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II Jornada de Iniciação Científica - UNISANTOS 
Tema: Ambiente, Saúde e Sociedade 

 
 
 
 

O PROIN- Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Católica de Santos foi 
criado em 2004 para proporcionar uma oportunidade de formação científica aos alunos da graduação, 
despertar talentos para as atividades de pesquisa e fortalecer os projetos de pesquisa realizados dentro da 
Universidade, a partir da participação de alunos bolsistas nas diferentes áreas de conhecimento.  No 
mesmo ano, criou-se o COIC – Comitê de Iniciação Científica a fim de gerenciar o PROIN, obedecendo-
se as recomendações estabelecidas na resolução normativa do CNPq – RN 015/2004, recentemente 
atualizada pela RN 017/2006.  

Em 2005 consolidou-se a primeira fase de implantação do PROIN com a participação de 25 
alunos com bolsas de pesquisa institucional da UNISANTOS e outros ainda com auxílios provenientes de 
agências de fomento. Em dezembro daquele ano realizou-se a I Jornada de Iniciação Científica da 
instituição, que teve como tema “Em busca da formação de pesquisadores” e propiciou a apresentação 
dos resultados obtidos naquela etapa. No ano de 2006, o Programa conquistou a concessão de uma quota 
de 10 bolsas de iniciação científica pelo CNPq, havendo também a ampliação do número de bolsas 
institucionais da UNISANTOS.  

Assim, como muita satisfação e orgulho, o COIC realiza a II Jornada de Iniciação Científica a fim 
de divulgar os resultados dessa nova etapa do Programa. O tema escolhido espelha as tendências da 
pesquisa na Universidade em todas as áreas do conhecimento, que tem como foco questões ambientais, 
sociais ou, ainda, relacionadas à saúde. A definição dessas tendências, por sua vez, demonstra um 
amadurecimento do Programa de Iniciação Científica dentro da pesquisa realizada no âmbito da 
Universidade. O evento conta com a participação de 40 trabalhos, selecionados de acordo com os critérios 
de qualidade estabelecidos pelo regimento interno do COIC. 

Espera-se que a II Jornada de Iniciação Científica da UNISANTOS propicie a consolidação do 
espaço do PROIN na Universidade - que vem crescendo desde sua criação em 2004 e da realização da I 
Jornada em 2005 - propicie a troca de informações e experiências entre os participantes e siga 
estimulando a formação de novos talentos para a pesquisa científica. 

Finalmente, é importante agradecer a dedicação e solidariedade da equipe envolvida na realização 
do evento: os membros do COIC, os funcionários, docentes, orientadores e alunos. 

 
 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo 
Coordenadora do Comitê Institucional de Pesquisa 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 1. 
 

A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE LOGÍSTICA E INDÚSTRIAS ALFANDEGADAS (CLIAs) 
NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

 
Adeildo Germino Alves (aluno) 

 
Léo Tadeu Robles (orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
O projeto analisa os condicionantes para a implantação de CLIAs na Região Metropolitana da Baixada 
Santista – RMBS com os objetivos de determinar seu potencial para a economia e o emprego regionais. 
Pesquisa exploratória e qualitativa compreende o levantamento e análise bibliográfica e estudo de casos. 
A RMBS apresenta condições para implantação de CLIAs com áreas de uso potencial, pelo principal 
porto da América Latina, seus acessos e aspectos logísticos e pelo pólo industrial de Cubatão. 
Levantamentos efetuados indicam ações efetivas das municipalidades e de grupos empresariais locais, 
destacando-se a Ciesa, o Grupo Mesquita, a Deicmar. As CLIAs se condicionam a questões econômicas, 
político-legislativas, tributário-fiscais, entre outros aspectos. Um dos pontos principais é o 
acompanhamento do Projeto de Lei do Senado n° 327 de 13/12/2006 que substituiu a MP 320, rejeitada 
pelo relator que considerou o tema não objeto de MP, por não possuir pressupostos constitucionais. 
Assim, a criação das  CLIAs  ficou adiada. No entanto, na vigência da MP 320, algumas empresas, três 
delas da região (Columbia, Deicmar e Mesquita), que operavam Portos Secos regidos por contratos de 
Permissão ou Concessão obtidos por licitação, foram autorizadas a atuar como CLIAs e agora aguardam 
regulamentação. A Indústria Alfandegada, apenas com nomenclatura diferente, é uma realidade, há 
décadas, no mundo, sobretudo em países com participação expressiva no comércio internacional, caso da 
Zona de Atividades Logísticas (ZAL) de Barcelona e das Zonas de Comércio Estrangeiro (ZCEs) 
localizadas em portos Norte-Americanos. No Brasil, existem ainda as Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPEs) de autorização apenas da Receita Federal operando com isenção de impostos e 
liberdade cambial ao destinarem 80% da produção ao mercado externo. São 17 ZPES autorizadas, 
entretanto, as preparadas para serem alfandegadas aguardam também regulamentação. O projeto de 
pesquisa encontra-se em andamento, prevendo-se entrevistas com empresas (Ciesa, Mesquita e Deicmar) 
e com autoridades de entidades, o acompanhamento do Projeto de Lei e da mobilização regional 
(audiências públicas, fóruns, etc.). As CLIAs, acredita-se, além de facilitar o comércio exterior podem 
contribuir para o desenvolvimento Econômico/Industrial da RMBS.  
 
Financiamento: BOLSA IC PIBIC/CNPq 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 2. 
 

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE LANCHES PREPARADOS EM QUIOSQUES NA ORLA 
DA PRAIA DE SANTOS, SP 

 
Amanda Galian Bonfim (aluno) 
Mariana I. B. Penatti (aluno) 

Jesiel Mendes dos Santos (aluno) 
 

Elizabete Lourenço da Costa (orientadora) 
 

Curso de Nutrição - Universidade Católica de Santos 
 

Os quiosques freqüentados por munícipes e turistas são estabelecimentos localizados na praia, que 
comercializam alimentos. Os alimentos servidos por esses estabelecimentos podem estar contaminados 
por microrganismos ou por toxinas por eles produzidas, mesmo que aparentemente apresentem 
características sensoriais adequadas pela freqüente falta de cuidados higiênico-sanitários nestes locais, 
podendo resultar na ocorrência de Enfermidades Transmitidas por Alimentos (ETA). Visando a qualidade 
dos alimentos e o bem-estar dos freqüentadores dos quiosques de praia, este trabalho teve como objetivo 
analisar as condições higiênico-sanitárias de tais estabelecimentos, para avaliação do risco de ETA, 
prevenção de possíveis surtos e contribuição com informações aos manipuladores de alimentos que 
trabalham nesses estabelecimentos. Deste modo, a metodologia consistiu em duas coletas assépticas de 
lanches elaborados em 5 quiosques, onde se procedeu as determinações em duplicata das contagens de 
bactérias mesófilas, coliformes fecais e  Staphylococcus aureus. Como resultado observou-se altas 
contagens de  bactérias mesófilas, na maioria das amostras (3,9x103 a 5,9x106UFC/g),  apenas uma das 
amostras apresentou número adequado de  S. aureus. Das 10 amostras pesquisadas, 3 apresentaram 
contagens elevadas de coliformes fecais variando de 1,56x102 a 4,6x102NMP/g. A contagem elevada de 
bactérias mesófilas indica conservação inadequada dos ingredientes,  ou prazo final da  vida de prateleira. 
A presença de S. aureus além de indicar manipulação inadequada, indica risco da presença de toxina 
termoestável, e os coliformes fecais são indicadores da presença de patógenos e da contaminação direta 
de origem fecal. Os resultados chamam atenção para os riscos do consumo de alimentos nesses 
estabelecimentos e da necessidade da intervenção por parte dos órgão públicos competentes, de modo que 
se estabeleça um treinamento adequado aos manipuladores de alimentos. 
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 3. 
 

PERFIL DAS PRESCRIÇÕES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
DO MUNICÍPIO DE SANTOS SP 

 
Ana Akacia Alves Barbosa (aluno) 
Gabriela Karin de Souza (aluno) 

 
Paulo Angelo Lorandi (orientador) 

 
Curso de Farmácia e Bioquímica - Universidade Católica de Santos 

 
 
Os medicamentos ocupam papel central na terapêutica da atualidade e são reconhecidos como 
instrumentos indispensáveis às ações de saúde. O uso racional de medicamentos considera além do 
aspecto terapêutico de adequação da prescrição em relação à posologia, interações entre medicamentos, 
também o acesso e a qualidade do medicamento usado. O uso inadequado supõe um desperdício de 
recursos e compreender os padrões de utilização de medicamentos é essencial para avaliar o impacto de 
essa terapia no planejar e estabelecer melhorias nos serviços de atenção em saúde. Há de se realizar 
esforços para a readequação de atividades e práticas farmacêuticas objetivando o uso racional dos 
medicamentos uma vez que as sistematizações das intervenções farmacêuticas e a troca de informações 
entre os profissionais de saúde podem contribuir para um impacto positivo no nível coletivo e na 
promoção do uso seguro e racional de medicamentos. O presente estudo é uma análise retrospectiva, 
descritiva, das cópias de prescrições de medicamentos, no mês de março de 2007, para usuários de uma 
Unidade Básica em Saúde de Santos SP, localizada em bairro da zona leste da cidade, de classe média. A 
descrição será a média de medicamentos utilizados por prescrição; a distribuição das prescrições em 
relação às classes terapêuticas. Foram analisadas 474 prescrições, 354 de Clínica Médica e 120 da 
Pediatria. Foram descartadas 47 prescrições por motivos como ilegibilidade e falta de carimbo médico. O 
usuário não teve acesso a 49 medicamentos por não serem padronizados pela Secretaria da Saúde. Foi 
constatada a falta de 26 medicamentos padronizados. Este estudo é paralelo ao da análise de outras UBS. 
O que irá permitir uma visão mais abrangente das condições do município. Espera-se que os dados 
coletados permitam melhor visualização da qualidade da prescrição e da oferta de medicamentos na 
cidade. 
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 4. 
 

TÉCNICAS PARA MINERAÇÃO COM FOCO EM AGRUPAMENTO DE TEXTOS 
 

Ana Karina Fontes Prior (aluno) 
 

Leandro Nunes de Castro (orientador) 
 

Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn), Programa de Mestrado em Informática 
Universidade Católica de Santos 

 
Dentre os segmentos da área de mineração de dados que vem se destacando ultimamente encontra-se a 
mineração de textos. A crescente demanda por informação, aliada à grande quantidade de dados textuais 
existentes, tem estimulado a pesquisa em métodos para mineração de textos. Vários problemas podem ser 
resolvidos utilizando mineração de textos, como, por exemplo, classificação de documentos, recuperação 
de informação, agrupamento e organização de documentos. A mineração de textos consiste na utilização 
de técnicas a fim de coletar e extrair informação útil e relevante de documentos. Primeiramente, cada 
documento é segmentado em tokens (conjunto de palavras), conduzido a um processo de retirada das 
palavras desnecessárias ao contexto (conhecidas como stopwords), como artigos e preposições e, por 
último, é feita uma padronização, eliminando plural e gênero de cada token de acordo com regras 
gramaticais específicas de cada idioma. Em seguida, a partir dos documentos filtrados é gerado o 
dicionário de palavras relevantes extraídas desses documentos. O próximo passo é a transformação dos 
documentos em uma representação numérica, transformando os documentos em vetores no modelo de 
espaço vetorial, implementando formulações como tf-idf (term frequency – inverse document frequency), 
que calculam a freqüência da palavra no documento levando em consideração a freqüência da mesma 
palavra nos demais documentos. A partir daí, os documentos estão preparados para serem submetidos às 
técnicas de agrupamento tal como o algoritmo k-means, um dos mais utilizados na literatura.  
 
Financiamento: BOLSA IC PIBIC/CNPq 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 5. 
 

DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DO REGISTRO DE TRAÇOS DE FISSÃO,  
UTILIZANDO O PLÁSTICO POLICARBONATO PCLIGHT,  

PARA DETERMINAÇÃO DE URÂNIO EM SOLUÇÕES 
 

Bianca Aloise Maneira Corrêa (aluno) 
 

Luiz Paulo Geraldo (orientador) 
 

IPECI - Universidade Católica de Santos 
 
Nas últimas décadas, uma atenção especial tem sido dada ao controle dos materiais radioativos de 
ocorrência natural, em particular o urânio, devido à expansão das indústrias de fertilizantes e usinas 
termoelétricas a carvão em vários países. Estas indústrias produzem, como subproduto, o urânio que 
usualmente é descartado no meio ambiente sem qualquer tipo de controle.  O conhecimento do teor deste 
metal em amostras biológicas e ambientais é, portanto, importante do ponto de vista de Proteção 
Radiológica para a população de uma forma geral. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma 
metodologia, para determinação de urânio a níveis de traço (ppm) em soluções, utilizando a técnica do 
registro de traços de fissão (SSNTD). O plástico policarbonato empregado é o comercialmente conhecido 
como PCLIGHT. Para a calibração do detector plástico foram utilizadas 8 soluções de nitrato de uranilo 
com concentrações variando no intervalo de 0,1 á  0,9x10-5gU/L.  O método, conhecido como método a 
seco (“dry method”), consiste basicamente em depositar uma alíquota de 10 µL da solução de nitrato de 
uranilo sobre o detector plástico, juntamente com 5µL de um agente anti-estático Cyastat® (5% m/m) e 
evaporar as gotas em uma lâmpada infravermelha. Os filmes com os respectivos depósitos são irradiados 
em um fluxo de nêutrons térmicos do reator nuclear IEA-R1(3,5 MW) do IPEN-CNEN/SP, para induzir a 
fissão dos núcleos de 235U.  Os filmes plásticos são a seguir revelados em uma solução 6,0N de NaOH  à 
60 oC por 60 minutos, para que os traços(ou furos) produzidos pelos fragmentos de fissão sejam 
ampliados, permitindo assim a sua contagem em um microscópio óptico acoplado á uma câmara de vídeo. 
A linearidade do método foi determinada por meio de ajuste de curvas por mínimos quadrados aos pontos 
experimentais, em um gráfico de densidade de traços versus concentração de urânio. A melhor curva 
ajustada foi uma reta do tipo y = a + bx, com coeficientes a =  (-21 ± 11) e  b = (989 ± 60), indicando um 
resposta linear do detector em relação à concentração de urânio na amostra.  
 
Financiamento: BOLSA IC PIBIC/CNPq 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 6. 
 

LVCoN - UM LABORATORIO VIRTUAL DE COMPUTAÇÃO NATURAL 
 

Bruno Gomes (aluno) 
Ana Karina Fontes Prior (aluno) 

 
Leandro Nunes de Castro (orientador) 

 
Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn), Programa de Mestrado em Informática 

Universidade Católica de Santos 
 

 
A Internet se tornou um grande repositório de informações, porem a veracidade e qualidade destas nem 
sempre são garantidas. Notou-se que conteúdo sobre Computação Natural, por exemplo, que é uma área 
constituída por abordagens computacionais inspiradas na natureza para resolver problemas do cotidiano, 
entram neste caso. Para tentar suprir esta necessidade foi desenvolvido o LVCoN (Laboratório de 
Computação Natural) como um ambiente interativo de apoio ao ensino e aprendizagem on-line de 
computação natural. O LVCoN proporciona conteúdo de qualidade sobre diversos temas de Computação 
Natural, como Redes Neurais Artificiais, Sistemas Imunológicos Artificiais, Algoritmos Evolutivos, 
Inteligência de Enxame, Geometria Fractal, Vida Artificial, Computação de DNA e Computação 
Quântica. Além de conteúdo teórico didático, o LVCoN possui experimentos on-line relacionados a cada 
área do conhecimento, fórum de discussão, vídeos, links para websites relacionados, e também exercícios 
vinculados a cada um dos temas presentes no laboratório. Como toda a ferramenta de aprendizado 
eletrônico o laboratório virtual possui uma sistemática de auto-aprendizado e avaliação para o usuário. 
Ele está disponível nas línguas portuguesa e inglesa, e pode ser acessado através do endereço eletrônico 
http://lsin.unisantos.br/lvcon. 
 
Financiamento: BOLSA IC PIBIC/CNPq e ITI/CNPq 

Universidade Católica de Santos - 2007 

http://lsin.unisantos.br/lvcon
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Resumo 7. 
 

ANÁLISE DO REGIME JURÍDICO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Carla Fernanda Lotufo (aluno) 

 
Solange Teles da Silva (orientadora) 

 
Curso de Direito - Universidade Católica de Santos 

 
As áreas de preservação permanente (APPs) consistem em espaços territorialmente protegidos cobertos 
ou não por vegetação nativa com a função de resguardar os recursos hídricos, a paisagem, a 
biodiversidade e o bem-estar das populações. A intervenção em tais áreas é exceção, podendo ocorrer 
apenas por intermédio de lei (art. 225, § 1º, inc. III, da Constituição Federal) em caso de utilidade pública 
ou interesse social. O objetivo desta pesquisa é analisar o regime jurídico das APPs considerando a edição 
da Medida Provisória nº. 2.166-67/2001 que modificou o caput do art. 4º do Código Florestal e 
possibilitou a autorização para supressão de vegetação através de procedimento administrativo próprio. 
A questão foi objeto de ação de direta de inconstitucionalidade em 2005 e a decisão do Supremo Tribunal 
Federal deve ser destacada, pois os ministros do STF, em sua maioria, votaram pela constitucionalidade 
da referida medida provisória. Eles fundamentaram ser inviável elaborar lei específica sempre que fosse 
necessário intervir em APPs. O campo de estudo escolhido foram os municípios de Praia Grande, 
localizada na Região Metropolitana da Baixada Santista, e Cananéia, no Vale do Ribeira, onde tem sido 
realizado o levantamento dos procedimentos administrativos realizados entre 2001 e 2006 que 
acarretaram a permissão para supressão de vegetação em áreas de preservação permanente. A 
metodologia utilizada abrange a consulta à doutrina atinente ao tema, bem como o exame da legislação 
pertinente e dos fundamentos jurídicos do acórdão do STF que assegurou a constitucionalidade da MP, 
além do inventário dos procedimentos administrativos para autorização de intervenção em APP. Dos 
resultados obtidos, verificou-se que, após a edição da MP 2.166-67/2001, em Praia Grande houve 
combate da Administração para impedir a degradação dessas faixas territoriais. Já em Cananéia tem-se 
constatado problemas relativos à piscicultura e a estacionamentos para embarcações particulares em 
manguezais. 
 
Financiamento: BOLSA IC PIBIC/CNPq 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 8. 
 

PRODUÇÃO DE LACASE POR TRAMETES VILLOSA CCB176 E AVALIAÇÃO DO SEU 
POTENCIAL DE DEGRADAÇÃO DE CORANTES TEXTEIS REATIVOS 

 
Celso Santi Junior (aluno) 

 
Kátia M. G. Machado (orientadora) 
Adriana F. de Souza (colaboradora) 

 
Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 

 
Lacases são produzidas pela maioria dos fungos basidiomicetos. Estas enzimas possuem interesse 
comercial, pois são empregadas em vários processos (deslignificação de tecidos vegetais, produção de 
etanol, desbotamento de índigo, degradação de xenobióticos, componentes de biossensores). T. villosa é 
capaz de degradar in vivo (durante crescimento) corantes têxteis reativos e existem evidências que lacases 
estão envolvidas nesse processo. O objetivo deste estudo foi produzir lacase, purificá-la parcialmente e 
avaliar sua capacidade de degradar in vitro corantes. O fungo foi crescido em meio sintético com 
concentrações de carbono, nitrogênio e cobre ajustadas de acordo com estudos anteriores. Empregaram-se 
frascos de 250ml com 50ml de meio e 3 discos do crescimento do fungo em agar batata como inóculo. 
Atividade de lacase foi determinada pela oxidação do ABTS, 420nm e pela descoloração do corante 
RBBR. Foi determinada a cinética de produção de lacase, para identificar o dia de máxima atividade. 
Extrato enzimático foi obtido após crescimento do fungo por 15 dias. Avaliou-se adição de sulfato de 
amônio na faixa de 30 a 90%, com precipitação a 90%. Foram realizados testes de degradação com os 
corantes Cibacron azul brilhante H-GR, Cibacron vermelho FN-2BL e efluente artificial (mistura destes 2 
corantes mais Cibacron amarelo FN-2R). Foram observadas, após 1 hora de incubação, 25% e 4% de 
descoloração dos corantes azul e vermelho, respectivamente. O efluente foi descolorido em 22%. Os 
resultados obtidos mostram que lacase produzida por T. villosa é capaz de degradar in vitro corantes 
têxteis reativos, evidenciando o grande potencial biotecnológico dessa enzima. 
 
Financiamento: BOLSA IC PIBIC/CNPq 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 9. 
 

BIOLOGIA DE ANFÍBIOS ANUROS NEOTROPICAIS – DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DE 
PHYSALAEMUS ATLANTICUS (AMPHIBIA-ANURA) 

 
Christiane Freire Lima (aluno) 

 
Flávio Aparecido Baldisseri Junior (orientador) 

 
Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 

 
 
Com mais de 700 espécies presentes no território brasileiro, os anfíbios anuros são um grupo bastante 
diversificado, com grande variação de cores, formas, estratégias ecológicas e modos reprodutivos. Apesar 
de possuir a maior diversidade de espécies de anuros conhecidas para o mundo e América do Sul, a 
anurofauna brasileira é muito pouco conhecida do ponto de vista sistemático, ecológico, taxonômico e 
citogenético. Descrita em 2004, a espécie Physalaemus atlanticus é morfologicamente críptica em relação 
a P. spiniger e está classificada na lista de anfíbios ameaçados de extinção como espécie vulnerável 
(IUCN red list), porém são necessários estudos multidisciplinares para confirmar essa condição. Assim, o 
objetivo deste projeto é a descrição cariotípica de Physalaemus atlanticus e a comparação dos dados 
citogenéticos com as espécies do grupo de P. signifer: P. crombiei e P. spiniger e de espécies de grupos-
irmãos, como P. biligonigerus e P. olfersii tendo em vista que este gênero apresenta grande polimorfismo 
e notável abundância de espécies crípticas. Acredita-se que o número cromossômico modal 2n=22 da 
família Leiuperidae tenha sido originado de um cariótipo 2n=26, que é o cariótipo encontrado em gêneros 
considerados mais basais, através de eventos de fusão cêntrica. Assim, técnicas de suspensão celular, 
esmagamento (squash) e técnicas de coloração convencional (Giemsa), coloração das regiões 
organizadoras de nucléolos (RONs) e bandamento C têm sido fundamentais para os estudos 
citotaxonômicos de anuros neotropicais principalmente de espécies de difícil classificação como é o caso 
do gênero Physalaemus. 
 
Financiamento: Biota Fapesp Proc. 01/13341-3 

Universidade Católica de Santos - 2007 
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Resumo 10. 
 

CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO PARA A  
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO 

 
Cristiane Graça Campos dos Santos (aluno) 

 
Sueli Mazzilli (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Trata-se de investigação em andamento, que se insere no projeto de pesquisa “A Formação de 
professores: políticas e praticas institucionais”, coordenado pela orientadora e certificado pela instituição 
junto ao CNPq. Os Programas de Pós-graduação em Educação têm sido, historicamente, identificados 
como instância de formação do professor universitário. No entanto, grande tem sido o número de 
professores do ensino básico que buscam estes cursos, na expectativa de imprimir maior qualidade ao 
trabalho.  A importância desta formação é também reconhecida pelos diferentes sistemas de ensino que 
vêm ampliando formas de apoio aos profissionais para este tipo de estudo, através de incentivos como 
bolsas de estudos, liberação de tempo de trabalho e convênios institucionais. Pouco se sabe ainda, no 
entanto, sobre as repercussões desta formação para a prática pedagógica destes profissionais e que saberes 
são mobilizados para a introdução de inovações no processo de ensino das escolas de nível básico, pelos 
professores egressos dos cursos de Mestrado em Educação. Com base nestas premissas, esta investigação 
tem por objetivo conhecer a analisar o que pensam os professores de sistemas públicos e privados da 
Baixada Santista, que cursaram pós-graduação em Educação, sobre as contribuições desta formação para 
o trabalho naquele nível de ensino. O estudo orienta-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa e vale-
se de procedimentos que incluem análise documental, entrevistas e observações de campo.  
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 
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Resumo 11. 
 

IMPLICAÇÕES NUTRICIONAIS DA DIETA CETOGÊNICA EM ANIMAIS EXPERIMENTAIS 
 

Danilo Barion Nogueira (aluno) 
Gabriela de Paula Guimarães (aluno) 

Larissa Morais Teixeira (aluno) 
 

Rogério Corrêa Peres (orientador) 
Elizabete Lourenço da Costa (colaboradora) 

 
Curso de Nutrição e Curso de Farmácia e Bioquímica - Universidade Católica de Santos 

 
A dieta cetogênica (DC) foi desenvolvida em 1920 para o tratamento de epilepsias farmacorresistentes e 
vem sendo apontada como possível tratamento para obesidade, dislipidemias, resistência à insulina e até 
mesmo esteatose não-gordurosa. No entanto, poucos estudos avaliam mudanças comportamentais 
relacionadas à DC, com resultados controversos sobre seu efeito na atividade motora e ansiedade. Sabe-se 
que o cortisol encontra-se elevado que poderia explicar algumas alterações nas respostas inflamatórias, 
imunológicas e de nocicepção verificadas em estudos animais. Portanto o objetivo deste estudo foi avaliar 
a influência da dieta cetogênica no comportamento emocional de ratos submetidos a modelos 
experimentais. Utilizou-se ratos machos da linhagem Wistar com 2 meses de idade, submetidos a uma 
semana de DC, comparados com o grupo controle, que recebeu a ração comercial, quando submetidos ao 
labirinto em cruz elevado (LCE) e ao campo aberto. Os ratos do grupo DC não mostraram diferença 
significante nas medidas de entrada e tempo nos braços abertos, foi observada uma diferença no número 
total de entradas (p=0,038). Já no campo aberto foi observada uma atividade ambulatória 
significativamente maior nos ratos que receberam a DC, pelo maior numero de quadrantes ultrapassados, 
quando comparados com o grupo controle. Não houve diferença estatística nas demais medidas do campo 
aberto. Nossos estudos mostraram que os ratos que receberam DC aumentaram a atividade motora no 
campo aberto e também no LCE. Esses resultados estão de acordo com outros estudos realizados. No 
entanto não houve diferenças no comportamento de ansiedade entre os grupos DC e controle, o que 
contradiz alguns resultados anteriores. De qualquer forma, mostrou-se que a DC altera o comportamento 
dos animais o que justifica que novos estudos sejam realizados para a melhor compreensão do fenômeno. 
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Resumo 12. 
 

IMPLICAÇÕES COMPORTAMENTAIS DA DIETA CETOGÊNICA  
EM ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 
Danilo Barion Nogueira (aluno) 

Gabriela de Paula Guimarães (aluno) 
Larissa Morais Teixeira (aluno) 

 
Rogério Corrêa Peres (orientador) 

Elizabete Lourenço da Costa (colaboradora) 
 

Curso de Nutrição e Curso de Farmácia e Bioquímica - Universidade Católica de Santos 
 
A dieta cetogênica (DC) foi desenvolvida em 1920 para o tratamento de epilepsias farmacorresistentes e 
vem sendo apontada como possível tratamento para obesidade, dislipidemias, diabetes resistente à 
insulina e até mesmo esteatose não-gordurosa. No entanto,  apesar de todas indicações, poucos estudos 
avaliaram mudanças comportamentais relacionadas à DC, com resultados controversos sobre seu efeito na 
atividade motora e ansiedade. Sabe-se que o cortisol encontra-se elevado durante a DC, o que poderia 
explicar algumas alterações nas respostas inflamatórias, imunológicas e de nocicepção verificadas em 
estudos animais. Em virtude desses escassos e controversos resultados, o objetivo deste estudo foi avaliar 
a influência da dieta cetogênica no comportamento emocional de ratos submetidos a modelos 
experimentais. Utilizou-se ratos machos da linhagem Wistar com 2 meses de idade, submetidos a uma 
semana de DC, comparados com o grupo controle, que recebeu a ração comercial, quando submetidos ao 
labirinto em cruz elevado (LCE) e ao campo aberto. Os ratos do grupo DC não mostraram diferença 
significante nas medidas de entrada e tempo nos braços abertos, foi observada uma diferença no número 
total de entradas (p=0,038). Já no campo aberto foi observada uma atividade ambulatória 
significativamente maior nos ratos que receberam a DC, pelo maior numero de quadrantes ultrapassados, 
quando comparados com o grupo controle. Não houve diferença estatística nas demais medidas do campo 
aberto. Nossos estudos mostraram que os ratos que receberam DC aumentaram a atividade motora no 
campo aberto e também no LCE. Esses resultados estão de acordo com outros estudos realizados. No 
entanto não houve diferenças no comportamento de ansiedade entre os grupos DC e controle, o que 
contradiz alguns resultados anteriores. De qualquer forma, mostrou-se que a DC altera o comportamento 
dos animais o que justifica que novos estudos sejam realizados para a melhor compreensão do fenômeno. 
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Resumo 13. 
 

ADOLESCENTES ABRIGADOS: ESBOÇOS PARA UM RETRATO FALADO 
 

Déa Berttran (aluno) 
Paola Ribeiro Dottori da Silva (aluno) 

 
Dagmar Menichetti (orientadora) 

 
Curso de Psicologia - Universidade Católica de Santos 

 
Este projeto de pesquisa estudou as condições sócio-afetivo-emocionais de dois adolescentes abrigados, 
de 16 e 17 anos, do sexo masculino, com o objetivo de analisar a relação que estabelecem com a 
instituição que os acolhe. A metodologia adotada foi qualitativa, sendo realizada em duas fases. Na 
primeira, exploratória, aplicou-se o Procedimento de Desenho-Estória, técnica de investigação 
psicológica, aliada a entrevistas semidirigidas. Tais sessões, gravadas, foram transcritas e, sob a ótica de 
Estudo de Caso, analisadas, revelando a importância do abrigo em ser continente que resgata e acolhe, 
considerando a criança como um todo biopsicossocial. Além do cuidado físico, ela precisa de laços 
afetivos que a introduza na cultura, que a reconheça como potencial a ser estimulado, tendo perspectivas 
de futuro digno. Encaminhados para os abrigos, são essas crianças marcadas como não desejadas. 
Situação considerada provisória pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o abrigamento não o é na 
realidade: nossos sujeitos nele passaram as suas vidas, padronizados em uma rotina institucional que não 
propicia nem mesmo a possibilidade da vivência do luto de suas perdas. Vítimas de um modelo sócio-
político-econômico que não privilegia medidas efetivas, e sim compensatórias, essa precária situação 
reflete-se em seus sentimentos de baixa auto-estima, inadequação, drogadição, de falta de motivação para 
enfrentar tantos desafios que se colocam à sua frente. Instáveis emocionalmente, sensíveis a frustrações, 
nutrem mágoas por não terem tido uma família, sentem saudades das mães que morreram, se 
envergonham, como se fossem os autores de seus dramas. Mas também podem ser objetos de atenção: 
estudam e um deles está aprendendo a fazer pães,  tendo vencido o fumo, álcool e crack. O mais novo 
apresenta-se imaturo para assumir-se como adulto, razão para a segunda etapa, interventiva, em 
andamento, setting de acolhimento e maternagem. A metodologia revelou-se adequada, possibilitando a 
vinculação para que fossem expressas as dores e revoltas desses meninos. Assim, eles reelaboraram 
simbolicamente seus discursos, ressaltando a história oral enquanto modo de subjetivação e 
redimensionamento da vida. Concomitante, pôde as pesquisadoras desenvolver olhar crítico e empático 
com um dos dramas da exclusão social, a juventude.  
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 
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Resumo 14. 
 

TRANSFORMAÇÕES NOS MODERNOS PORTOS MUNDIAIS E NOS BRASILEIROS: A 
EXPERIÊNCIA NO PORTO DE SANTOS 

 
Evelyn Santo de Lima (aluno) 

 
João Carlos Gomes (orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
A pesquisa, inserida no projeto intitulado “Reestruturação Produtiva, Relações de Trabalho e Identidade 
Operária na História do Porto de Santos”, tem como objetivo analisar as transformações institucionais, 
tecnológicas e do trabalho ocorridas nos portos mundiais, e nos portos Brasileiros relacionando 
similaridades e diferenças, buscando identificá-las na experiência do Porto de Santos. O trabalho, iniciado 
em março de 2007, utilizando a metodologia da pesquisa bibliográfica e da legislação portuária Brasileira, 
procura analisar e verificar, em um de seus objetivos específicos, as relações de trabalho entre o Estado e 
os portos, de tal forma, procura este estudo identificar os impactos da multifuncionalidade do trabalho na 
vida dos trabalhadores do Porto de Santos com a finalidade de conhecer suas especificidades e por aí 
confrontá-las com experiências vividas em outras áreas portuárias. O artigo 57 da lei 8630/93, conhecida 
como lei de modernização dos portos, fixa que os trabalhadores portuários devem adequar-se aos 
processos de modernização com o intuito de aumentar a produtividade do setor portuário, para tanto, a 
multifuncionalidade do trabalho deve ser intensa. Sabendo-se que os avanços tecnológicos, em princípio 
com a introdução de containeres, tornam as competições entre operadoras marítimas cada vez mais 
acirradas, percebe-se, então, a diminuição de trabalhadores que passaram a ser substituídos pelo processo 
mecânico. Com relação às transformações no trabalho, deve surgir um novo perfil de operário, uma mão-
de-obra multifuncional, flexível baseada em novas formas de contratação, totalmente estranha às 
tradicionais em que foram educados onde detinham o trabalho sob seu controle e a produtividade estava 
condicionada aos seus ganhos.  
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 
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Resumo 15. 
 

INVESTIGAÇÃO DOS TEORES DE CÁDMIO E CHUMBO EM AMOSTRAS DE ÁGUAS, 
SEDIMENTOS E SOLOS DA REGIÃO ESTUARINA DE SANTOS E SÃO VICENTE, SP 

 
Filipe de Oliveira Lima (aluno) 

Fabiana Henrique dos Santos (aluno) 
 

Luiz Paulo Geraldo (orientador) 
 

IPECI - Universidade Católica de Santos 
 
A região do estuário de Santos e São Vicente abriga um número relativamente alto de industrias de base, 
principalmente, das áreas de petroquímica, siderurgia e produção de fertilizantes que desde a década de 
1950, vêm produzindo resíduos industriais com elevado potencial de contaminação ambiental. O objetivo 
deste trabalho foi a investigação da distribuição da contaminação por cádmio e chumbo na região. 
Amostras de águas, sedimentos e solos foram coletadas, em áreas consideradas como poluídas pela 
Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico do Estado de São Paulo (CETESB-2001), dentro dos 
municípios de Guarujá, Cubatão, São Vicente e Santos. Após um tratamento químico adequado 
envolvendo a concentração por evaporação para as águas, a secagem, moagem e triagem (grãos menores 
que 63 µm) para os sedimentos ou solos, bem como a digestão ácida a quente destas amostras, os teores 
de Cd e Pb foram determinados pela técnica da espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS). 
Os resultados obtidos são correlacionados entre si, para investigação das possíveis rotas de contaminação, 
e discutidos em termos dos limites máximos recomendados por órgãos oficiais na área da saúde e do meio 
ambiente. 
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 
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Resumo 16. 
 

