lo, a metáfora do iceberg contribui de forma significativa. A parte visível corresponderia às 
manifestações do preconceito, tais como as discriminações percebidas em comportamentos sociais e individuais. A parte 
submersa do iceberg corresponde aos preconceitos presentes na mente das pessoas e as consequências dos efeitos da 
discriminação. Portanto, a parte maior fica invisível aos olhares rasos, superficiais, mas presentes e extremamente perigoso aos 
que vivenciam este fenômeno de perto, na pele. Faz se necessário que as instituições formadoras de pessoas, de profissionais 
assumam sua parcela de contribuição para que este preconceito seja minimizado e no futuro erradicado. Mas para respeitar é 
preciso antes de mais nada conhecer. É preciso aproximar da realidade negra para compreendê-la. Somente assim será possível 
afastar a estranheza e o preconceito. Por assumir esta responsabilidade social esse projeto visa mobilizar toda a comunidade 
acadêmica para reflexão e debate sobre a realidade do negro na atualidade brasileira, com o objetivo de aproximar e 
compreender melhor esta realidade, provocar inquietações e transformações. Atualmente não há mais correntes e senzalas, o 
negro é protegido, por lei, contra o racismo. Mas como está a realidade do negro no Brasil? A lei consegue garantir a igualdade 
entre as raças? Qual a realidade do negro no Brasil, hoje? Quais suas marcas na cultura brasileira? 
*Professores da UNIFENAS, câmpus Divinópolis - MG. 
** Acadêmicos da UNIFENAS, câmpus de Divinópolis - MG. 
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A RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DA APAC 
Nivalda de Lima Silva*; Adriane Carvalho Tercetti**; Dryely Aparecida Carlos Moraes**; Lucelena Ana dos Santos Almeida**; 
Cassio Felinto Danilo Gomes**; e todos os alunos do 2º período diurno e noturno**. 
 
A falta de credibilidade e estrutura das prisões ao invés de visar à reintegração social do condenado, colabora para que os 
mesmos não consigam se recuperar da criminalidade. Encontram-se instalados sistemas carcerários em prisões superlotadas, falta 
de espaço, de limpeza e higiene pessoal, alimentação precária, maus tratos com os presos, além da violência entre eles e prática 
de outros crimes dentro das prisões. O fracasso do sistema prisional estimula o condenado à reincidência e ao retorno à vida 
criminosa. Constata-se que a prisão não cumpre com sua missão de educar, maltrata ao invés de acolher, e como diz Luiz Carlos 
Rezende e Santos “... torna maus os piores e não melhora os melhores”. Hoje em dia temos outros institutos de execução penal 
que visam a ressocialização dos condenados, como o cumprimento de pena em casas de albergue, colônias agrícolas, prestações 
de serviços à comunidade, pagamento de cestas básicas e o método APAC, que tem atualmente se destacado. A APAC (Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados), uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha na recuperação dos presidiários, 
proteção à sociedade, socorro às vítimas e na promoção da Justiça, tem produzidos bons frutos na Execução Penal. O objetivo da 
APAC é promover a humanização das prisões sem perder de vista às finalidades da pena. Tem como propósito evitar a 
reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar, encaminhando-o a seguir um novo rumo, distante 
das más influências. A atuação dos alunos do Curso de Direito junto à APAC de Alfenas, analisa o comportamento dos presos, os 
trabalhos e experiências realizados, os tratamentos para a recuperação, o envolvimento da comunidade. Percebemos atualmente 
o grande fracasso do sistema carcerário em relação à busca da reinserção social dos presos. Em Alfenas temos um Centro de 
Integração da APAC, onde os presos cumprem as suas penas no regime fechado, semiaberto e aberto. 
 
*Docente de Direito da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG.  
**Acadêmicos de Direito da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG.  
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ASCARBE: RECICLANDO A DIGNIDADE 
Rosyanne Silveira da Mata Furtado*; Irene Gonçalves Martins de Paula*; Odenir Augusto de Oliveira*; Thamires Santos Silva**; Ana Maria 
Dinardi Barbosa Barros**; Fernanda Mara Campos***; Evandro Guerra Silva***; Douglas Rodrigues Reis***; Matheus Garcia Lopes***; 
Hamanda C. P. Amâncio***; Júlio César Pimenta Rosa***; Carolline Luiza M. Correa***; Tuliana das Chagas*** 
 
A ASCARBE, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Campo Belo, foi fundada em 2003 com o intuito de promover a cidadania e, 
ao mesmo tempo, desempenhar o trabalho de coleta seletiva, uma ação de suma importância para o município. No início, o projeto serviu de 
referência para outros municípios e foi sendo atendido com melhorias na estrutura, embora sua organização administrativa fosse se 
deteriorando. Com a ausência de associados instruídos para a gestão e a falta de acompanhamento nessa área, a associação passou a 
enfrentar graves crises financeiras e de recursos humanos. O aspecto social vulnerável e os vínculos fragilizados foram os pontos de ligação 
com o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e os serviços socioassistenciais de Proteção Integral a Família. Contudo, os resultados 
esperados não foram alcançados. Dessa forma, este projeto foi elaborado e apresentado na tentativa de formatar uma parceria com 
UNIFENAS que ajude a resgatar a missão da associação. O projeto visa acompanhar, criar e manter uma comissão administrativa que seja 
capaz gerir plenamente a associação e, ao mesmo tempo, disseminar os conhecimentos e práticas para os demais associados, fortalecendo o 
elo entre trabalho e resultado, utilizando práticas administrativas e organizacionais. Visa ainda realizar diagnóstico da realidade jurídica da 
Associação; revisar e adequar à documentação; prestar assessoria jurídica à “Comissão de Administradores” para viabilização da captação de 
recursos e gestão da Associação e orientar os associados para o resgate da dignidade e cidadania. Em 2016, com o lançamento do projeto 
ficaram assim estabelecidas as metas: apresentação do projeto e formalização da parceria entre UNIFENAS, Assistência Social e ASCARBE; 
reunião com docentes participantes e análise dos documentos da Associação; seleção de discentes; diagnóstico e revisão dos documentos e 
agendamento das reuniões com a Comissão de Administradores. Para 2017 pretende-se agendar os atendimentos individuais dos associados 
no Núcleo de Práticas Jurídica e Judiciária. Para finalizar, reunião de apresentação dos resultados junto aos interessados. 
 
*Docente da UNIFENAS, câmpus de Campo Belo-MG. 
**Advogada do Núcleo de Práticas Jurídicas e Judiciária 
***Demais acadêmicos de Direito – UNIFENAS, câmpus Campo Belo-MG.  
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CIDADANIA NA ESCOLA 
Sonia Boczar*; Nivalda de Lima Silva*; Bárbara Monteiro da Costa**; Pâmela Amorim Alves**; Hândria Marques**; Gabriel Campos Pedrenho**; Rubens 
Gabriel Fernandes**; Elaine C. Vitoriano**; Thalita Vilhena Costa**; Rodrigo Vieira Cardoso**; Fernanda A. Baldim**; Roberth Kairo M. Santos**; Jardel 
Neves Lima**; Ricardo Alexandre Monteiro***; Ricardo Veiga***. 
 
O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. O presente projeto de extensão Cidadania na Escola tem por objetivo aproximar a vida do acadêmico de Direito na comunidade na qual se 
insere. Nessa atividade, os alunos estarão aptos a servir como multiplicadores de conhecimento adquirido na Universidade, sobre os direitos 
fundamentais individuais, sociais e políticos previstos na Constituição Federal, bem como discussão sobre valores éticos, a fim de contribuir para o 
despertar cívico dos cidadãos. O projeto tem como foco principal a garantia dos direitos dos mais diversos grupos. Assim estes conhecimentos serão 
levados às escolas, estimulando a participação e criando oportunidades iguais para todos, reconhecendo e valorizando o potencial humano. Cada 
segmento utilizará uma metodologia adequada. Os acadêmicos, acompanhados por um Professor do Curso de Direito da UNIFENAS, farão exposições 
sobre os direitos políticos dos cidadãos, utilizarão a urna cedida pela Justiça Eleitoral para treinamento do exercício do voto, simulações de eleições, etc. 
Por outro lado, tratarão de outros temas em palestras nas escolas, como Corrupção, Direitos Políticos, Direitos e Deveres dos cidadãos, etc. Os resultados 
serão objeto de relatório, com fotografias, filmagens, material bibliográfico, material da internet e a metodologia aplicada à atividade. Para os alunos das 
escolas abrangidas o resultado esperado é o cumprimento do dispositivo constitucional citado, na colaboração para o seu preparo para o exercício da 
cidadania. Para os alunos do curso de Direito este trabalho servirá como via de mão dupla, pois além de adquirir conhecimento com as comunidades, eles 
aprenderão a trabalhar em equipe e a expor suas ideias a públicos diferenciados. O projeto de extensão universitária possibilitará a circulação do saber e 
permitirá a formação de bacharéis informados e sensibilizados para questões de cidadania, comprometidos em participar de eventos em prol da 
sociedade. Em 2016 houve a realização do projeto na Escola Napoleão Salles, no bairro Vista Grande - Alfenas-MG e Escola Polivalente, no bairro Vista 
Alegre – Alfenas- MG. 
 
