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V Jornada de Iniciação Científica - UniSantos 
Tema: Desenvolvimento Social - Energia e Ambiente Costeiro 

  
 O COIC - Comitê de Iniciação Científica - tem a satisfação de realizar a V Jornada de Iniciação 
Científica da Universidade Católica de Santos, ocasião anual na qual se divulga o resultado do 
Programa de Iniciação Científica dessa Universidade, bem como de dar publicidade ao livro dos 
resumos dos trabalhos apresentados.  
 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 a fim de gerenciar o PROIN, obedecendo-se as 
recomendações estabelecidas na Resolução Normativa do CNPq – RN 015/2004, alterada pela RN 
017/2006.  
 O Programa iniciou-se em 2005 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.  
 Nos anos de 2007, 2008 e 2009, foram realizadas as II, III e IV Jornadas de Iniciação Científica, 
que mostraram à Universidade os resultados dessa nova etapa do Programa, cujos temas foram, 
respectivamente, “Ambiente, Saúde e Sociedade” e “Meio Ambiente, Porto e Sustentabilidade” e 
“Ambiente Costeiro, Energia e Desenvolvimento Social”. Tais temas espelharam as tendências da 
pesquisa na Universidade nas suas diferentes áreas do conhecimento. A própria definição de 
tendências demonstrou o amadurecimento do Programa dentro da pesquisa realizada no âmbito da 
Universidade e o espaço que essa última vem ocupando na produção intelectual da Baixada Santista. 
Até 2009 o PROIN concedeu 13 bolsas PIBIC e 30 PROIN/UNISANTOS. O CNPq concedeu, no primeiro 
semestre de 2010, mais 03 bolsas à instituição, que passa a disponibilizar 46 bolsas.  
 Assim, o COIC realiza a V Jornada de Iniciação Científica sobre o tema “Desenvolvimento 
Social – energia e ambiente costeiro” fortalecendo os eixos temáticos definidos pela UniSantos como 

prioritários: Meio Ambiente, Portos, Cidadania e Energia.  
Os trabalhos apresentados foram selecionados de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos 
pelo COIC.  
 Espera-se que a V Jornada de Iniciação Científica da UniSantos propicie um momento de 
profícuos debates entre os participantes e o despertar de novos talentos para a pesquisa, além da 
divulgação do trabalho que vem sendo realizado por meio do PROIN- Programa de Iniciação Científica 
da UniSantos.  
 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.  

 

Profa. Dra. Rosa Maria Ferreiro Pinto 

Coordenadora do Comitê Institucional de Pesquisa 

  



 

 

RESUMO 1 

 

A AUTONOMIA DA ADOLESCENTE GESTANTE QUE FREQUENTA  

GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

Amanda Calaça da Silva (aluna) 

Marly Carvalho de Soares Santos (orientadora) 

Núcleo de Extensão Comunitária – NECOM 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

 

Identificação: Este projeto de pesquisa denominado “A autonomia da adolescente gestante que frequenta 

grupos socioeducativos”  focará nas adolescentes que participam de grupos especialmente aquelas vinculadas ao 

projeto menina-mãe (da Associação dos Médicos de Santos). Buscará, ainda, identificar grupos nas quatro 

comunidades onde o NECOM desenvolve seus projetos de extensão. Objetiva estudar e observar a autonomia 

que as adolescentes adquirem ao freqüentarem estes núcleos.  Como são acolhidas e orientadas por profissionais 

para atender essas futuras mães e suas famílias. Objetivos:avaliar a autonomia que as adolescentes grávidas 

adquirem ao freqüentarem grupos socioeducativos; identificar mudanças que vão além dos cuidados com o bebê, 

bem como este acompanhamento contribui para  o fortalecimento psicológico; traçar o perfil das adolescentes 

grávidas vinculadas ao projeto, no momento. Metodologia: pesquisa de natureza qualitativa uso de diferentes 

métodos e técnicas como: pesquisa documental para traçar o perfil das adolescentes efetuado no primeiro 

semestre; as  entrevistas e grupo focal  serão realizados no segundo semestre de dois mil e dez. Resultados:  

perfil da população atendida: análise dos dados. Número médio de atendimento: 51 adolescentes (outubro de 

2007 a março de 2010). Com relação à faixa etária  predomina as adolescentes com 17 anos, representando 33 

%,  seguida de 15 anos,  com 16%. Tempo médio de gestação no primeiro atendimento: entre 5 e 6 meses. 

Gestações anteriores: 03 adolescentes já eram mães quando iniciaram no projeto. Uso de métodos 

contraceptivos: 92% das adolescentes tinham conhecimento dos métodos contraceptivos (preservativo ou pílula), 

dessas 84% tinham feito uso (porém no momento em que engravidou havia deixado de usar  a pílula devido a 

dores de cabeça, inchaço, etc. E as que usam preservativo exatamente no dia em que engravidou não usaram ou 

estourou. Os 8% restantes não usavam nenhum tipo de contraceptivos (os motivos são diversos:vergonha de 

buscar um auxilio médico, medo da família descobrir que já havia iniciado sua vida sexual, etc..) Principais 

problemas de saúde (física e psicológica): infecção urinária, anemia, pressão alta. No que se refere à escolaridade 

constata-se uma maior incidência de adolescentes que completaram o primeiro ano do ensino médio, com 25%,  

seguido pelo 8° ano do ensino fundamental que representa  cerca de 18%. Quanto à idade gestacional que as 

adolescentes chegam  ao projeto observa-se o maior índice entre o quarto e sexto mês de gestação, representando 

41%. Já a procura no primeiro mês de gestação é muito baixo, apenas 4%. Conclusão: após a realização das 

entrevistas e grupo focal é que se terá condições de avaliar a autonomia e mudanças efetivas na vida dos 

adolescentes, a partir do significado atribuídos por estas. 