DESENVOLVIMENTO DE MIKANIA OBSOLETA EM LOCAIS DA SERRA DO MAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Flávia Ribeiro de Souza (aluno) 

 
Ronaldo Bastos Francini (orientador) 

 
Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 

 
Foi estudado o desenvolvimento, a partir do acréscimo de folhas, das plantas de Mikania obsoleta (Vell) 
G. M. Barroso, 1959, na Reserva Biológica do Alto da Serra (RBAS; Inst. Bot., SMA-SP). Duas 
oviposições de fêmeas de Actinote zikani, (Lepidoptera, Nymphalidae) foram observadas nessa planta em 
1992-94. Essa borboleta tem uma distribuição muito restrita e suas larvas comem apenas essas folhas. A 
planta tem uma distribuição mais ampla do que a borboleta sendo encontrada da Serra de Ubatuba até a 
de Cubatão mas sempre sendo muito rara. As idas ao campo abrangeram as quatro estações do ano, de 
2006 a 2007. As plantas foram observadas em dois locais da RBAS, sendo uma trilha denominada como 
do aceiro e a outra como a trilha 1. No total, de janeiro de 2006 a janeiro de 2007, foram marcadas 28 
plantas na trilha do aceiro, sendo que somente 14 foram reencontradas. Na trilha 1 foram encontradas 26 
plantas, dessas somente 14 foram reencontradas. As plantas que estavam na trilha do aceiro foram as que 
tiveram um maior acréscimo foliar, porém foi também onde houve a maior perda de folhas comparada 
com as plantas da trilha 1. Esse sucesso das plantas da trilha do aceiro explica-se pelo fato delas serem de 
borda, e por isso necessitarem mais de espaço e luz. Como essa área é muito visitada e sofre muito com a 
ação da limpeza das bordas isso explica o fato da diminuição das folhas. Contudo, a área da trilha 1 é um 
ambiente de mata mais fechada do que a do aceiro, sendo que suas plantas não tiveram tanto sucesso no 
acréscimo foliar como as outras, e também não tiveram grandes diminuições do número de folhas já que 
essa trilha é pouco freqüentada. Nas saídas realizadas entre setembro e novembro, época da floração de 
Mikania obsoleta, não foi possível verificar nenhum indício floral. 
 
Financiamento: Fundação Biodiversitas e BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 
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Resumo 17. 
 

COMPORTAMENTO DE LAGARTAS RECÉM-ECLODIDADS DE ACTINOTE PELLENEA 
(LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO 

 
Flávia Ribeiro de Souza (aluno) 

 
Ronaldo Bastos Francini (orientador) 

 
Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 

 
 
Foi estudada a espécie Actinote pellenea pellenea Hübner, 1819, de amostras provenientes do Vale do Rio 
Quilombo, Santos, SP.  Essa espécie de ampla distribuição geográfica tem várias subespécies na região 
Neotropical indo da Argentina até o México.  Praticamente nada era conhecido sobre o comportamento e 
a ecologia das larvas desta espécie.  Para estudá-las foram observadas amostras em laboratório durante 
um período de 6 meses.  O comportamento de alimentação e consumo de folhas da planta de alimento foi 
observado e quantificado com o valor médio por lagarta variando entre um mínimo de 0,10 a um máximo 
de 19,78 mm2 de folha.hora-1.  Um experimento de observação do comportamento de interação entre 
lagartas de último estádio mostrou que, a maior parte delas passa 52,4% e 26,0% do tempo parada 
movendo o corpo lateralmente e interagindo umas com as outras respectivamente.  Foram observadas 3 
oviposições e a eclosão dos seus ovos.  Diferentemente do conhecido, as larvas saíram pela lateral dos 
ovos e consumiam o cório restante.  Mesmo ovos que ainda possuíam uma larva dentro também foram 
consumidos na região micropilar.  Isso aparentemente facilitaria a saída da larva irmã além de fornecer a 
larva que ingeriu os restos uma certa quantidade de nutrientes.  Também os "ovos" que não foram 
fecundados (óvulos amarelos) foram totalmente comidos e muito procurados pelas larvas novas e talvez 
possam ter servido como óvulos tróficos. Porém, nas observações realizadas em abril de 2007 com 14 
oviposições não foi verificado esse tipo de comportamento, foi observada somente a procura pelo cório 
do ovos. 
 
Financiamento: Bolsa IC PROIN Unisantos / BIOTA – FAPESP 
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Resumo 18. 
 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SAÚDE DA MULHER NA UME PEDRO CRESCENTE 
 

Janaína Maria das Dores da Silva (aluno) 
 

Francisca Eleodora Santos Severino (orientadora) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
A pesquisa tem por objeto os impactos do Programa Bolsa Família sobre os alunos da UME Pedro 
Crescente e suas famílias. Objetiva o levantamento e análise das condições econômico-sociais da vida dos 
destinatários do Programa e avaliará se tem atendido aos interesses dessas pessoas, se suas ações são 
adequadas ao contexto em que vivem. Analisa a coerência entre o projeto e a sua realização e busca 
apontar a contribuição da educação para que as famílias alcancem independência econômica destaca 
alternativas que a comunidade apresenta para sua sustentabilidade. Esta comunicação refere-se aos 
aspectos da saúde da mulher na UME Pedro Crescente. Na comunidade estudada há indicadores sociais 
que apontam para a desinformação sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis. As mulheres dessa 
comunidade tornaram-se mães na adolescência, fator que mostra a desinformação que se reflete na 
educação de seus filhos beneficiários do Programa Bolsa Família. Este indicador tem despertado a 
atenção dos gestores do Programa justificando o desdobramento das ações educativas, direcionado-as não 
só para a  educação infantil mas também para a educação de seus pais, no que concerne aos  cuidados de 
higiene pessoal e alimentação adequada, benefício que reverte  na sua formação como cidadãos 
responsáveis pela preservação do meio ambiente, promovendo um melhor comportamento na destinação 
do lixo produzido. A educação dos adultos em relação às conseqüências das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis contribui para essa consciência, uma vez que os dados até aqui levantados apontam para a 
necessidade de um aprimoramento do Programa, com uma atuação mais efetiva . 
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 
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Resumo 19. 
 

AS REPRESENTAÇÕES DE FUTUROS PROFESSORES SOBRE  
O TRABALHO DOCENTE: OS LABIRINTOS DA FORMAÇÃO INICIAL 

 
Letícia Aguiar Simões Amaro (aluna) 

 
Maria de Fátima Barbosa Abdalla (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Este trabalho, desenvolvido no âmbito do Projeto Integrado ao Centro Internacional de Estudos em 
Representações Sociais e Subjetividade na Área da Educação/CIERS, em conjunto com 22 universidades 
brasileiras e internacionais, tem como objetivo central identificar elementos para compreender as 
representações sociais dos estudantes dos Cursos de Licenciatura, de uma universidade comunitária e 
confessional da baixada santista, a respeito do trabalho docente. Duas questões-problema nortearam esta 
investigação: Quais são as representações de futuros professores sobre o trabalho docente? E em que 
medida desvendar estas representações poderia contribuir para uma formação inicial mais significativa? 
Nesta perspectiva, a pesquisa, de abordagem qualitativa e segundo os referenciais de Moscovici (1978, 
2003) e Jodelet (2005), abrange três fases distintas. A primeira, por meio de questionário aplicado a 99 
alunos, oriundos dos cursos de Pedagogia (23), História (18), Letras (17), Ciências Biológicas (16), 
Geografia (14), Filosofia (6) e Matemática (5), realiza uma caracterização do perfil deste alunado. Este 
instrumento de pesquisa, ao desenvolver questões fechadas e abertas, possibilitou identificar elementos-
chave referentes às representações dos futuros professores quanto: a) à formação inicial; b) às 
expectativas em relação às dificuldades de aprendizagem dos futuros alunos, quanto a fatores ligados a 
eles mesmos, aos próprios professores, à escola e aos pais; c) às expectativas referentes à superação 
destas dificuldades; d) às proposições para um curso de formação de professores; e) às motivações para 
ser um professor; f) à escolha profissional; e g) à profissão professor. A segunda fase, através de grupo 
focal, aprofundará os elementos destacados na primeira, buscando efetivar ações que possam intervir na 
formação de professores. E a terceira, através de entrevistas semi-estruturadas, dará concretude a um 
estudo do percurso acadêmico destes alunos, de forma a aprofundar toda investigação. Como resultados 
parciais da pesquisa, referentes à 1ª fase, foram delineadas três dimensões da representação sobre o 
trabalho docente: 1ºos labirintos da formação (enfocando as necessidades/expectativas de formação); 2ºa 
construção da identidade profissional (da escolha à profissão professor, redimensionando o trabalho 
docente); e 3ºda atitude, da informação e do campo de representação sobre o trabalho docente: articulando 
pontos semelhantes que possam dar voz ao “coro coletivo” de que cada um faz parte, quer “queira ou 
não” (Moscovici, 1978). Tais dimensões podem contribuir para dispor os futuros professores (e 
professores formadores) numa constante reatualização de seus planos individuais e coletivos, co-
construindo representações sociais que ressignifiquem o trabalho docente e, nesta perspectiva, a formação 
inicial. 
Palavras-chave: trabalho docente – representações de alunos – formação inicial. 
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Resumo 20. 
 

DESENVOLVIMENTO DE QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO PARA AVALIAÇÃO DE 
ASPECTOS NUTRICIONAIS DE MULHERES QUE SE SUBMETERAM À CIRURGIA 

BARIÁTRICA RELACIONADOS AO PERÍODO GESTACIONAL E PÓS-PARTO 
 

Letícia de França Ferraz (aluno) 
Margrethe Silva Andreassen (aluno) 

Silvana Nazareth Rodrigues de Jesus (aluno) 
Felipe Dextro (aluno) 

Daniele Mayeda (aluno) 
 