*Professoras do Curso de Direito da Unifenas – Câmpus de Alfenas 
**Alunos do Curso de Direito da Unifenas – Câmpus de Alfenas 
***Alunos e Professores da Escola Estadual “Napoleão Salles” – Bairro Vista Grande – Alfenas-MG e Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio 
Joaquim Vieira- Polivalente 
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“ENVELHE-SER” 
Raniely Alves Andrade*; Ingrid Aparecida Mesquita Lima**; Thaiana Mansur Botelho de Carvalho Mendonça**; Samara Menali Pereira Caproni**; Marcus 
Vinicius Souza**; Barbara Ávila Chagas da Silva***; Bruno Kazon de Andrade***; Jéssica Mayara Akechi***; Joaquim Pedro Ducini Ramos Garcia**; 
Jéssica de Paula Silveira***; Luccas Jorge Danielides***; Lucas Augusto Cecílio Chagas da Silva***; Maiko Franchescolly Silva Sales***; Thiago Lara 
Massoli***; Mateus de Carvalho Cezarani***; Thamiris Vilas Boas Neves***; Thais de Carvalho da Silva***. 
 
O Projeto Envelhe-Ser realiza atividades no Lar São Vicente de Paulo, em Alfenas, visando à prevenção e promoção de saúde. Os alunos envolvidos atuam 
analisando e completando os prontuários dos idosos que possuem e fazendo a anamnese daqueles que não possuem prontuário. Dessa forma, estão 
auxiliando os profissionais de saúde, como médicos e nutricionistas que trabalham no Lar São Vicente de Paulo. Trabalhamos com medidas de prevenção 
de quedas e como socorrer em caso de acidentes. Assim, os alunos estão repassando conhecimento para os cuidadores. Analisamos, também, o ambiente 
em que vive os idosos e sugerimos mudanças, dentro das condições da instituição, para melhorar a qualidade de vida diminuindo possíveis acidentes. 
Além disso, estamos sempre atentos à saúde mental dos idosos. Para isso promovemos diálogos coletivos, atividades com músicas, religião, 
confraternizações, atividades que despertem o interesse dos idosos. Todas as atividades são realizadas com muito carinho e respeito com os que ali 
moram e com os que ali trabalham. O projeto Envelhe-Ser tem um cunho social. A troca de aprendizado é inquestionável e os benefícios são visíveis e 
gratificantes. A instituição Lar São Vicente de Paulo é a única do município que presta o serviço de abrigamento de idosos em Alfenas, também atende a 
pessoas oriundas de municípios da região. As pessoas atendidas são encaminhadas pelas assistentes sociais do município, estes idosos não dispõem de 
condições para permanecer com os familiares, não possuem familiares ou se encontram em situações de violência e negligência, com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos. No início do século XX, um brasileiro vivia em média 33 anos, ao passo que hoje a expectativa de vida dos brasileiros atinge em 
média 74,9 anos, de acordo com o IBGE. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2005 o Brasil é o sexto país do mundo em número de 
idoso. Assim, teremos no Brasil, em torno do ano de 2020, 14 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e haverá problemas sociais e de saúde 
decorrentes do processo de envelhecimento populacional. O prolongamento da vida, decorrente do declínio da mortalidade leva ao aumento de 
indivíduos que atingem idades avançadas e isso altera radicalmente o perfil de morbidade e mortalidade da população. Tal fato cria demandas específicas 
no setor da saúde, relacionadas ao maior número de disfunções crônicas, tratamentos com vários profissionais especializados, e a demanda por 
profissionais “cuidadores” capazes de suprir a dependência, incapacidade e cuidados constantes. Para o desenvolvimento do projeto, nos dividimos em 
equipes e fazemos visitas semanalmente ao Lar São Vicente de Paulo – Alfenas. Contamos com o apoio e participação dos funcionários que ali trabalham. 
Os materiais necessários para a realização das atividades propostas são de responsabilidade da equipe que está atuando. Assim, o Projeto Envelhe-Ser 
deseja auxiliar, ensinar, aprender e participar dos cuidados com os idosos de Alfenas. 
 
*Docente do curso de Medicina, câmpus de Alfenas. 
**Acadêmicos da UNIFENAS, câmpus de Alfenas. 
http://www.unifenas.br/extensao/xviforum/anais27.asp 
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PROLAR - LAR SÃO VICENTE DE PAULO – Areado/MG 
Rosamaria Silva Hattge*; Mônica Fernandes Rodrigues Duhart*; José Contígio Rodrigues de Alcântara Abbade Júnior*; Evângela Maria 
Carvalho*; e Acadêmicos do Curso de Pedagogia** 
 
O projeto de extensão, envolvendo o curso de Pedagogia e o Lar São Vicente de Paulo em Areado-MG, consiste na realização de oficinas 
educativas que contribuem para a alegria, realização e satisfação dos idosos participantes, na busca de uma melhor qualidade de vida – 
objetivo central da educação em qualquer idade. As oficinas aconteceram ao longo do ano aos sábados das 13 às 17 horas. O Projeto tem os 
seguintes objetivos: a) Desenvolver competências e habilidades importantes na formação do discente, que irão repercutir em sua vida 
profissional, como a análise de problemas da sociedade na busca de soluções individuais e/ou coletivas; envolvendo tomadas de decisões; b) 
Aproximar o curso das relações práticas da vida profissional dos discentes, promovendo a Interdisciplinaridade com os demais profissionais 
envolvidos (Pedagogia, Nutrição, Odontologia, Educação Física, Farmácia, Direito, Medicina); c) Proporcionar aos idosos do Lar São Vicente de 
Paulo momentos diferenciados de educação e arte que contribuirão para uma melhor qualidade de vida. O presente projeto se justifica pela 
necessidade dos idosos de contato, de consideração, de ajuda muitas vezes, visto que sua condição não lhes permite sair do Lar e satisfazer 
essa necessidade de compartilhar suas experiências, de falar de suas alegrias e de suas dores, de se expressar através da arte, de ouvir outras 
músicas e histórias, de conhecer outras pessoas, de fazer novas amizades. Além disso, o projeto no Lar São Vicente também se justifica aos 
alunos da Pedagogia, pela experiência que proporciona da educação em lugares não escolares e do poder da educação na vida das pessoas. 
No projeto de extensão que envolve a UNIFENAS e o Lar São Vicente de Paulo, de Areado/MG, o curso de Pedagogia participou com 
inúmeras oficinas como: Oficina de Contos, a Oficina de Beleza, Oficina de Artes, Bingo e Baile, Oficina de Causos. Com isso promove-se um 
encontro de comadres e compadres para relembrar, inventar e compartilhar histórias além de proporcionar um contato pessoal e afetivo 
entre os alunos da Pedagogia e os idosos. Eles podem ter tudo a que têm direito em um salão de beleza: maquiagem, cabelo, unha, 
massagem, bem como explorar seu lado artístico e os idosos, junto com nossos alunos, podem se expressar de outras formas e cores. 
 
*Professor do Curso de Pedagogia da UNIFENAS, câmpus Alfenas-MG. 
**Acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIFENAS, câmpus Alfenas-MG. 
http://www.unifenas.br/extensao/xviforum/anais114.asp 
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HUMANIZA SOCIAL V: PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 
Márcio Antônio Ferreira*; Edinéia Aparecida Pereira*; Luciana C. Furtado Pinho**; Lidiani Alves Sartori***; Matheus Garcia Lopes***; Felipe 
Miliorelli***; Claudia Silva***; Mariúse Aparecida Correa Maia***; Bruno Amarante Leal***; Priscila Reis Oliveira***; Amanda Vieira de Faria Ribeiro***; 
Gustavo Ferreira Aguiar***. 
 
O aumento do consumo de álcool e outras drogas pelos adolescentes tem sido sinalizado desde 1986 pelo CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas) (GARCIA, COSTA JÚNIOR, 2008). Desta maneira um olhar aprofundado nesta fase, com foco nas perspectivas social e da saúde, para 
uma melhor abordagem deste grupo, a escola seria o ambiente propício para a realização de ações preventivas efetivas (JUNQUEIRA et al, 2013). Trata-se 
de um projeto de extensão universitária, com interface em uma investigação científica, realizada por meio de um estudo experimental, de delineamento 
posterior e longitudinal e será desenvolvido nas escolas estaduais da cidade de Campo Belo – MG. Será aplicado um “Questionário sobre o Uso de Droga”, 
utilizado pelo CEBRID nos levantamentos nacionais sobre o uso de drogas em estudantes de primeiro e segundo graus, desde 1987. Após, serão realizadas 
oficinas, no âmbito escolar dos adolescentes, nas quais serão abordados temas para fornecer informações sobre álcool e outras drogas; incentivá-los a 
tomar decisões de resistência ao uso dessas substâncias e compreender as consequências de seus comportamentos, estimulando a autoestima dos 
mesmos. Também serão realizadas semestralmente o desenvolvimento de práticas esportivas e gincanas envolvendo estudantes universitários e 
adolescentes, com a finalidade de efetivar a interação e a inserção dos mesmos em um contexto social diferenciado, para o desenvolvimento de novas 
atitudes e habilidades que favoreça crescimento pessoal, espírito de equipe e que estimule o desejo de ingressar em uma universidade, além do 
desenvolvimento da Cidadania, acoplado ao Projeto: Cidadania Jovem Multiplicada. Ao final do estudo, após o desenvolvimento das atividades 
extensionistas por meio da aplicação do Modelo de Habilidade de Vida preconizado pela Organização Mundial de Saúde, será realizada nova coleta de 
dados, reaplicando a metodologia descrita acima, com a finalidade de reavaliar o perfil do uso de álcool e outras drogas e identificar a efetividade das 
ações extensionistas como estratégias de prevenção, redução do consumo de drogas entre os adolescentes. Em 2016, o projeto foi aprovado pela 
Secretaria de Estado da Educação; Superintendência Regional de Ensino e pelo Comitê de Ética além da formação dos integrantes com relação à aplicação 
do questionário e as Habilidades de Vida. Para 2017 pretende-se adentrar nas escolas para a aplicação e concretização do projeto. 
 