África Isabel de La Cruz Neumann (orientadora) 
Cezar Henrique de Azevedo (co-orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Conhecer o perfil nutricional de mulheres submetidas à cirurgia bariátrica antes, durante e após a 
concepção é importante para propor medidas intervencionistas e reduzir riscos à saúde materna e fetal. 
Desenvolver instrumento para coletar informações de forma rápida, ágil, prática, econômica, cômoda e 
atingir maior número de pessoas em vários locais do mundo faz da internet uma ferramenta de grande 
utilidade. São inúmeras as vantagens de se utilizar a informática com tal finalidade. Há, porém, aspectos 
negativos: impossibilidade de acesso a computadores/internet por grande parte da população, entre outros. 
O estudo objetivou o desenvolvimento de questionário eletrônico para avaliar aspectos nutricionais de 
mulheres que se submeteram a cirurgia bariátrica relacionados ao período gestacional e pós-parto. 
Primeiramente, realizou-se levantamento bibliográfico para elaborar questões relevantes relacionadas ao 
objetivo do estudo. Foi estruturado em sete módulos: sócio-demográficos períodos pré e pós-operatório, 
gestacional e pós-gestacional relacionados ao concepto, sendo então encaminhado a profissionais da 
saúde (nutricionistas, médicos e psicólogos) que deram parecer e sugestões. Paralelamente, fez-se 
levantamento por meio eletrônico de comunidades e pessoas com o perfil desejado, a fim de avaliar a 
viabilidade do estudo. Por fim, elaborou-se o instrumento em formato eletrônico, devido à distância 
existente entre os sujeitos interessados em participar da pesquisa e o local de realização do estudo. Foi 
desenvolvido em linguagem Hipertext Preprocessor (PHP), de consulta estruturada - Structured Query 
Language (MySQL) pela facilidade de uso e integração com diversas bases de dados e sistemas para 
gerar relatórios. Realizaram-se pré-testes para verificar sua estrutura e organização e então foi hospedado 
na home page da Universidade na qual o estudo esta sendo conduzido. O desenvolvimento deste 
instrumento permitirá coletar dados por meio eletrônico, obtendo numerosas respostas em pouco tempo, 
sem erro de resposta/tabulação, além de ser econômico, apesar de implicações relacionadas à 
amostragem. As informações obtidas poderão subsidiar programas de intervenção nutricional em pessoas 
submetidas a tais procedimentos, minimizando possíveis efeitos maléficos à saúde fetal e materna. 
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No Sistema de Saúde, os medicamentos representam uma parcela alta no seu orçamento, justificando a 
importância de medidas que assegurem o seu uso racional. Tanto problemas administrativos quanto 
terapêuticos no uso de medicamentos justificam a análise de seu consumo com vias para a racionalização. 
A promoção do URM não se sustenta apenas por razões financeiras, o seu uso apropriado é parte 
essencial à qualidade da atenção à saúde oferecida ao usuário e à comunidade. Para a descrição do perfil 
das prescrições médicas foi elaborado um estudo retrospectivo, descritivo, das cópias de prescrições de 
medicamentos da Clínica Geral, no mês de março de 2007, para usuários de uma Unidade Básica em 
Saúde de Santos SP, localizada em bairro abastado e tradicional da cidade. A descrição será a média de 
medicamentos utilizados por prescrição; a distribuição das prescrições em relação às classes terapêuticas. 
Foram analisadas 549 prescrições, tendo sido 118 descartadas por motivos como ilegibilidade e falta de 
carimbo médico. Dos usuários, 136 são homens e 295 mulheres. A média de 2,4 medicamentos por 
prescrição, sendo que os dois mais prescritos são antihipertensivos (hidroclorotiazida, 13,9%, e captopril, 
15,6%). A dimensão do uso de antihipertensivo é coerente com a prevalência dessa patologia, seguida 
pelo uso de antidiabéticos. O que justifica a ação governamental de seu controle. Em 10,7% dos 
medicamentos prescreveu-se em nome de fantasia e não em denominação genérica. O atendimento das 
prescrições atingiu 78,5% da totalidade de medicamentos prescritos (N=1022 unidades). O principal 
motivo para o não atendimento (60,1%) é a de ser não padronizado. É um fato importante demonstrando 
que ainda há resistência à sua prescrição. Ainda está por ser avaliado se a padronização atende às 
necessidades da terapêutica. Por outro lado, a prescrição em nome de fantasia é uma falha legal, uma vez 
que é obrigatório o seu uso. Este estudo é paralelo ao da análise de outras UBS. 
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A hipertensão arterial (HA) é considerada um problema de saúde pública por sua magnitude, risco e 
dificuldades de controle. Os objetivos deste trabalho foram estimar a prevalência da hipertensão arterial 
em funcionários alocados no Campus Dom Idílio da Universidade Católica de Santos e pesquisar uma 
correlação entre a prevalência da hipertensão, indicadores antropométricos e hábitos alimentares desta 
população. O estudo realizado foi do tipo transversal, a coleta de dados foi realizada no ambulatório de 
enfermagem da universidade. Foi aplicado um questionário que registrou informações sobre fatores de 
risco como: sedentarismo, antecedentes familiares, sexo, tabagismo, idade, tratamento medicamentoso e 
dados sobre o consumo alimentar, incluindo a ingestão de alimentos ricos em sódio e gordura saturada. 
Em relação aos 70 funcionários estudados apresentou-se as seguintes características quanto aos fatores de 
risco não modificáveis: faixa etária média de 43 anos, sendo 61,42% dos sujeitos pertencentes ao sexo 
feminino e 38,57 do sexo masculino. No quesito hábitos sociais, o tabagismo foi observado em 7,14% dos 
indivíduos. Quanto aos aspectos físicos da população estudada os dados obtidos mostraram que 58,57% 
não praticam atividade física regularmente. Em relação ao índice de massa corpórea (IMC), 22,85% 
apresentaram obesidade, 34,28% apresentaram sobrepeso, 38,57% apresentam eutrofia, 1,42% apresentou 
risco de baixo peso. Dos 70 funcionários avaliados, 15 (21,42%) sabiam ser hipertensos mas somente 
7,14% apresentaram índices de hipertensão de acordo com o critério de PA > 140 X 90mmHg. Através do 
questionário de freqüência alimentar foi verificado que há um elevado consumo de sal de adição e de 
outros tipos de alimentos ricos em sódio, consumo relativamente alto de doces e consumo moderado de 
gorduras. Através dessa pesquisa pode-se perceber que mais de 50% dos funcionários do Campus se 
encontram acima do peso ideal, como a obesidade é um dos fatores de risco para a HA, este trabalho 
chama atenção para a necessidade de programas em educação nutricional que auxiliem a modificação de 
hábitos alimentares, bem como, implementação de algum trabalho específico para os indivíduos 
hipertensos, como por exemplo a pesquisa do iogurte de efeito hipotensor, que se encontra em fase de 
adequação sensorial. 
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PROCESSOS FORMATIVOS A DISTÂNCIA NA LICENCIATURA 
 

Milena Mara Gomes de Sousa (aluno) 
 

Irene Jeanete Lemos Gilberto (orientadora) 
 

Mestrado em Educação - Universidade Católica de Santos 
 
Este trabalho tem como objetivo investigar processos interativos de ensino-aprendizagem com o uso de 
tecnologias na modalidade a distância nos cursos de licenciatura, com vistas a compreender as 
potencialidades a distância contidas nas propostas de ensino presencial e seu papel emancipador na 
formação dos alunos. Partindo do conceito de Boaventura Santos sobre o conhecimento emancipador, 
conceito esse que pressupõe a reciprocidade, a solidariedade e a participação entre os sujeitos, a pesquisa 
busca investigar o lugar ocupado pela modalidade a distância na formação inicial, suas possibilidades e 
limites, tendo em vista também os desafios oferecidos por essa modalidade de ensino. Toma, como 
amostra, professores e alunos das licenciaturas que se utilizam de ferramentas e da tecnologia do ensino a 
distância, e, com a utilização de questionários, buscará mapear, inicialmente, os modos de interação entre 
os sujeitos e como se integram os conteúdos oferecidos nas modalidades a distância e presencial.    
Palavras-chave: ensino a distância; processos interativos; licenciaturas. 
 
Financiamento: BOLSA IC PROIN-UNISANTOS 

Universidade Católica de Santos - 2007 



II Jornada de Iniciação Científica 27

Resumo 24. 
 