* Pesquisadores do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas 
** Psicóloga do Núcleo de Práticas Jurídica e Judiciária 
*** Demais acadêmicos do Curso de Direito da UNIFENAS, câmpus de Campo Belo-MG.  
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PROMOÇÃO JURÍDICO-SOCIAL 
Irene Gonçalves Martins de Paula*; Aldair de Paula Oliveira**; Andressa Fernandes de Paiva**; Camila Moreira Gonzalez 
Saturnino**; Débora de Fátima Rodrigues**; Eliana Arriel Braga**; Flávia da Silva Nascimento**; Gustavo Fernandes**; Josiane 
Aparecida Marcelino Damásio**; Josivane de Cássia Pedrosa Marin**; Lidiani Alves Sartori**; Mara Suely Silva Guedes e 
Alvarenga**; Priscila Casarino Silva**; Rodrigo Michel Ferreira**; Siara Franciele Resende Santos**; Tamiris Neves Pereira** 
 
O projeto iniciou-se em 2009. Desde este data diversas pessoas em Campo Belo-MG e região foram beneficiadas por meio das 
informações veiculadas na rádio local e cidade vizinha. O Projeto tem por objetivos identificar e resolver os principais problemas 
ocorridos, principalmente em comunidades carentes, a violação dos direitos, pela busca da garantia constitucional, por meio das 
informações que são veiculadas pela rádio e/ou por busca ativa dos acadêmicos participantes do projeto. Os acadêmicos 
envolvidos, nas comunidades carentes, investigam os principais problemas ocorridos e/ou as dúvidas daquela população, 
pesquisam, discutem com a professora responsável e articulam estas dúvidas por meio de uma entrevista disponibilizadas na 
rádio, em horários específicos. Os acadêmicos envolvidos, sob a supervisão da Professora-orientadora, podem iniciar e/ou 
acompanhar o processo do começo ao desfecho final, seja na via judiciária, mediação e/ou conciliação, podendo, ser utilizado o 
Núcleo de Práticas Jurídicas e Judiciária da UNIFENAS. Os trabalhos se iniciam quando da indicação dos casos, em ficha própria, a 
partir do qual as dúvidas e as solicitações são direcionadas para que o aluno auxilie na busca de possíveis soluções aos casos, seja 
pela via judiciária ou pela administrativa. Para 2017, palestras serão oferecidas nas cidades vizinhas com o intuito de mais pessoas 
se beneficiarem com as informações e que, com certeza, garantirão a efetivação de seus direitos, resguardados pela Constituição 
Federal e pelas leis brasileiras. Desta forma o projeto tem cumprido o papel de melhorar a condição acadêmica, tendo em vista o 
contato direito com as demandas reais da sociedade, apoiar a comunidade local, garantindo seus direitos, fazendo com que a 
teoria se faça na prática. 
 
*Professores do Curso de Direito – UNIFENAS – Campo Belo 
**Acadêmicos do Curso de Direito – UNIFENAS – Campo Belo 
 
http://www.unifenas.br/extensao/xviforum/anais115.asp 
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MAIS SAÚDE III: ENVELHECER COM SAÚDE 
Maxliano Barros Fernandes Reis*; Ana Maria de Abreu*; Jaíne Fonseca Gonçalves**; Rafaela Cristina Lima Xavier**. 
 
O aumento da população idosa é um fenômeno mundial. Projeções apontam que o Brasil, em duas décadas, passará de 5,1% para 8,6% o 
percentual de habitantes com idade superior a sessenta anos (WONG; CARVALHO, 2006). Este novo quadro demográfico nacional e suas 
consequências epidemiológicas têm estimulado diversas pesquisas para avaliação da saúde dos idosos e assim desenvolver programas 
preventivos para esta população (TESTA; SIMONSON, 1996). O envelhecimento é marcado também por um decréscimo das capacidades 
funcionais e motoras, redução da força, flexibilidade e velocidade (ROCHA et. al., 2009), dificultando a realização das atividades diárias e a 
manutenção de um estilo de vida saudável, com qualidade. A relação entre atividade física (AF), envelhecimento, saúde e qualidade de vida 
(QV) vem sendo cada vez mais discutida e analisada cientificamente, e este interesse vem aumentando nos últimos anos (MATSUDO; 
MATSUDO; NETO, 2001). Um dos recursos para melhorar a aptidão física funcional e a QV dos idosos é a prática de AF (MOTA, 2001). A 
literatura aponta evidências epidemiológicas quanto ao efeito positivo de adoção de um estilo de vida ativo ou o envolvimento em 
programas de AF sistemáticas, na prevenção e minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento (NELSON et. al., 2007), reduzindo o 
risco de várias condições crônicas desta população (ROCHA et. al., 2009, ALVES et. al., 2004, MOTA et. al., 2006). Desta forma, é de suma 
importância que os indivíduos da terceira idade tenham hábitos de vida saudáveis e pratiquem AF. A necessidade de estudos desta natureza 
fundamenta-se principalmente devido ao crescimento, muitas vezes desordenado, dos idosos praticantes de AF na busca por uma melhor QV. 
Entende-se então, que o presente estudo se justifica pela carência de pesquisas mais acentuadas no que se refere à comparação de 
diferentes níveis de AF para idosos e na necessidade de promover a saúde dessa população, uma vez que esta se apresenta em número 
crescente no Brasil. Este projeto tem como objetivo geral analisar e comparar a influência da prática de diferentes modalidades de AF sobre 
os componentes da AFF e na QV geral de idosas. Do presente estudo consiste em analisar e comparar a influência da prática de diferentes 
modalidades de AF sobre os componentes da AFF e na QV geral de idosas. Estes achados poderão oferecer novos subsídios no campo da AF 
relacionada ao envelhecimento, incluindo estratégias que possam influenciar a qualidade de vida geral do idoso e criar as medidas certas que 
proporcionem as condições satisfatórias ao envelhecer e colaborar, de forma cientifica, para o processo de ensino e aprendizagem de alunos 
e profissionais da área da saúde. 
 
*Docente do curso de Fisioterapia da UNIFENAS, câmpus Divinópolis-MG. 
**Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da UNIFENAS, câmpus Divinópolis-MG.  
http://www.unifenas.br/extensao/xviforum/anais82.asp 
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CIDADANIA INTEGRADA NA SAÚDE: ENQUANTO HOUVER VIDA HÁ DIVERSÃO 

Pimenta, Damiane Rita Maria Gomes*; Alves, Alexia Laila Ferreira; Barbosa, Evelyn Benfica; Salomão, Itameres; Dennuci, 
Karina Miranda; Oliveira, Luana Redoan de; Souza, Renata Kelly de Oliveira; Totte, Yasmin Caroline Pessoa; Silva, Tawana 
Soares da. 

 

Envelhecer é um processo que engloba fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. O envelhecimento é um processo 
gradual, universal e irreversível com a consequente redução de equilíbrio e mobilidade das capacidades humanas 
psicológicas, fisiológicas e afetivas. No âmbito da redução afetiva entende-se a perda de vínculos familiares em 
decorrência da institucionalização do idoso. Ocorre que no contexto da cidadania, o envelhecimento não poderá ser um 
processo de abandono, mas de inclusão social. Promover a qualidade de vida no envelhecimento é garantir a proteção 
integral dos direitos fundamentais dos idosos. Neste sentido, o projeto tem como objetivo promover a reinserção social 
do idoso. O projeto realizou-se no período de Agosto/ 2016 a Novembro/2016 e o público alvo, idosos do Solar da 
Maturidade/BH. Para a execução do projeto realizou-se na primeira etapa: 1) escolha do local, 2) elaboração de 
cronograma e 3) encontros com a professora orientadora. Na segunda etapa, o projeto volve-se para ações concernentes 
a promover o exercício da cidadania dos idosos. Tem-se como metodologia palestras, rodas de conversas e jogos 
recreativos. As atividades desenvolvidas foram as seguintes criatividade em ação; Biomed SPA; hora de alongar; encontro 
de gerações; cinema comentado; conte e reconte, hora de bingar, biobromo e de volta aos anos 60. 

 

* Professora Universitária. Mestre em Teoria do Direito. 

** Acadêmicas do Curso de Biomedicina- Unidade Jaraguá-BH .  

http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF 

 

http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF
http://www.unifenas.br/extensao/bhorizonte/vforum/anais_vforum.PDF


ÉTICA E CIDADANIA: O RESGATE DA ÉTICA COM O IDOSO 

Pimenta, Damiane Rita Maria Gomes* Kalil,Alexsander Amorim; Junior,Edson Fagundes Infante Vieira; Santos,Fernanda 
Soares dos; Rodrigues,Igor Silva Cardoso ,Kelly Sonalle; Anjos ,Sônia Maria Dias Dos** 

 

Hodiernamente, os indivíduos estão extremamente individualistas e os idosos são deixados à própria sorte. Casas de 
repouso evidenciam os inúmeros idosos institucionalizados em decorrência do abandono familiar.  O envelhecimento por 
vezes associa-se a ideia de tornar-se doente, fraco, inútil, ensejando na degradação psicológica do idoso. Neste cenário, 
enseja –se por uma prática ética volvida ao acolhimento do idoso, ações que ensejam no resgate da autoestima e dos 
vínculos afetivos dos idosos. O projeto realizou-se no período de Fevereiro/ 2016 a Junho/2016 e o público alvo idosos 
do Espaço Bem Viver em BH. Para a execução do projeto realizou-se na primeira etapa: 1) escolha do local, 2) elaboração 
de cronograma e 3) encontros com a professora orientadora. Na segunda etapa, o projeto volve-se para ações 
recreativas, palestras e oficina. As atividades desenvolvidas foram atividades lúdicas, jogos de mesa, palestra sobre ética 
e canto com a viola. 

 

* Professora Universitária. Mestre em Teoria do Direito. 

** Acadêmicos do Curso de Direito- Unidade Líbano-BH .  
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ÉTICA, ENFERMAGEM E CIDADANIA:O ACOLHIMENTO DO IDOSO 

Pimenta, Damiane Rita Maria Gomes*, Pereira, Chardele Jéssica dos Reis; Vieira, Gabriel Josimo; Sales, Isabela Cristina Coura; 
Cunha, Leandra Brasilino Rodrigues; Pereira, Luciana Aparecida Ferreira de Souza; Rodrigues, Paloma da Silva.** 

 

O envelhecimento populacional é o maior desafio da saúde pública contemporânea. Nos processos de envelhecimento pode-se 
destacar o processo de otimização de oportunidades para a saúde em participação e segurança para garantir a qualidade de vida 
das idosas. A qualidade de vida enquanto fenômeno se relaciona com diversas dimensões do ser humano sejam nos âmbitos 
afetivo, social e ambiental. É evidente no cenário da institucionalização a vulnerabilidade das idosas com a perda dos vínculos 
familiares, da autoestima. O isolamento esvanece a qualidade de vida. Neste sentido, torna-se necessário um cuidado 
humanizado com as idosas e para tanto, promover a consciência moral sobre as relações humanas das idosas. Trata-se de um 
projeto volvido as práticas humanas que possam consolidar: os vínculos afetivos, resgatar a cidadania, promover a autoestima das 
idosas e resguardar o cuidado com a qualidade de vida das idosas. O projeto realizou-se no período de Fevereiro/ 2016 a 
Junho/2016 e o público alvo, as idosas do Lar de Idosas Padre Leopoldo Mertens, BH. Para a execução do projeto realizou-se na 
primeira etapa: 1) escolha do local, 2) elaboração de cronograma e 3) encontros com a professora orientadora.  Na segunda 
etapa, o projeto volve-se para ações concernentes a promover o cuidado humanizado da idosa. Tem-se como metodologia exame 
físico geral, atualização de prontuários, palestras, tarde musical e construção de horta suspensa. As atividades desenvolvidas 
foram tarde musical, exame físico: aferição de pressão, dados vitais e orientações sobre alimentação. Atualização de prontuários, 
integração de idosas com crianças, palestra sobre dengue, roda de estórias, construção e manutenção da horta, resgatando a 
vaidade, jogos recreativos e festa junina de confraternização. 

* Professora Universitária. Mestre em Teoria do Direito. 

** Acadêmicos do Curso de Enfermagem- Unidade Jaraguá/BH  
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INCLUSÃO SOCIAL NA TERCEIRA IDADE 

Ana Claudia Troncha Tavares, Camila Vinhal Borges, Sara Lauriane Faria. E-mail dos autores: aclaudiattavares@gmail.com , 
sara.cgr@hotmail.com, vinhalborges@hotmail.com 

 

A institucionalização do idoso no Brasil aumenta de acordo com o envelhecimento da população de forma exacerbada (FREITAS;M.A.V,2010). 
Tem-se, que nesse ambiente, o idoso fica mais vulnerável a uma depressão, porque ele está cercado de gente desconhecida, em um 
ambiente não familiar. (MARTINS; R. M.2013) O idoso possui ainda barreiras devido as suas limitações físicas dificultando atividades como, 
vestir-se e alimentarse, que são denominadas atividades instrumentais da vida diária. (FREITAS; M.A.V ,2010). Isso cria o sentimento de 
incapacidade, que pode atingi-lo emocionalmente.  Contudo, os idosos constituem a população mais acometida por doenças crônicas como: 
hipertensão arterial, diabetes, câncer que se elevam com a idade. (QUADRANTE, C. A,2013) Objetivos: Esclarecer os jovens sobre a velhice. 
Realizar a revitalização do idoso Quebrar barreiras impostas aos idosos. Justificativa: O projeto visa o envelhecimento ativo e de qualidade, 
possibilitando assim o engajamento do idoso em atividades diversas. A fim de combater quadros de depressão. O projeto abre a 
possibilidade desses criarem vínculos afetivos com outras pessoas. Metodologia:  A sua execução será por meio visitas quinzenais que, serão 
realizadas em hospitais e asilos. Os jovens poderão participar em torno de um ano do projeto, podendo ser renovada a participação. Nessas 
visitas, os integrantes do projeto abordariam atividades diferentes a cada encontro, sendo essas, especificas para cada sexo ou englobando 
ambos. Nesse sentido, para as idosas será realizado oficinas de beleza, como a auto maquiagem, por exemplo. Para os homens, estariam 
relacionados oficinais, como marcenaria. Para ambos os sexo, poderia ser realizado a oficina de relatos de vidas, onde os idosos poderiam 
expor suas experiências de vida. Ao expor seus conhecimentos sobre a vida, os idosos estariam conscientizando o jovem quanto a velhice 
Entre as atividades, a realização de exercícios físicos, com auxilio de acadêmicos de fisioterapia juntamente com a supervisão de um 
profissional da área, também está em pauta. Com isso, objetiva-se a revitalização do idoso e contribuiria muito para a qualidade de vida, 
intervindo no tratamento de doenças crônicas de forma positiva. O projeto respeitaria as necessidades dos idosos e as suas limitações. 
Contudo as atividades realizada, desafiariam os idosos e os envolveriam, de tal forma que a sua velhice não os definiriam suas vidas.  
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ÉTICA E CIDADANIA: ENVELHECER COM O PRÓXIMO 

Pimenta, Damiane Rita Maria Gomes*; Canhas, Carlos Alberto Barbosa P.;Silva, Higor Henrique da; Oliveira ;Jose Victor 
Santos de ;Batista ,Lilian Daniele Oliveira Gomes ,Marcio;Ávila ,Ricardo Espirito Santo de ,Campos ,Tatiana** 

 

O projeto de extensão “Ligados na Escola” é realizado por alunos integrantes da Liga de Anatomia Humana O 
envelhecimento implica na perda de determinadas habilidades físicas decorrentes da idade e consequentemente poderá 
acarretar no idoso o isolamento social. O idoso sentindo-se sem capacidade laborativa perde a autoestima e altivez para 
viver. Considerar o envelhecimento em casa de repouso é evidenciar o isolamento do idoso, eis que ocorre o abandono 
família, ceifando os vínculos afetivos. Neste sentido, o projeto de extensão tem como objetivo promover o resgate da 
autoestima do idoso para o envelhecimento saudável. O projeto realizou-se no período de Fevereiro/ 2016 a Junho/2016 
e o público alvo os idosos da Instituição Novo Lar para Idosos em BH. Para a execução do projeto realizou-se na primeira 
etapa: 1) escolha do local, 2) elaboração de cronograma e 3) encontros com a professora orientadora. Na segunda etapa, 
o projeto volve-se para ações concernentes a promover o resgate da autoestima do idoso. Tem-se como metodologia 
realizações de palestras, atividades recreativas, culturais e oficinas. As atividades desenvolvidas foram chá de tarde, 
sessão de cinema, bingo, oficina de artes, jogos interativos, horas do conto e dia da beleza. 

* Professora Universitária. Mestre em Teoria do Direito. 