ADOLESCÊNCIA E PROJETO DE VIDA 
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O objetivo da pesquisa é a manifestação de um Projeto de Vida na formação das personalidades jovens. O 
estudo pretende analisar a consistência entre o que os adolescentes pensam sobre si mesmo no presente e 
as projeções idealizadas de futuro. A hipótese é: se o despertar para a justiça ocorrer, a participação 
solidária do adolescente na sociedade tornar-se-á central na formação de sua personalidade, ou seja, a 
idealização de um projeto de vida com tendências mais humanistas e maior proximidade de valores 
altruístas. Já, os projetos de vida com tendências mais voltadas aos bens de consumo e ao individualismo 
e benefício próprio, a solidariedade ficaria numa posição periférica no desenvolvimento da personalidade. 
O corpo teórico se insere na área na Psicologia Moral, nas teorias de Kohlberg, Piaget, nos estudos de 
Hoffman, Eisengerg, Puig e La Taille e na Psicologia do Desenvolvimento, no que se refere à 
Adolescência. O método consiste em entrevista que envolve depoimento escrito com jovens de ambos os 
sexos, na faixa etária de 16 a 18 anos. O tratamento dos dados se refere à correlação entre o PVP – projeto 
de vida com manifestações no presente – e PVF – projeto de vida com manifestações futuras. Cabe 
responder a duas questões: Quem eu quero ser? Quem eu sou hoje implica em quem eu serei amanhã? 
Estas análises apresentarão os resultados gerais e comparativamente entre gêneros e idades. 
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Estudo sobre o ambiente físico e afetivo de um abrigo de adolescentes do sexo masculino. Objetivou 
caracterizar a instituição através da análise de seus documentos, de observações do local e da equipe 
cuidadora, e entrevistas com o diretor e com os Operadores Sociais (cuidadores). É direito desses jovens e 
dever da sociedade prover-lhes um meio facilitador de vida plena, segundo o ECA, que promova o 
desenvolvimento emocional e da capacidade criativa para enfrentar a realidade, promovendo resiliência 
frente às dificuldades. Um espaço autoritário e acusador pode revelar-se como reprodutor da lógica da 
exclusão e do abandono. A instituição que compreende as necessidades dos adolescentes e propicia 
vínculos afetivos mais duradouros pode ampliar as possibilidades de desenvolvimento psicológico e de 
reinserção social. A metodologia para o estudo consistiu de: roteiro de observação do ambiente, coleta 
dos documentos e entrevistas com a equipe cuidadora. A partir deste material realizou-se uma análise 
onde se destacaram problemáticas mais constantes. Verificamos que o ambiente é asseado, mas 
impessoal. Há um projeto pedagógico que não é utilizado na prática. Os funcionários não recebem 
capacitação técnica, havendo inclusive desvalorização do conhecimento científico. Esta falta de visão 
profissional da tarefa do cuidador traz, dentre outras conseqüências, a dificuldade em lidar com temas 
delicados e freqüentes no abrigo, como a sexualidade, a violência e as drogas. Muitos das situações 
presentes no dia-a-dia, portanto, são resolvidas com pouco diálogo entre os cuidadores e regras prontas 
vindas de cima, desconsiderando as necessidades individuais dos adolescentes, e mesmo dos 
funcionários. Por outro lado, observamos que há vínculo positivo da equipe cuidadora com os abrigados, 
preocupação com a integridade física dos adolescentes, além de tentativa contínua de resgate dos vínculos 
familiares. Face a estes dados, planejamos uma estratégia de intervenção através de plantões de 
atendimento aos cuidadores, atualmente sendo realizados semanalmente. Com isso, pretende-se refletir 
junto a eles posturas para aproximar o abrigo de um lar mais continente, com contatos que sejam 
afetivamente significativos para os adolescentes, onde eles sejam compreendidos, como uma família 
acolhedora faria. O vínculo positivo com o ambiente imediato é dos primeiros passos para superação de 
perdas até então vividas e favorece o amadurecimento emocional para uma vida mais digna e criação de 
projetos de vida viáveis. 
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Lacases, enzimas do grupo das fenoloxidases descritas em fungos basidiomicetos como Trametes villosa 
CCB176, são ferramentas em potenciais para biotecnologia tendo em vista sua ação sobre corantes e 
substâncias recalcitrantes. Entretanto, a produção de lacase por este fungo ocorre em concentrações 
baixas, impossibilitando sua obtenção em escala industrial. Assim, um dos objetivos de nosso grupo de 
pesquisa é otimizar uma estratégia de obtenção de lacases heterólogas em quantidade suficiente para 
caracterização e aplicação biotecnológica, e o objetivo principal desse trabalho é clonar e seqüenciar um 
gene de lacase de T. villosa CCB176. Foram realizados repiques sucessivos do fungo em placas de Petri 
com meio sólido BDA e após 7 dias foram inoculados 3 discos do fungo em 4 frascos com meio líquido 
Basal. Após 16 dias, em pico de produção de lacase, foi extraído o RNA total do fungo com Trizol. Para 
obtenção do cDNA da lacase pela técnica de RT-PCR utilizaram-se oligonucleotídeos degenerados 
desenhados a partir de seqüências específicas de lacases descritas na literatura, e realizada eletroforese em 
gel de agarose para visualização e confirmação da amplificação do cDNA. Nossos resultados sugerem 
que o pico de transcrição do gene de lacase não corresponde ao pico de tradução da mesma, uma vez que 
não houve amplificação do fragmento de cDNA. Assim, as perspectivas desse trabalho consistem em 
acompanhar a transcrição do gene de lacase, purificando RNA total entre 3 e 12 dias de crescimento do 
fungo para então determinarmos a melhor condição para obtenção do cDNA correspondente à enzima.  
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O câncer, ao longo do tempo, passou a constituir-se em grave problema de saúde pública. Dentre as cinco 
neoplasias malignas que mais contribuem para a mortalidade no mundo, três pertencem aos órgãos 
digestivos: cólon, reto e ânus, estômago e fígado. Objetivo: Avaliar os coeficientes de mortalidade por 
neoplasias malignas dos órgãos digestivos nos municípios de Santos, São Vicente e Cubatão no período 
de 1996 a 2004. Método: Esta investigação foi realizada por meio de um desenho descritivo de 
mortalidade. As variáveis de estudo utilizadas foram: sexo, causa básica de falecimento e município de 
residência. Para quantificar a mortalidade e poder efetuar comparações, foram calculados os coeficientes 
de mortalidade específicos (CME). Incluiu-se com a finalidade de estudo comparativo, dados da Região 
Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), do Estado de São Paulo (ESP) e Brasil (BR). Resultado: Para 
o sexo masculino, as neoplasias malignas que demonstraram maior CME, em ordem decrescente, no 
município de Santos foram: cólon, reto e ânus, estômago e pâncreas; Já no município de São Vicente 
foram: estômago, cólon, reto e ânus e esôfago; E no município de Cubatão: estômago, esôfago, fígado e 
vias biliares intra-hepáticas. Em contra partida, no sexo feminino, as neoplasias malignas que propiciaram 
maior CME, em ordem de importância, para os três municípios investigados foram: cólon, reto e ânus, 
estômago e pâncreas. Conclusão: Os CME para as neoplasias malignas dos órgãos digestivos nos 
municípios de Santos e Cubatão demonstraram-se maiores em relação às regiões de comparação (RMBS, 
ESP e BR). Contudo o município de São Vicente apresentou CME superior apenas à do BR. Assim 
sendo, existe a necessidade de relacionar em futuros trabalhos, uma maior série temporal para aferir 
tendência, e os possíveis fatores que possam estar desencadeando o alto índice destas neoplasias malignas 
nos órgãos digestivos nos municípios pesquisados. 
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Fungos basidiomicetos são capazes de mineralizar uma série de compostos orgânicos recalcitrantes, como 
a lignina e diversas classes de poluentes, incluindo corantes têxteis. Para aplicação desses fungos no 
tratamento de efluentes têxteis, é interessante identificar aqueles capazes de degradar corantes em 
condições semelhantes àquelas encontradas no efluente real (pH alcalino, presença de agentes auxiliares 
como surfactantes). Foram avaliadas dez linhagens de fungos em relação à descoloração do corante Azul 
Brilhante de Remazol R (RBBR) em diferentes valores de pH (5 a 9). Foi avaliada também a 
descoloração do RBBR por Peniophora cinerea CCB204, Pleurotus ostreatus CCB010 e Trametes 
villosa CCB291 em pH 8, na presença de diferentes concentrações do surfactante comercial Golden NE 
(0,001%, 0,05% e 1%). A degradação do RBBR foi determinada pela razão entre as absorbâncias 592 e 
500 nm. A porcentagem de descoloração foi calculada considerando os valores da absorbância a 592 nm 
dos controles não inoculados como 100%. Das dez linhagens avaliadas, P. cinerea, P. osteatus e T. 
villosa foram capazes de atuar no corante em pH 8. Somente P. cinerea foi capaz de descolorir o RBBR 
em pH 9 (93% de descoloração, aos 19 dias). Os fungos foram bastante sensíveis ao surfactante. P. 
cinerea e P. ostreatus foram capazes de descolorir completamente o RBBR em pH 8 na presença apenas 
de 0,001% do surfactante. O presente estudo permitiu evidenciar o potencial de P. cinerea CCB204 para a 
degradação do corante têxtil RBBR em pH alcalino e na presença de surfactante comercial. 
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Lacases, oxidorredutases contendo cobre, são produzidas pela maioria dos fungos basidiomicetos na 
forma de isoenzimas. A molécula de lacase é uma glicoproteina dimérica ou tetramérica, que usualmente 
contém quatro átomos de cobre por monômero. Este tipo de enzima encontra-se amplamente distribuída 
na natureza, mais de 60 tipos de lacases foram isoladas de diversos organismos. Lacases são enzimas com 
grande interesse comercial, uma vez que são empregadas em vários processos industriais como, por 
exemplo, componentes de biossensores e na produção de etanol. Sua aplicação no tratamento de efluentes 
industriais contendo moléculas fenólicas ou corantes têxteis também tem sido motivo de muitos estudos. 
A produção de lacase por basidiomicetos é bastante dependente das condições de cultivo, especialmente 
da composição do meio de cultura. Vários indutores de lacase são conhecidos, com destaque para o cobre. 
Este estudo teve o objetivo de avaliar o efeito indutor de 0,5 mM de cobre na produção de atividade de 
lacase por Psilocybe castanella CCB444. Este fungo é capaz de degradar, in vivo (durante crescimento), 
corantes têxteis reativos e existem evidências que lacases estão envolvidas no processo. O fungo foi 
crescido em meio sintético basal na ausência e presença de sulfato de cobre, durante o período de 23 dias. 
Empregaram-se frascos de 250ml com 50ml de meio e 3 discos do crescimento do fungo em ágar 
dextrose batata como inóculo. Atividade de lacase foi determinada pela oxidação do ABTS, 420nm e pela 
descoloração do azul brilhante de remazol R (RBBR). Máxima atividade na ausência de cobre foi 
observada aos 9 dias (86,13 UL-1). A presença de 0,5 mM de cobre inibiu o crescimento mas estimulou 
atividade de lacase (cinco vezes maior). Ocorreu degradação in vitro do RBBR pela lacase produzida por 
P. castanella, em ambas as condições de cultivo. O presente trabalho permitiu evidenciar a importância do 
cobre como modulador da atividade de lacase produzida por P. castanella.  
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No Brasil nas duas últimas décadas do século XX, o câncer de mama vem apresentando substancial 
crescimento, juntamente com as neoplasias do trato genital feminino, causando importante número de 
falecimentos no país. Objetivo: Avaliar os coeficientes de mortalidade por neoplasias malignas de mama 
e dos órgãos genitais femininos nos municípios de Santos, São Vicente e Cubatão no período 1996 a 
2004. Método: Esta investigação foi realizada por meio de um desenho descritivo de mortalidade. As 
variáveis de estudo utilizadas foram: sexo, causa básica de falecimento e município de residência. 
Incluiu-se, com a finalidade de estudo comparativo, a Região Metropolitana da Baixada Santista, Estado 
de São Paulo e Brasil. Resultados: O município de Santos é o que apresenta maior coeficiente de 
mortalidade específico (CME) (33,2/100.000 hab.) para a Neoplasia Maligna da Mama Feminina, entre os 
municípios em estudo, e do mesmo modo acontece, quando comparado a Região Metropolitana da 
Baixada Santista (26,35/100.000 hab.). O município de Cubatão apresentou maior CME (24/100.000 
habitantes) para as Neoplasias Malignas dos Órgãos Genitais Femininos, entre os municípios 
pesquisados, e também quando comparado a Região Metropolitana da Baixada Santista (16,76/100.000 
hab.) Conclusão: Os coeficientes de mortalidade por Neoplasias da Mama nos municípios de Santos e São 
Vicente, e as neoplasias dos Órgãos Genitais feminino, em Santos e Cubatão, apresentam maior 
coeficiente de mortalidade específico, sobretudo quando comparados ao Estado de São Paulo e Brasil. 
Assim sendo, existe a necessidade de relacionar em futuros trabalhos, uma maior série temporal para 
aferir tendência, e os possíveis fatores que possam estar desencadeando o alto índice destas causas de 
neoplasias na população feminina nos municípios estudados.   
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Resumo 31. 
 
 

AVALIAÇÃO DO TEOR DE URÂNIO EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS DA REGIÃO 
ESTUARINA DE SANTOS E SÃO VICENTE - SP 

 
Ricardo Augusto Massarico Serafim (aluno) 

 
Luiz Paulo Geraldo (orientador) 

 
IPECI - Universidade Católica de Santos 

 
 
O Urânio é um metal pesado radiotóxico encontrado em praticamente todos os materiais a níveis de traço 
(ppm). Entretanto, o teor deste metal tem aumentado em vários tipos de compartimentos ambientais em 
virtude, principalmente, da produção e do uso indiscriminado de fertilizantes na agricultura. Este trabalho 
tem por objetivo avaliar os teores de urânio em amostras de sedimentos da região estuarina de Santos e 
São Vicente, utilizando a técnica do registro de traços de fissão (SSNTD) em um plástico policarbonato 
denominado PCLIGHT (DUROLON). As amostras de sedimentos são preparadas na forma de solução, 
seguindo um tratamento químico adequado que inclui secagem, trituração, a triagem em uma peneira (63 
µm) e a digestão em água régia (1HNO3:3HCl) a quente (115 oC). Uma alíquota em torno de 10µl da 
solução é depositada sobre o filme detector plástico juntamente com 5µl de um agente anti-estático 
Cyastat (5% m/m). As gotas são evaporadas sob uma lâmpada infravermelha e, em seguida, o depósito 
resultante é coberto por uma película de Colódio (acetato de isoamila + colódio elástico) extremamente 
fina para proteção da amostra. Os filmes detectores com os respectivos depósitos são irradiados junto ao 
núcleo do reator nuclear IEA-R1 (3,5MW) do IPEN-CNEN/SP para induzir a reação com nêutrons 
térmicos nos núcleos de 235U. Simultaneamente com as amostras em estudo são irradiados padrões 
contendo teores de urânio conhecidos. Após as irradiações, os filmes plásticos passam por um processo de 
revelação química utilizando uma solução de NaOH 6,0N durante 60 minutos à 60°C, para ampliação dos 
traços ou furos produzidos pelos fragmentos de fissão. A contagem dos traços é feita em um microscópio 
óptico acoplado á uma câmara de vídeo e a um microcomputador PC. Os resultados obtidos são 
comparados com valores divulgados na literatura para amostras coletadas em ambientes similares. 
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Resumo 32. 
 

CONTRIBUIÇOES DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES 
DO ENSINO BÁSICO 

 
Silvana Santiago Viana (aluno) 

 
Sueli Mazzilli (orientadora) 

 
Curso de Pedagogia e Mestrado em Educação - Universidade Católica de Santos 

 
O estudo aqui apresentado constitui-se em uma pesquisa em andamento inserida no projeto de pesquisa 
“A Formação de professores: políticas e práticas institucionais”, coordenado pela orientadora e certificado 
pela instituição junto ao CNPq. Considerando a tendência crescente de profissionais que ocupam cargos 
de gestão (supervisão, direção, coordenação, assistência, etc.) na Educação Básica buscarem formação em 
nível pós-graduado, esta investigação tem por objetivo conhecer a analisar as práticas inovadoras 
introduzidas por estes profissionais no cotidiano das escolas que podem ser identificadas como resultantes 
da formação em Programas de Pós-graduação em Educação para o trabalho de gestores. O sujeito desta 
investigação é a Diretora de uma escola da rede pública de ensino, localizada no bairro Caruara, no 
Município de Bertioga. A metodologia adotada orienta-se por uma abordagem qualitativa e vale-se de 
procedimentos como análise documental, entrevistas e observações de campo. As entrevistas realizadas 
até o momento permitiram ao pesquisador apresentar as intenções da investigação e levantar os primeiros 
dados e questionamentos. A próxima etapa será a observação em campo, visando uma maior 
compreensão da vivência diária da Diretora e caracterizando alguns aspectos fundamentais para o 
desencadeamento da pesquisa como a história de vida, sua trajetória, o relacionamento com os pais, 
professores, funcionários e alunos. A análise documental permitirá conhecer a Instituição partindo da sua 
realidade a história, a política e os projetos na sua totalidade. Serão também colhidos depoimentos de seus 
pares profissionais quanto à sua administração e sua atuação enquanto Gestora.  
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Resumo 33. 
 