** Acadêmicos do Curso de Direito- Unidade Líbano-BH  
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LIGA DE SAÚDE MENTAL 

Carla Rosane Ouriques Couto*; Jaqueline Santos Barboza*; Flávio da Silva Belo**; Mizia Cristina Costa Lourenzoni**; Emille 
Alves**; Daniel Reis**; Ana Beatriz Barbosa**; Ana Carolina Kobbaz**; Sofia Memento**; Thiago Rocha**; Renan Zuliani 
Solidário de Souza**; Igor Goncalvez**; Gabriel Luís Silva Lima**; Nathan Ferreira Prado Muniz e Silva**; Pedro Beraldo Cabral**; 
Daniel Manzo**; Bruna Alves Dos Reis**; Mariana Gonçalles**; Panmela Fernandes**; Andressa Messias**; Fábio Toledo**; 
Bianca Braz**; Marcos Gama**; Laís Helena Avelar**; Ana Paula Morais**. 

 

Através de sua parceria com o Centro de Convivência Esperança e com toda a Rede de Assistência Pública à Saúde Mental de 
Alfenas-MG, a Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASM) participou das comemorações do Dia da Mulher, 8 de março. Atuou na 
organização do evento, em um dia da beleza, com pintura de cabelos, unha e maquiagem com a participação dos usuários e 
familiares do CAPS, do Serviço Residencial Terapêutico de Alfenas e do Centro de Convivência. Além disso, no dia 16 de maio foi 
comemorado no campus da UNIFENAS O Dia da Luta Antimanicomial, em que os pacientes psiquiátricos, componentes da banda 
Batuque Mental fizeram um show para os acadêmicos da faculdade. A LASM destacou-se ao realizar o IV Simpósio da Liga de 
Saúde Mental – Mesa Redonda com o tema “Passado, Presente e Futuro da Saúde Mental”, no dia 16 de agosto. Foram 
ministradas palestras sobre “O papel da família no contexto da doença mental”, pela Drª Carla Rosane Ouriques Couto, “História 
da Psiquiatria”, pelo Dr. Paulo Paiva Baisi e “A Rede de Atenção Psicossocial” pela terapeuta ocupacional Alessandra, em que 
registrou uma satisfatória participação dos acadêmicos do curso de Medicina (UNIFENAS e UNIFAL) e Psicologia (UNIFENAS), algo 
que contribuiu para enriquecer as discussões e o aprendizado. Ademais, acadêmicos da liga participaram do Cinema com a LASM, 
onde foi passado o filme Elena e levantada a discussão sobre o suicídio em comemoração ao setembro amarelo. 

*Docente da UNIFENAS, câmpus de Alfenas - MG. 

**Acadêmicos da UNIFENAS, câmpus de Alfenas - MG. 
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LIGA DE TOXICOLOGIA 
Alessandra Cristina Pupin Silvério*; Luiz Felipe Ferreira Cruvinel**; Natália de Oliveira**; Henrique Lima Pereira**; Marcos Cardoso Vieira Borges**; 
Amanda Campos Damasceno**; Rafael Maia Silveira dos Reis**; Mauricio Daniel dos Santos**; Julielly Brandão**; Ana Paula Menali Silva**; Carol 
Almeida**; Bianca de Carvalho Sulmoneti**; Emanuella Felício Mendes**; Sara Simone dias Chaves**; Isabela Cristina Mendes dos Santos**; Dayanny 
Caroliny Azevedo Martins**; Samara Cristina Silva**; Gabriele Duarte Teixeira Luz**; Luiz Henrique Vischi Risso**; Francielle Ribeiro Moreira**; Renan 
Paschoal Silva**; Bruna Inez da Silva**; Bianca Canquerini Pereira**; Roney Barbosa Martins**; Nayara da Costa Tavares**; Gabriela Silva Souza**; 
Guilherme Cesarino Filho** 
 
A Liga de Toxicologia é composta por acadêmicos do curso de Biomedicina, Farmácia e Medicina, campus de Alfenas. A Liga tem como objetivo geral 
aproximar a comunidade do conhecimento prático sobre os riscos causados pelos grupos de agentes tóxicos, entre eles: drogas de abuso, agrotóxicos, 
medicamentos, solventes, metais, toxicantes em alimentos, entre outros. Nos assuntos a nível acadêmico a LiTOx desenvolve simpósios, palestras e 
seminários, com ênfase nas áreas de toxicologia forense, ocupacional, social e análise toxicológica. No ano de 2015 nas comunidades rurais, a Liga em 
parceria com a EMATER, continua promovendo o projeto com o tema “Plantando e colhendo saúde”, contribuindo para melhoria da saúde do trabalhador 
e alertando para a importância da prevenção de intoxicação. Os exames avaliados nesta população são colinesterases, função hepática e renal, avaliação 
de genotoxicidade através dos testes de citoma de mucosa bucal e cometa de sangue periférico. As cidades participantes de projeto neste ano foram em 
número de 26 da regional de Alfenas com cerca de 1030 trabalhadores atendidos. A liga também esteve nas escolas participando em Feiras de Profissões, 
esclarecendo aos alunos sobre efeitos de drogas de abuso, intoxicação por medicamentos e intoxicação por produtos de limpeza. Em 2016 na área de 
pesquisa, estão sendo desenvolvidos projetos como: Atividade de suplemento dietético comercial Rainforest® na redução da glicemia e das consequências 
oxidativas do diabetes mellitus induzido em ratos e Screenning de drogas de abuso em urina de moradores do sul de Minas Gerias. A liga também teve 
aprovação e apresentação de oral e painel dos trabalhos: Saúde do Trabalhador Rural e a Atenção Primária à Saúde em uma Regional de Saúde de Minas 
Gerais, Brasil e Application of three biomarkers and clinical data in the biomonitoring of the rural occupational exposure to organophosphates pesticides 
no 16º Congresso Nacional da ANAMT. Iniciou-se também a criação de Núcleos de Orientação ao uso seguro de praguicidas nas cidades de Conceição 
Aparecida e Monte Belo que apresentam como objetivo orientar o uso seguro de praguicidas nos diversos âmbitos desta esfera como trabalhadores 
rurais, comunidade em geral e Equipes de Saúde de Família na Atenção Primária à Saúde. 
 
*Docente da UNIFENAS, câmpus de Alfenas-MG. 
**Acadêmicos da UNIFENAS, câmpus de Alfenas-MG. 
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NA LUTA CONTRA A AIDS/DSTs: UMA TAREFA CONTÍNUA, PROCESSUAL E CONSTANTE. 

Maria Auxiliadora Soares Prado*; Márcio Moterani Swerts*; Rosamaria Hattge*; Aron Rodrigues de M. de Oliveira**; Beatriz Trancoso 
Silveira** Haruana Carvalho Amaral**; Karen Hapuque G. Fernandes**; Mateus Mota Cirino**; Rafaela Cristina Corrêa**; Rodrigo Martins 
Carvalho**; Shiitake de Fátima Silva**; Thais Alessandra Moreira**; Vanessa Carvalho do Lago**; Vivian Oliveira Pereira**. 

 

A AIDS ainda não tem cura. Tem tratamento que aumenta a sobrevida dos soropositivos. Algumas DSTs tem tratamento: podem evoluir para 
cura, mas trazem prejuízos extremos à autoestima, à autoimagem e à vida cotidiana daqueles infectados. Todas elas estão aí e convivem com 
todo tipo de pessoa. Não faz diferença nenhuma na diversidade humana. Atacam a todos que não se previnem. Os setores da Saúde e 
Educação vão discutindo e contextualizando estas questões agregando-as aos direitos, à sexualidade, às diferenças, à cidadania e ao projeto 
de vida de cada um. O Projeto de Extensão DSTs/AIDS visando discutir, informar, formar combatentes e lutadores, assessorar acadêmicos 
capazes de tratar do assunto com o respeito e a cientificidade que o tema requer se baliza em promover a saúde palestrando em escolas, em 
feiras públicas, em feiras de saúde, participando de Campanhas municipais e regionais de combate a esses malefícios que sempre “trabalham 
silenciosos” à desinformação e à negação do seu contágio. Alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina, Pedagogia e Psicologia unem-se 
num esforço para o desenvolvimento de ações de prevenção ao promoverem oficinas, brincadeiras, dinâmicas grupais – cada um na sua área 
de conhecimento – promovendo cidadania consciente e consistente. Os números do contágio das DSTs/AIDS aumentam, diminuem, mudam 
de faixa etária, bifurcam cenários e as constantes lutas empregadas não podem arrefecer. Nem só a informação basta. Há a necessidade de 
uma formação continuada para que o risco do contágio esteja afastado. Ainda existem o preconceito e a discriminação social. Perduram 
rótulos e estigmas na luta de poder de uns contra os outros. Haverá de existir pessoas capazes de empreender ciência para uma vida social, 
física, psíquica e biológica atinente ao mundo na promoção da saúde integral. As parcerias com os poderes municipais, organizacionais, não 
governamentais intensificam sempre. Assim Cislagos, Programa Municipal DST/AIDS e Hepatites Virais, MGA-Movimento Gay de Alfenas, 
UNIFENAS, professores e acadêmicos chamam a atenção da população para a promoção do bem-estar de muitos ou de todos. 

*Professores da UNIFENAS, Campus de Alfenas – MG. 

**Acadêmicos da UNIFENAS, Campus de Alfenas - MG. 
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O EXERCÍCIO DA CIDADANIA ATRAVÉS DO VOTO CONSCIENTE 
Nivalda de Lima Silva*; Denis Quintino Martins**; Hudson Antunes da Silva Nunes**; Renata Alves de Oliveira**; Gabriel Campos Pedrenho**; Beatriz 
Regina da Silva Andrade** e todos os alunos do 4º; 6º; 9º períodos. 
 
Todo cidadão, que integra a sociedade pluralista do Estado Democrático, é senhor do exercício da cidadania que expressa, em síntese, um conjunto de 
direitos e deveres. Sendo assim, com o escopo de facultar ao cidadão o direito de exercer seus direitos políticos, conforme preceitua nossa Constituição 
Cidadã, o Projeto EXERCÍCIO DA CIDADANIA ATRAVÉS DE VOTO CONSCIENTE é formado pelos professores e alunos do Curso de Direito, com a autorização 
e apoio da Justiça Eleitoral responsável pela realização, organização e coordenação das eleições. Em plena atividade desde 2002, o projeto tem 
proporcionado palestras, visitas em escolas particulares e públicas de Alfenas e nas cidades circunvizinhas, esclarecendo aos jovens eleitores sobre o 
processo eleitoral e sua importância. Enfatizando sobre o alistamento eleitoral, quem pode votar a escolha de nossos representantes por meio do voto 
secreto e as suas responsabilidades, o manuseio da urna eletrônica, corrupção, dentre outros temas de grande valia que são debatidos, esclarecendo 
dúvidas e conscientizando os cidadãos. Ainda é necessária a conscientização da população em geral, pois se constata que parcelas significativas dos 
cidadãos não têm consciência da importância do voto, vendendo-o ou abdicando-o do direito de votar. Tão importante quanto o papel da Justiça Eleitoral 
é a participação consciente dos cidadãos no processo eleitoral do nosso País. Foram realizados estudos sobre o tema atualizando-o conforme legislação 
vigente para as eleições e, também para o preparo dos nossos cidadãos nas eleições municipais de 2016. Foram debatidos com os alunos nas escolas e em 
praças públicas, tendo em vista as novas exigências do Tribunal Eleitoral que prevê a presença in loco do Juiz Eleitoral junto à população. E, também neste 
ano os acadêmicos do Curso de Direito foram aos Cartórios Eleitorais das cidades de Campos Gerais, Areado, Alfenas e puderam vivenciar o processo 
eleitoral completo, e muitos destes alunos colaboraram no dia do pleito, muitos sendo mesários ou voluntários na função de fiscal, pois é uma realidade 
pouco vivida na vida acadêmica, isto fez com que os alunos pudessem aprender e passar a realidade para os eleitores. No corrente ano, os professores da 
rede pública da cidade de Serrania procurou o TSE solicitando que fosse realizada palestra na Escola Estadual Diretor Nelson Rodrigues sobre “Corrupção 
e Voto consciente”, fomos chamados pelo chefe de cartório do TSE e comparecemos na cidade de Serrania para proferir a palestra solicitada. Também 
realizamos teatro com os personagens fornecidos pelo sistema eleitoral para os alunos das escolas Napoleão Salles, Dr. Emilio da Silveira, Lago Azul, Brilho 
do saber, todas da cidade de Alfenas, onde os alunos participantes atuaram como personagens e interagiram com os outros estudantes, foi muito 
proveitoso, pois os alunos ficaram envolvidos e curiosos o que proporcionou o sucesso do evento. 
*Professora do Curso de Direito da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG.  
**Acadêmicos do Curso de Direito da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 
 
http://www.unifenas.br/extensao/xviforum/anais104.asp 
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO – A EVOLUÇÃO DO IDEB NO MUNICÍPIO DE AREADO (MG) 
Márcio Mariano Alexandre* Rogério de Assis Teixeira** 
A Educação, por se tratar um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, deve ser administrada pelo poder público de forma a garantir o 
máximo de acesso dos cidadãos e especialmente dos jovens, pois esta representa uma das principais oportunidades de ascensão social e de inclusão 
produtiva. O acompanhamento do desenvolvimento dessa política e dos resultados obtidos a partir da aplicação dos recursos públicos é primordial, e 
assim, a efetividade das ações desenvolvidas no âmbito educacional. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) se tornou um dos principais 
meios de se medir a evolução da educação brasileira, em uma tentativa de se medir a qualidade do sistema de ensino, a partir de parâmetros 
previamente estabelecidos. Este trabalho tem como objetivo principal evidenciar e discutir a evolução do IDEB no município de Areado em Minas Gerais, 
no período de 2007 a 2013, além demonstrar as fontes de financiamento do ensino municipal no mesmo período e a evolução nominal do volume de 
recursos aplicados. A legislação federal disciplina as fontes de financiamento e formas de aplicação de recursos públicos na educação para cada ente 
federado, e por outro lado, há necessidade de mensuração de resultados obtidos. Não há unanimidade quanto às melhores formas de se medir a 
qualidade da educação prestada aos educandos, mas a adoção de um índice como o IDEB serve de importante parâmetro à medida que permite observar 
a trajetória percorrida e comparar com as metas previamente pensadas e estabelecidas como o caminho possível na busca do aumento da qualidade do 
ensino realizado no país em suas mais diversas regiões. A necessidade de destinação de um percentual mínimo do volume de determinadas receitas 
públicas municipais arrecadadas para o financiamento do ensino municipal, é uma exigência legal, no entanto, não é garantia de que os resultados 
pretendidos serão obtidos. Daí a necessidade de se estabelecer metas, mensurar e acompanhar a evolução de indicadores de forma a se obter as 
respostas necessárias ao aprimoramento da gestão e da aplicação dos recursos financeiros. Com intuito de avaliar a evolução do volume e da participação 
de cada fonte de recurso no financiamento do município de Areado-MG, A metodologia utilizada para desenvolvimento do trabalho consistiu em verificar 
as fontes de financiamento da educação municipal a partir de 2010, período em que há expressivo aumento no volume de recursos destinados à 
remuneração dos profissionais do magistério, até  o ano de 2015, evidenciando a participação relativa de cada fonte de financiamento, e por outro lado, 
evidenciar a evolução do IDEB municipal no período de 2007 a 2013, analisado, comparando-o com as metas estabelecidas e observadas para o IDEB 
estadual. As informações utilizadas neste trabalho são de acesso público, disponíveis em sites oficiais de instituições públicas.  Os resultados indicam que 
houve aumento nominal no volume de recursos aplicados a partir de 2010, além do cumprimento do percentual mínimo exigido pela Constituição 
Federal, e que a participação relativa dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) aumentou significativamente no 
período analisado, isto é,  no município de Areado, os recursos oriundos do FUNDEB aumentaram sua participação relativa ultrapassando os cinquenta 
por cento do total do financiamento dos gastos com ensino municipal. Quanto à evolução do IDEB, os números mostram que a partir de 2009, o IDEB do 
município superou todas as metas previstas, tanto municipais quanto estaduais. Os resultados evidenciaram a importância dos recursos do FUNDEB para o 
financiamento do ensino municipal em Areado, a partir do aumento de sua participação relativa, além de demonstrar aumento expressivo no volume de 
recursos destinados aos profissionais do magistério e como o IDEB do município evoluiu a partir de 2009, superando as metas incialmente previstas para 
este indicador. 
*Professor Curso de Ciências Contábeis da UNIFENAS. **Professor Orientador 
 
 



AVANÇOS E DESAFIOS DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA  

Vander Cherri Marcolino* 

 

Trata-se de estudo sobre o Sistema de Defesa Social e das limitações em decorrência da falta de políticas públicas 
eficientes para prevenir e combater a criminalidade na órbita das três esferas do Estado. Entende-se como necessário 
prevenir, reprimir e controlar a criminalidade. Prevenir com políticas públicas voltadas para famílias e jovens de baixa 
renda e que vivem em regiões de vulnerabilidade social; reprimir com ações da Policia Militar, Policia Civil, Ministério 
Público, Poder Judiciário e com a certeza de uma execução penal efetiva; e o controle da criminalidade, pois é improvável 
que o crime seja extirpado, porém é possível o controle para números toleráveis. A participação da população é 
primordial para o sucesso de algumas iniciativas, em Alfenas a Policia Militar por meio da 18 Cia. Ind. de Polícia, criou a 
Rede de Vizinhos Protegidos, que é uma tecnologia de prevenção criminal de baixo custo, cujos resultados são de curto 
prazo. Pode-se definir também como um conjunto de ações entre os moradores cidadãos em parceria com a Polícia 
Militar no sentido de informar, integrar e coordenar grupos de vizinhos de modo a protegerem-se em conjunto e a 
ocuparem os espaços ociosos das ruas em frente as casas dos seus moradores. Os gestores municipais devem estar 
atentos aos recursos disponibilizados pelo Ministério da Justiça para investimentos tanto na prevenção quanto na 
repressão. Para tanto, o poder público municipal deve cobrar das esferas estaduais e federal emendas parlamentares ao 
orçamento para sua cidade a fim de que possam apresentar projetos e solicitar os recursos pretendidos. Segurança se faz 
com investimentos. 