OS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CELEBRADOS PELOS 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

 
Simone Lavelle Godoy de Oliveira (aluno) 

 
Gilberto Marcos A. Rodrigues (orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
A pesquisa analisa a inserção internacional dos Municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, 
com o fim de identificar as conseqüências para o Direito Internacional e o Ordenamento Jurídico 
Brasileiro, mediante levantamento e estudo dos convênios de cooperação Internacional celebrados. As 
relações no âmbito da política externa, que incluem o Direito Internacional, historicamente são exercidas 
de forma exclusiva pela União, visto que a Constituição Federal consagra princípio pelo qual somente o 
governo federal pode efetivar medidas que envolvam negociações e representações externas. No entanto, 
nos últimos anos foram firmados convênios e acordos internacionais por entes estaduais e municipais, em 
sua maior parte através de convênios de cooperação internacional, que pactuam iniciativas de políticas 
locais e intercâmbio técnico e cultural. Apesar de prática reiterada, o que acarreta conseqüências práticas, 
esses convênios e as relações derivadas carecem de previsão legal. No âmbito regional, os Municípios de 
Santos e de São Vicente já contam com assessoria especializada em Relações Internacionais, criadas nas 
administrações atuais (2004-2008), a maior parte das cidades é associada a redes internacionais de 
Municípios, como a Mercocidades e a URBAL-UE. Mais da metade dos Municípios da Região 
Metropolitana já celebrou algum tipo de Convênio Internacional, também denominados protocolo ou 
carta de intenções. A celebração de convênios de geminação (cidades-irmãs) iniciou-se no século XX 
(1970-) e perdura até os dias de hoje, mas tende a ser substituída pelos convênios de cooperação 
propriamente ditos. Parte do relacionamento internacional de Municípios versa sobre questões de saúde e 
de meio ambiente. 
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Resumo 34. 
 

CARACTERIZAÇÃO DE CORTIÇOS DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE SANTOS: UMA 
APROXIMAÇÃO COM OS MODOS DE VIDA DA POPULAÇÃO 

 
Tânia Maria Guissone Martins (aluno) 

 
Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Introdução: este estudo foi realizado em três cortiços da região central de Santos e integra o Projeto de 
Pesquisa do NEPEC– Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde denominado Cortiços na 
Cidade de Santos: avaliação das condições de vida e saúde em micro espaço urbano no período de 12 
meses. Objetivos: captar as peculiaridades dos modos de vida da população residente nos cortiços da 
região central de Santos; verificar as dificuldades e tensões na relação cotidiana com foco na moradia 
coletiva; identificar recursos da rede assistencial acionados pela população; compreender como os modos 
de vida no cortiço interferem na relação saúde-doença. Métodos: pesquisa qualitativa realizada através 
dos instrumentos: visitas sistemáticas aos cortiços selecionados; observação cursiva; entrevistas com 
moradores. Resultados: os cortiços observados possuíam características comuns e, ao mesmo tempo, 
especificidades. As peculiaridades do modo de vida da população sofrem variações de um cortiço para 
outro. Todos apresentam péssimas condições de conservação e insalubridade. Existem regras entre os 
moradores para uma convivência possível, o que não descarta conflitos, agressões e discriminação. Os 
moradores usam e fazem tratamento de saúde nos serviços da rede pública eo acesso e uso de 
medicamentos também ocorre a partir destes serviços, dependendo exclusivamente da disponibilidade dos 
mesmos na rede. Conclusões: cada cortiço é um universo e apresenta características de um território. 
Existe uma forte noção de coletivo, considerando que o território é também o chão onde se dão relações 
sociais, de poder, de vizinhança e solidariedade.    Os modos de vida são determinados pelas condições 
precárias das moradias e de sentimentos contraditórios entre solidariedade e sociabilidade tensa. As 
condições insalubres agravam os problemas de saúde identificados, principalmente os respiratórios.              
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Resumo 35. 
 

ONTOGENIA DE ACTINOTE MELANISANS E ACTINOTE PELLENEA PELLENEA 
(NYMPHALIDAE; HELICONIINAE; ACRAEINI) UTILIZANDO VENAÇÃO DA ASA NO 

ESTÁGIO DE PUPA 
 

Thadeu Sobral de Souza (aluno) 
 

Ronaldo Bastos Francini (orientador) 
 

Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 
 
Os insetos, o grupo mais numeroso dentre os seres vivos, possuem desenvolvimento e funcionamento 
completo da asa somente no estágio adulto, exceto alguns Ephemeroptera (efemerópteros). Nos insetos 
holometábolos ocorre o processo de metamorfose completa, ou seja, a larva se transforma em adulto por 
meio de mudanças morfológicas radicais de alguns caracteres e as maiores mudanças ocorrem na fase de 
pupa. As asas são órgãos dos adultos que não ocorrem nos imaturos sendo que as veias são as principais 
sustentações de suas membranas. As disposições e interligações destas é denominada de venação, caráter 
básico na sistemática de insetos. Neste trabalho, a classificação utilizada para venação é a de Comstock-
Needham. A metodologia utilizada foi basicamente a de dissecção das pupas e retirada das asas ainda em 
formação sendo utilizadas pupas de 6 e 11 dias. As asas posteriormente passaram pelo processo de 
diafanização, para melhor visualização da venação. Foram utilizadas duas espécies de borboletas Actinote 
melanisans e Actinote pellenea pellenea. Foi observado que as duas continham pelos nas veias e pelos 
presos à base das asas, caracteres não encontrado nos adultos. Das 10 veias encontradas nos adultos das 
duas espécies a veia 1A é vestigial enquanto durante sua formação nas pupas são completas. Esse caráter 
pode ser importante no entendimento das relações filogenéticas das espécies dessa tribo. 
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Resumo 36. 
 

DESENVOLVIMENTO DE MIKANIA HIRSUTISSIMA (ASTERACEAE: MIKANIAE) NA 
RESERVA BIOLÓGICA DO ALTO DA SERRA, STO. ANDRÉ, SP 

 
Thadeu Sobral de Souza (aluno) 

 
Ronaldo Bastos Francini (orientador) 

 
Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 

 
Visou-se analisar o desenvolvimento de Mikania hirsutissima na Reserva Biológica do Alto da Serra 
(Inst. Bot., SMA-SP) e compará-lo com o de Mikania obsoleta. Essa planta em estudo é muito importante 
para algumas espécies de borboletas do gênero Actinote porque serve de alimento para suas larvas. Além 
disso, são plantas que ultimamente estão sendo muito usadas para fins farmacêuticos, por sua composição 
química rica em flavonóides e outras substâncias farmacologicamente ativas. As plantas foram marcadas 
com um marcador plástico permanente, numerado e de cor amarela, e estas foram acompanhadas durantes 
as idas ao campo. Em cada planta foram contados o número de folhas a partir de marcas coloridas e 
medidas as distâncias entre os internós destas. Do micro-hábitat de cada planta foi tirada uma foto 
hemisférica para poder estimar a abertura do dossel. A correlação entre essa variável e o crescimento das 
plantas será feita posteriormente. Foram realizadas quatro idas ao campo abrangendo as estações 
primavera, verão e outono. No total foram marcadas 12 plantas de Mikania hirsutissima das quais 7 foram 
perdidas por atividades antrópicas na área. Nas outras 5 plantas que tiveram o seu crescimento 
acompanhado, as taxas de crescimento variaram entre 0,41 mm/dia e 1,02 mm/dia sendo que três delas 
foram muito similares. O número total de folhas também variou entre 8 e 12 folhas e a maior taxa de 
acréscimo de folhas ocorreu no período de chuvas entre janeiro e abril de 2007. Nos dois locais dentro da 
reserva onde Mikania hirsutissima foi marcada, sua abundância relativa a Mikania obsoleta foi sempre 
muito maior. 
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Resumo 37. 
 

INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA DE MORADORES DE CORTIÇOS  
EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 
Thaís Nogueira de Almeida (aluno) 

 
Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
 
 
Introdução: Este estudo foi realizado em três cortiços da região central de Santos e integra o Projeto de 
Pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde Cortiços na Cidade de Santos: 
avaliação das condições de vida e saúde em micro espaço urbano no período de 12 meses. Objetivos: 
identificar os principais fatores que interferem na relação saúde-doença dos moradores; verificar as 
principais dificuldades de adesão a tratamento de doenças instaladas; identificar as doenças mais 
freqüentes nos moradores e sua relação com hábitos e estilos de vida. Método: pesquisa realizada através 
dos instrumentos: visitas sistemáticas aos cortiços selecionados; observação cursiva; entrevistas. 
Resultados: dentre os fatores que interferem na relação saúde-doença dos moradores detectou-se: as 
condições das moradias com a presença de ratos, baratas e outros animais; a insalubridade dos cômodos 
úmidos, sem iluminação e ventilação adequadas, lixo e fezes de animais domésticos. As doenças mais 
encontradas foram: as pulmonares, epilepsia, transtornos mentais, diabetes, hipertensão, AIDS. Os 
moradores têm dificuldade em aderir ao tratamento de doenças por falta de entendimento das prescrições 
e pela baixa escolaridade e analfabetismo, além do uso irracional dos medicamentos como: 
armazenamento, não tomar o medicamento diariamente para economizar, pois o acesso é restrito à rede 
pública que nem sempre os disponibiliza, ocasionando interrupção do tratamento. Conclusões: as 
peculiaridades dos modos de vida dos cortiços, sua auto-organização em relação aos resíduos sólidos 
domésticos e à higiene dos cômodos nem sempre respeitada, as condições insalubres dos casarões e os 
hábitos e estilos de vida dos moradores agravam os problemas de saúde já instalados e dificultam a 
prevenção. O restrito acesso a medicamentos, consultas médicas e programas de atenção à saúde, tornam 
mais vulneráveis os moradores de cortiços, já estão expostos a altos níveis de vulnerabilidade social. 
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Resumo 38. 
 