 

*Professor, Advogado, Egresso do Curso de Direito da UNIFENAS, Ex. Secretário de Defesa Social de Alfenas. 



O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS A PARTIR DE UMA ABORDAGEM JUNGUIANA. 

André Luiz Silva* 

 

A contemporaneidade trouxe ao homem moderno uma série de possibilidades quanto ao uso de substâncias psicoativas, 
familiarmente chamada de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Nesse sentido, o aumento desse leque de escolhas, tem 
sido comumente relacionado à degradação do ser humano, o que parece ser uma análise muito rasa para uma questão 
que perpassa a alma humana. Do ponto de vista jurídico, a sociedade detém um arcabouço legal de “combate” ao uso e 
proliferação do tráfico de drogas, o que também parece não ter surtido muito efeito quantitativo nos últimos em relação 
à redução do número de usuários e traficantes, já que a presença de substâncias que causam efeitos psíquicos é datada 
desde os primórdios da história. As instituições públicas e sociais, acabam por tratar o usuário mais como um doente do 
que um sujeito e, que por essa razão, deveria, portanto, ser submetido a um tratamento desintoxicante o qual, por vezes 
acaba focando mais na extirpação do agente psicoativo e combate aos efeitos da abstinência do na promoção da 
investigação das reais causas que levaram o indivíduo a se submeter ao abuso de drogas e, como o processo de 
autoconhecimento poderia leva-lo a se livrar dela. O presente trabalho tem como objetivo investigar, do ponto de vista 
da psicologia analítica, quais são as consequências das drogas no processo de individuação, buscando ainda elucidar a 
importância da identificação do sujeito e não do agente.  

 

*acadêmico do curso de psicologia analítica 



FEMINICÍDIO: A IMPORTÂNCIA DE NOMEAR O GENOCÍDIO COMETIDO CONTRA MULHERES NO BRASIL 
Nicole Francine 

 
Trata-se da análise sobre a proximidade que existe entre a qualificadora do homicídio – feminicídio e o genocídio, fazendo o 
paralelo mediante o prévio estudo de ambos os institutos separadamente e através disso encontrar semelhanças que una tais 
eventos sociopenais. A caracterização do genocídio necessita de que haja a intenção do dolo específico em matar um 
determinado grupo social, podendo inclusive o crime ser praticado apenas contra um dos membros e já bastaria para estar 
incurso em tal tipo penal. Ao se praticar o feminicídio o homem está impelido pelo dolo específico de matar a mulher, no entanto, 
se caracteriza o genocídio pelo dolo genérico ao afetar o grupo nacional do gênero mulher. O debate em praxe vem questionar se 
o sistema machista – se esse comportamento, essa intenção de indivíduos distintos, sem relação de proximidade, mas que a 
partir do machismo institucionalizado, gera a caracterização do dolo necessário para ligar a ideia de feminicídio a genocídio, 
partindo do pressuposto de mulher enquanto grupo nacional. Importante salientar a relevância deste estudo pois o Brasil é o 5º 
país que mais mata mulheres no mundo de acordo com pesquisa realizada pelo Mapa da Violência em 2015, num grupo de 83 
países, demonstrando a emergência da discussão desse assunto. A metodologia utilizada foi baseada no meio dedutivo, sendo 
desenvolvida através da leitura, análise de estatísticas, artigos e revistas publicadas. No estudo será abordado conteúdos que 
correlacione tais dispositivos penais – feminicídio e genocídio, referindo-se sobre temas como serem crimes hediondos, a relação 
que possuem por ambos serem crimes de ódio e principalmente analisar mulher como grupo nacional acarretando então a 
compatibilidade da qualificadora feminicista com o tipo penal genocídio. A pesquisa examina também visualizar formas práticas e 
que sejam relevantes para direcionar a ligação entre a majorante feminicista e genocídio, buscando-se durante a primeira fase da 
dosimetria da pena no que tange à aplicação do artigo 59 do Código Penal e se tenha a pena aumentada o mais próximo do 
máximo admissível.     
 
 
*Acadêmica do 10º período do Curso de Direito – UNIFENAS – Alfenas. 
 



TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA LEITURA DE TEXTO DIGITAL NO MÉTODO BRAILLE  

Celso de Ávila Ramos *; Denis Pereira **; Kelry Azevedo Fernandes **; Roney Braz Rodrigues** 

 

A “Tecnologia Assistiva” - é utilizada para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e promover vida independente e inclusão. Acredita-se que as pessoas 
com necessidades especiais podem ser incluídas no meio tecnológico, sendo assim a tecnologia deve, portanto, ajustar-se às 
necessidades de cada indivíduo. (Rita Bersch, 2013). Com o crescimento do fenômeno IoT (Internet of Things) no cenário 
acadêmico e industrial, objetivamos uma oportunidade de agregar alguns conceitos de ergonomia, que é uma ciência que estuda 
a relação de adaptação do “meio” ao “individuo”, agregando às pessoas com deficiências visuais mais possibilidades, tendo como 
consequência o aumento de oportunidades em estarem conectadas e inclusas a esse mundo tecnológico. Foi, então, 
desenvolvido um sistema usando microcontroladores, que será capaz de traduzir textos digitalizados, em método Braille. 
Utilizando Arduino Mega que irá receber os dados através de cartão de memória ou alguma outra forma de comunicação. O texto 
será interpretado pelo código ASCII, onde os caracteres serão transformados e enviados através de comandos para os atuadores 
que irão realizar a tarefa de fornecer um alto-relevo para que assim possa ser reconhecido ao toque. Em prática, espera-se que o 
sistema seja capaz de obter informações textuais advindas de: QRCode, SMS, Cartão SD e Conexão USB ou wireless, em seguida, 
traduzi-las em Braille, de tal forma que no decorrer de sua tradução, ele seja capaz de acionar cada atuador correspondente a 
matriz que compõe o Braille. Estamos em um processo de mudança cultural e, como temos jovens e adultos com alguma 
deficiência empregados, temos que aprender com esse sistema. O que pode ser feito para que essas pessoas estejam no mercado 
de trabalho? Ou que se sintam seguras, inclusas e independentes? Cabe a nós da área de tecnologia lutar também para que essa 
inclusão seja possível.  

 

*Docente da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 

**Acadêmicos do Curso de Ciência da Computação da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 

 



PROJETO RONDON 
Profs. Nivalda de Lima Silva; Sandra de Souza Alves e Yvan Fernandes Vilas Boas 

 

O Projeto Rondon é uma das raras oportunidades do meio acadêmico onde os estudantes podem exercer tal 
compromisso e garantir a cooperação mútua entre diferentes profissões na medida em que permite o trabalho conjunto 
de estudantes de diversos cursos universitários, enriquecendo o entendimento e a comunicação entre eles.  A 
contribuição voluntária destinada a ajudar o próximo deve ser vista como um ponto a ser desenvolvido em todo cidadão. 
Segundo definição das Nações Unidas, "o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu 
espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou 
não, de bem-estar social, ou outros campos...“. Na área de Direitos Humanos e Justiça trabalhamos vários pontos, a 
exemplo a “Ação direito do saber!” Que foi proposto o tema de direitos humanos e cidadania, através de uma palestra, 
abordando as dificuldades ainda mantidas por pessoas que não sabe os significados de cada norma, foram feitas 
propostas para gestão pública e debates no meio de comunicação (rádio) com o tema “Fala! Este e seu direito”. Outra 
ação foi a “Brincadeira de Criança” para conscientizar a família em geral e principalmente de que as crianças devem 
brincar e não trabalhar. Através de palestras e gincanas demonstrar que para melhor desenvolvimento da criança e do 
adolescente se deve as atividades positivas por ela realizadas durante seu período de formação. Atingindo nosso público 
alvo que foram os pais, mães, avós, crianças, líderes comunitários e população em geral. Atingimos nosso objetivo que 
foi instruir a população em geral, principalmente as famílias que tem crianças em casa de que as crianças devem estar na 
escola estudando e na rua brincando para um desenvolvimento infantil ideal e de qualidade. Mostrar que o trabalho 
infantil nada mais é do que exploração de mão de obra. Ensinar atividades para as crianças e adolescentes que possam 
ser realizadas na comunidade e nas escolas, bem como em suas casas. 