UMA REDE NEURAL AUTO-ORGANIZÁVEL PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO 
CAIXEIRO VIAJANTE 

 
Thiago Augusto Soares Masutti (aluno) 

 
Leandro Nunes de Castro (orientador) 

 
Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn) - Universidade Católica de Santos 

 
O problema do caixeiro viajante (TSP) é comumente utilizado para testar novas abordagens para a 
solução de problemas de otimização combinatória. O TSP pode ser descrito da seguinte forma: dado um 
conjunto de n cidades, o caixeiro deve partir de uma cidade, visitar todas as outras apenas uma vez e 
retornar à cidade da qual partiu, sendo que o custo da rota formada deve ser mínimo. Este problema é 
facilmente transposto para problemas do mundo real como, por exemplo, problemas de logística como o 
roteamento de veículos. Este trabalho propõe alterações no algoritmo da RABNET-TSP, uma rede neural 
competitiva para a solução do TSP que combina características de mapas auto-organizáveis de Kohonen e 
de sistemas imunes artificiais. Dentre as principais características da RABNET-TSP destacam-se: 
1) arquitetura do tipo feedforward com uma única camada; 2) Rede competitiva com aprendizagem não-
supervisionada; 3) Arquitetura construtiva na qual a rede é inicializada com apenas um neurônio e através 
de um mecanismo de clonagem de neurônios a rede é expandida; 4) Fase de poda de neurônios ao final do 
treinamento; 5) Vizinhança pré-definida dos neurônios. Duas modificações foram realizadas no 
algoritmo: 1) adição de um limiar para que ocorra a atualização de um neurônio; 2) criação de uma etapa 
que descarta o mecanismo de vizinhança quando é determinada a constância dos neurônios vencedores. 
As duas modificações realizadas visaram a diminuição do tempo de processamento do algoritmo sem 
deteriorar a qualidade das soluções. Para testar o desempenho do algoritmo, bem como a efetividade das 
alterações propostas, testes foram realizados com instâncias da TSPLIB e seus resultados foram 
comparados aos da RABNET-TSP original e aos de outras redes neurais para a solução do TSP. De 
acordo com os resultados obtidos o algoritmo proposto foi capaz de superar, em termos de qualidade de 
solução, outros algoritmos da literatura para diversas instâncias, porém com um tempo de processamento 
superior. 
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Resumo 39. 
 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE MONITORAÇÃO PASSIVA E INTEGRADA, 
PARA A DETERMINAÇÃO DE RADÔNIO EM COMPARTIMENTOS FECHADOS, 

UTILIZANDO A TÉCNICA DO REGISTRO DE TRAÇOS NUCLEARES EM PLÁSTICO 
POLICARBONATO PCLIGHT (DUROLON) 

 
Thiago Menezes F. de Souza (aluno) 

 
Adilson L. Marques (orientador) 

 
IPECI - Universidade Católica de Santos 

 
O radônio (222Rn) é um elemento radioativo natural, oriundo do decaimento radioativo do Rádio (226Ra). 
O conhecimento do teor deste gás em compartimentos fechados é importante, do ponto de vista de 
Proteção Radiológica, para a população de um modo geral. O objetivo deste projeto é o desenvolvimento 
de uma metodologia, para determinação da concentração de radônio (Bq/m3), utilizando a técnica do 
registro de traços nucleares de partículas alfa em detectores sólidos (SSNTDs), em  policarbonato 
PCLIGHT, também conhecido como Durolon. A técnica consiste em expor os filmes detectores plásticos 
em um dispositivo apropriado ao gás radônio presente em ambientes fechados por um período de 90 dias. 
Após a irradiação, os filmes são revelados em uma solução própria (PEW) a 70oC por 90 minutos, para 
ampliação dos traços alfa. Em seguida, efetua-se a contagem dos traços em microscópio óptico acoplado a 
uma câmera de vídeo com aumento médio de 816 vezes. Inicialmente, está sendo avaliada a relação entre 
o número de traços alfa do polímero em estudo (Durolon) e o policarbonato “Makrofol E”, um polímero 
bastante utilizado por diversos autores para medidas de radônio, com a exposição de ambos os filmes a 
uma fonte de amerício (alfa emissor). A partir desses dados será possível obter uma curva de calibração, 
bem como avaliar a eficiência do dispositivo detector. Os valores encontrados nas contagens demonstram 
eficiência semelhante. Devido ao seu baixo custo, menor quantidade de traços de fundo e maior facilidade 
de manuseio em relação ao Makrofol E, futuramente esse detector poderá ser utilizado para a 
determinação da concentração de radônio, em diversos ambientes fechados da região da Baixada Santista. 
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Resumo 40. 
 

UMA ANÁLISE SOBRE O DIREITO À VIDA NO DIREITO INTERNACIONAL  
E NO DIREITO BRASILEIRO E OS EFEITOS JURÍDICOS RELACIONADOS  

À INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ 
 

Valérie Nicole Bercovici (aluno) 
 

Fernando Fernandes da Silva (orientador) 
 

Curso de Direito - Universidade Católica de Santos 
 

 
Trata-se de projeto de pesquisa, desenvolvido pela autora, que tem por objeto a análise do direito à vida 
no Direito Internacional e no Direito Brasileiro, com apoio em conhecimentos filosóficos, históricos, 
científicos e religiosos. O objetivo é ao realizar tal análise propor diretrizes bioéticas sobre o direito à 
vida. Neste sentido, para uma melhor análise do objeto deste projeto de pesquisa, a autora analisa os casos 
de interrupção seletiva da gravidez, que se distingue do abortamento, cuja configuração é a destruição da 
vida intra-uterina e não autônoma, de forma ilícita. Imprescindível, portanto, analisar e formular um 
conceito bioético e jurídico sobre o direito à vida, para uma melhor compreensão jurídica do fenômeno 
do abortamento do feto, com malformação grave, em especial o feto anencefálico. O relatório final a ser 
elaborado, em decorrência deste projeto, terá na sua parte I a análise sobre o fenômeno da vida e o 
fenômeno da morte, na esfera da biologia, da história, da cultura, da bioética e da religião. Na parte II, 
para melhor compreensão sobre o direito à vida, analisamos as normas brasileiras sobre o tema, desde o 
topo da pirâmide em nosso ordenamento jurídico, onde temos o artigo 5º “caput” da Constituição Federal; 
assim como o §3º do mesmo artigo 5º da CF – introduzido pela E.C. 45/2004, que permite a inserção dos 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos em nosso ordenamento jurídico; até a base 
desta pirâmide com a análise das normas penais de proteção da vida intra-uterina. No âmbito do Direito 
Internacional a autora examina os trabalhos preparatórios, que antecederam a redação definitiva do Pacto 
de São José da Costa Rica (1969), visando aclarar a definição de direito à vida no Direito Internacional, 
mediante uma metodologia exegética. Outrossim, ponderado foi o direito à vida com outros direitos 
fundamentais. A autora pesquisa e analisa a jurisprudência dos tribunais brasileiros e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, no que diz respeito à interrupção seletiva da gravidez, em casos de 
anencefalia. Ao final, uma análise sobre a relação entre a pobreza da gestante, a falta de apoio do Estado e 
as decisões do Poder Judiciário a respeito.  
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Resumo 41. 
 

SELEÇÃO DE FUNGOS BASIDIOMICETOS TROPICAIS PARA DESCOLORAÇÃO DE 
EFLUENTE TÊXTIL EM MEIO SALINO 

 
Victor T. O. Santos (aluno) 

 
Kátia M. G. Machado (orientadora) 

Curso de Ciências Biológicas - Universidade Católica de Santos 
 

Sérgio L. Moreira-Neto (colaborador) 
Instituto de Botânica (SMA-SP) 

 
De grande interesse para biotecnologia é a utilização de fungos basidiomicetos para degradação de 
poluentes orgânicos, como corantes têxteis. O efluente têxtil apresenta características inóspitas para o 
crescimento microbiano, como alta salinidade. O objetivo deste trabalho foi selecionar espécimes de 
fungos tropicais capazes de descolorir corantes em meio salino. Trametes villosa CCB176, usada como 
referência para estabelecer a faixa de concentração de NaCl, foi crescida em frasco de 250mL, contendo 
50mL de meio basal com NaCl entre 0,001 e 10%. A porcentagem de descoloração foi calculada 
considerando os valores da absorbância a 592 nm de controles não inoculados como 100%. O corante 
RBBR foi totalmente descolorido por T. villosa em 10 dias, na presença de concentrações inferiores a 
0,1%; na presença de 1%, descoloração total foi observada com 20 dias. Nas demais concentrações de 
NaCl (3, 5 e 10%), o fungo não descoloriu o RBBR. Vinte e quatro linhagens foram avaliadas quanto a 
descoloração do RBBR em 1% de NaCl e quinze delas conseguiram descolorir o corante. Destas, somente 
Pleurotus ostreatus e Trogia buccinalis não foram capazes de descolorir o corante em 3% de NaCl. P. 
ostreatus, Peniophora cinerea, T. villosa CCB291 e T. buccinalis foram avaliadas quanto a capacidade de 
reduzir a cor de efluente têxtil artificial (mistura de dez corantes reativos, pH 8,0 e 1% de NaCl). T. 
villosa e T. buccinalis não foram capazes de descolorir o efluente. P. ostreatus foi capaz de descolorir o 
efluente na ausência e na presença de NaCl e P. cinerea apenas na ausência. P. ostreatus mostrou-se uma 
linhagem promissora para descoloração de efluente têxtil. 
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Resumo 42. 
 

EXPLORAÇÃO MINERAL EM AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 

Vivian Monica Faria (aluno) 
 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo (orientadora) 
 

Curso de Direito - Universidade Católica de Santos 
 
O trabalho tem por objeto a exploração mineral em Área de Preservação Permanente (APP) e sua 
disciplina jurídica, além dos danos ambientais e sociais causados pela exploração irregular. Para melhor 
compreensão do problema o trabalho realizará estudos de um caso concreto, qual seja, a exploração da 
reserva de ametistas, recém descoberta, no município de Itariri /SP, no Vale do Ribeira, no ano de 2005. 
A descoberta deu-se através da exploração irregular na área, que é ambientalmente protegida e porque 
não havia sido concedida autorização/concessão por parte do Poder Público. Os objetivos do estudo são 
analisar a legislação aplicável à mineração no tocante aos seus aspectos ambientais, analisar a 
competência para a fiscalização ambiental das atividades mineradoras e proceder a um estudo de caso 
relacionado à reserva de ametistas de Itariri para verificar se a legislação aplicável é adequada ao 
ecossistema do local, se a legislação vem sendo cumprida e em caso de não cumprimento da legislação, 
os motivos para tanto. Até o presente momento as conclusões são a constatação de um grave problema 
social que impede a aplicação da legislação ambiental que, apesar de severa, neste caso, apresenta-se 
frágil diante do contexto social. 
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Resumo 43. 
 

TRABALHADOR PORTUÁRIO X TECNOLOGIA 
 

Yuri Carvalho Fratelli (aluno) 
 

Luciano Prates Junqueira (orientador) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
Em um mundo globalizado e com a crescente evolução da tecnologia, as organizações que não se 
adaptarem às novas realidades tendem a perder competitividade, desacelerando seu desenvolvimento. 
Com o Porto de Santos, não é diferente. O maior porto da América Latina e um dos maiores do mundo, 
tanto em espaço físico quanto em movimentação de carga, vem passando por um processo de 
modernização crescente, iniciado em 1993, quando entrou em vigor a Lei 9.630/93 de modernização 
portuária. Antes que se iniciasse esse processo, o trabalho executado no porto era quase que em sua 
totalidade manual. A partir do momento em que as máquinas começam a substituir o homem, o país acaba 
ganhando por um lado, mas perdendo por outro. Enquanto a produtividade aumenta e ganhamos 
competitividade para tentar nos igualar com os grandes portos do mundo, acabamos por outro lado, 
ficando com uma grande massa de mão-de-obra desqualificada que perde seu espaço e gera desemprego 
para o país. Esses trabalhadores têm consciência de que a tecnologia ocupa seu lugar, e com isso, acabam 
considerando este fator negativo, passando a reagir instintivamente contra a tecnologia, retardando todo o 
processo de desenvolvimento do porto. Desde os tempos da Primeira Revolução Industrial, convivemos 
com a realidade da eterna briga entre Capital X Trabalho. Inegavelmente, para que se tenha avanço 
tecnológico, consequentemente haverá certo aumento no nível de desemprego a curto prazo. Porém, 
quando avaliado a longo prazo, podemos observar grandes benefícios para o país como um todo, gerando 
mais competitividade para o porto no mercado mundial, aumentando a movimentação do porto, 
aumentando a quantidade de renda do país e futuramente podendo gerar mais emprego. Para isso, é 
necessário que seja feito um trabalho de conscientização com esses trabalhadores, para que eles possam 
perceber qual a sua função neste contexto, e principalmente é necessário também que as empresas 
forneçam cursos de capacitação para a operação de novas máquinas que porventura possam ser 
adquiridas, podendo competir igualmente no mercado de trabalho. Isso fará com que o nível de 
desemprego seja menor, pois o mesmo empregado que efetuava o trabalho braçal poderá durante o 
processo de modernização operar uma nova máquina, além de passar a ter a consciência de que está 
trabalhando para o crescimento de seu país. 
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