 

 



LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO FORMA DE AMADURECIMENTO DA DEMOCRACIA 
Sônia Boczar* 
  
A liberdade é um direito inerente à pessoa humana e à sua sobrevivência, podendo ser contemplada desde os 
primórdios até o mundo contemporâneo, no qual a eficácia, evolução e extensão da mesma acompanhou o 
desenvolvimento da sociedade, e, consequentemente, do Direito, mais precisamente dos Direitos Fundamentais. A 
finalidade dessa liberdade começou se dirigindo à sobrevivência dos seres humanos, nos tempos remotos, nos quais o 
homem precisou se desenvolver para evoluir a espécie. Posteriormente, com a fixação das relações sociais, da eclosão da 
escravidão, da exploração do trabalho, das censuras e regras ditadoras quanto à liberdade do homem, houve a 
necessidade da criação dos direitos e proteções voltadas à garantia da liberdade.  Portanto, a partir dessa liberdade 
incipiente decorreram outras formas da mesma, consagradas e positivadas pelo ordenamento jurídico e marcadas pelo 
direito à escolha, à vontade, à expressão, à reunião, à manifestação do pensamento, à autonomia e espontaneidade. 
Assim, foi conquistada pelos indivíduos a possibilidade de desenvolver a capacidade intelectual, sendo titulares de ideias 
próprias e não meros seguidores das impostas. Segundo Kant, “Há quem diga: a liberdade de falar ou de escrever pode-
nos ser tirada por um poder superior, mas não a liberdade de pensar. Mas quanto e com que correção pensaríamos nós 
se não pensássemos em comunhão com os outros, a quem comunicamos os nossos pensamentos, e eles nos comunicam 
os seus! Por conseguinte, pode muito bem dizer-se que o poder exterior que arrebata aos homens a liberdade de 
comunicar publicamente os seus pensamentos, ele rouba também a liberdade de pensar”. 
  
*Mestre em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
*Professora de Direito Constitucional do Curso de Direito da UNIFENAS- Universidade “José do Rosário Vellano”, câmpus 
de Alfenas. 
  
 



A DEFENSORIA PÚBLICA NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Gustavo Corgosinho Alves de Meira(*) 

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa dos direitos individuais e coletivos das pessoas em situação de vulnerabilidade e das minorias, tendo 
como objetivos: a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; a afirmação 
do Estado Democrático de Direito; a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e a garantia dos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (Lei Complementar 80/94, arts. 1° e 3°-A). A pesquisa analisa 
a atuação da Defensoria Pública na promoção e defesa dos Direitos Humanos, que a levou recentemente, em 
pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a ser apontada pelos brasileiros 
como a mais importante de todas as Instituições do país e a segunda mais confiável, perdendo neste último 
quesito apenas para as Forças Armadas por pequena diferença. A discussão desse tema tem contribuído para 
que os alunos do curso de Direito tenham maior conhecimento sobre a Defensoria Pública e seu papel 
constitucional na defesa dos Direitos Humanos. 

 

(*) Professor do Curso de Direito da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG 

 



SABOR QUE SOBRA 
BUENO, Júlia Macedo* 
 
O Projeto será realizado a partir de fevereiro de 2018 no Centro Educacional Nossa Senhora da Rosa Mística, com 
crianças e adolescentes, com idade de 5 a 14 anos. Após a conclusão do trabalho neste local, será oferecido o projeto em 
outras escolas, creches ou projetos assistenciais. Segundo dados da FAO (2013), estima-se que em torno de 1,3 bilhão de 
toneladas de alimentos são jogadas fora por ano no mundo. Alimentos são desperdiçados de várias formas: pela 
produção em excesso, ao caírem dos caminhões durante o transporte, ficando em estoque ou em prateleiras até que 
fiquem economicamente inviáveis. Entretanto, boa parte do desperdício ocorre exatamente onde o alimento deveria ser 
aproveitado, na cozinha. O descarte de cascas, sementes e raízes que poderiam ser usadas em diversas receitas é um 
exemplo de como se joga na lixeira o que deveria estar no prato. A alimentação sustentável combate este processo, por 
meio do aproveitamento integral, do planejamento na hora de ir às compras e da conservação. Menos lixo acumulado, 
menos dinheiro gasto em vão e melhor distribuição de mantimentos. Tudo isso com pequenas mudanças no dia a dia que 
podem ser aprendidas desde a infância, momento oportuno para criar-se hábitos adequados e saudáveis. Por outro lado 
ainda existe em nossa sociedade pessoas que passam fome, principalmente pelo modelo socioeconômico no qual a 
sociedade está inserida. Além disso, sabe-se que estas partes de alimentos que geralmente são jogadas fora, como 
cascas, talos e sementes, podem trazer muitos nutrientes enriquecendo a alimentação da população principalmente com 
vitaminas, minerais, fibras. Desta forma, justifica-se um projeto de extensão que vise levar os conhecimentos sobre 
Aproveitamento Integral de Alimentos para as crianças. Para tanto, serão realizados 8 encontros com as crianças, com 
duração média de 1 hora. Cada encontro terá uma atividade diferente: brincadeiras, oficinas culinárias, visitas ao 
restaurante e horta da Unifenas. Todas as atividades visam construir de forma lúdica os conhecimentos sobre 
Alimentação Saudável e Aproveitamento Integral de Alimentos. 
 
*Docente da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 
 



ENAIA - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS  
BUENO, Júlia Macedo*, SOUZA, Carolina Soares Horta de* 
 
Desde a última metade do século XX, em decorrência da urbanização e modernização, o mundo vem passando por um processo 
chamado transição nutricional. Além do sobrepeso e da obesidade, a transição nutricional também é responsável por 
desencadear as denominadas doenças crônicas não transmissíveis, conhecidas como doenças cardiovasculares, diabetes e 
hipertensão arterial. Existem hábitos de vida e práticas alimentares que são prejudiciais à saúde, porém, existem aquelas que 
auxiliam na prevenção de diversas patologias, proporcionando qualidade de vida, bem-estar e diversos benefícios ao homem. 
Cabe ao nutricionista avaliar cada um de forma individual, para que possa compreender tudo que envolve os hábitos desse 
indivíduo e orientá-lo de acordo com suas necessidades, em prol da saúde, Sendo assim, sabe-se que a nutrição adequada traz 
benefícios importantes para a manutenção do bom estado de saúde e qualidade de vida dos seres humanos, uma vez que estas 
condições estão relacionadas ao bom funcionamento do organismo. Prevenção, tratamento e manutenção são os principais 
objetivos das práticas nutricionais. A má-nutrição na população é muito frequente e diversos fatores estão envolvidos no seu 
desenvolvimento, dentre eles destaca-se a falta de acesso a informações de qualidade, a cultura, a pressão do marketing, 
condição socioeconômica precária e hábitos alimentares inadequados. Os apontamentos supracitados dão “corpo” ao projeto de 
extensão que, levará noções básicas de Educação Alimentar e Nutricional aos idosos institucionalizados ou acompanhados por 
Lares ou Programas de Terceira Idade da cidade de Alfenas e região. Esta nova fase do projeto nasceu dos ótimos resultados 
obtidos com o projeto ENAIA aplicado na Associação Vida Viva durantes os anos de 2015 e 2016. Alunos do curso, devidamente 
supervisionados por docentes nutricionistas farão encontros quinzenais com os idosos, através de um grupo de educação 
alimentar e nutricional com enfoque em um tema pré-definido (pirâmide alimentar) além de realizar receitas envolvendo o 
aproveitamento integral de alimentos (AIA) a fim de propiciar um contato dos idosos com os alimentos de forma nutritiva e 
integral. O projeto pretende contribuir de forma positiva com a referida comunidade e incentivar o aluno a atividade 
extensionista, bem como a uma visão humanista, ética e moral enquanto agente em formação.  
 
*Docentes da UNIFENAS, campus de Alfenas - MG. 



NUTRI-AÇÃO 

Carolina Horta Souza*; Isabela Rodrigues.**; Karina Mariano.***; Lidiane Paula Ardisson Miranda*. 

lidiane.miranda@unifenas.br 

 

A Clínica de Fisioterapia do HUAV executa um projeto acompanhando usuários com necessidades especiais. Há 
importante intervenção nutricional. O ganho de peso excessivo e a redução ou ausência do tônus muscular esquelético 
são fatores de risco em potencial às comorbidades associadas à obesidade. Este exposto justifica o atendimento coletivo 
e individualizado destes pacientes, que objetiva orientar mudanças em seus hábitos alimentares e promover prevenção 
de doenças. O atendimento é realizado por alunos do curso de Nutrição da Unifenas e docentes nutricionistas. São 
realizadas orientações nutricionais em grupo e atendimentos individualizados. Nesses indivíduos a avaliação do estado 
nutricional pode ser limitada. Após diagnóstico e anamnese nutricionais é realizado plano alimentar personalizado. Há 
participação e interesse. A maioria adere ao tratamento. Em 2016, foi desenvolvido um projeto de pesquisa que 
culminou em bolsa de Iniciação Científica. Uma discente do curso e sua orientadora apresentaram uma proposta de 
validação do método que avalia a Espessura do Músculo Adutor do Polegar (EMAP) e sua correlação com o Índice de 
Massa Corporal (IMC) e Circunferência da Cintura (CC). O resultado da pesquisa mostrou que o método pode substituir a 
CC, responsável pelo diagnóstico de risco de doenças cardíacas e comorbidades. O projeto alia pesquisa, extensão e 
ensino. 
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