 

Bolsista PROIN/UniSantos   



 

 

RESUMO 2 

A JOVEM FAMÍLIA DA ADOLESCENTE GRÁVIDA 

 

André Luiz Vieira Funfas (aluno) 

Eliana Bruno Ferreira de Almeida (orientadora) 

Núcleo de Extensão Comunitária – NECOM e Curso de Psicologia. 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

 

Introdução: Este projeto integra a Pesquisa interdisciplinar Prevenção e Atenção à Gravidez na Adolescência: 

Preparando um futuro saudável, desenvolvida pelo NECOM, com adolescentes grávidas e pais biológicos dos 

bebês na Praia de Santa Cruz dos Navegantes (Guarujá); Zona Noroeste (Santos); Vila Margarida e Jardim Irmã 

Maria Dolores (São Vicente) e no Projeto Menina Mãe (Associação dos Médicos de Santos). A ocorrência da 

gravidez na adolescência, período de grandes transformações psicossociais, busca de autonomia e protagonismo, 

além de ampliar as indecisões já existentes, exige o desenvolvimento de habilidades necessárias ao cuidado com 

os bebês e à formação de um novo núcleo familiar. Objetivos: compreender como adolescentes grávidas e pais 

biológicos dos bebês significam os valores apreendidos em suas famílias de origem; analisar como redirecionam 

suas possibilidades e recursos; identificar as habilidades e capacidades necessárias para os cuidados dos bebês e 

para a formação de uma nova família; refletir sobre habilidades maternas e paternas no funcionamento do 

sistema familiar. Metodologia: pesquisa qualitativa de natureza analítica, realizada em programas de 

atendimento a adolescentes grávidas. A amostra é formada por 20 adolescentes e os respectivos pais biológicos 

dos bebês, concordantes em participar da pesquisa. O instrumento é a entrevista semi-estruturada e grupos 

focais. Resultados Parciais: o atendimento às adolescentes grávidas se centraliza no acompanhamento de pré-

natal; o Projeto Menina-Mãe e a Casa da Gestante, na Zona Noroeste, oferecem grupos de orientação e 

preparação para o parto e puerpério; os pais dos bebês não são envolvidos nos atendimentos; não há trabalhos 

sobre a formação da nova família. A faixa etária predominante entre as adolescentes grávidas é de 15 a 17 anos, 

com escolarização de nível fundamental, muitas vezes incompleto. Conclusão: os resultados parciais reforçam a 

necessidade de estudos qualitativos para ampliar a compreensão sobre os elementos determinantes da não 

constituição de novas famílias, quando bebês são gerados no período de adolescência, ampliando o número de 

crianças cuidadas apenas pela figura materna ou pelas avós e a reincidência de gestações na adolescência.  

  

Projeto sem Bolsa. 

  



 

 

RESUMO 3 

MAPEAMENTO DE MERCADO DE TRABALHO PARA O TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS 

 

André Scarpin Penha (aluno) 

Adriana Florentino de Souza Leoni (orientadora) 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

 

Introdução: Atualmente, a indústria do petróleo pode ser dividida em dois segmentos conhecidos como 

upstream, onde estão incluídas as atividades de exploração e produção de óleo e gás, conhecidas como E&P 

(Exploração e Produção), e downstream para as atividades de refino, distribuição e comercialização, também 

conhecidas como R&M (Refino e Marketing). As chamadas atividades petrolíferas compreendem diversas fases, 

que podem ser exploradas economicamente, tendo início com a pesquisa e terminando com a revenda dos 

derivados do petróleo. A UNISANTOS, em 2007, lançou o curso Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás, 

motivada pelas recentes descobertas de reservas de Petróleo e Gás na Bacia de Santos, e a consequente demanda 

por profissionais qualificados nessa área na Baixada Santista. Assim esse projeto tem como objetivos fazer um 

mapeamento das empresas do setor de petróleo e gás localizadas no estado de São Paulo e principalmente na 

baixada Santista, levantar os dados cadastrais bem como o ramo de atividade e o tipo de serviço prestado. Além 

disso divulgar o perfil do Tecnólogo em Petróleo e Gás formado na UniSantos. Metodologia: 1. Levantamento 

de dados. Através de pesquisa em fontes de informações confiáveis tais como os sites da ONIP (Organização 

Nacional da Indústria do Petróleo), Rede BS e PROMIMP, entre outros levantamos os dados cadastrais das 

empresas como nome, bem como os dados para contato (endereço, endereço eletrônico e telefone). 2. Seleção 

das empresas para contato. Foram selecionadas de acordo com a atividade e o tipo de serviço prestado, 

focando-se naquelas que necessitam de profissionais, Tecnólogos em Petróleo e Gás, com o perfil formado pela 

UniSantos. Resultados: Até o recente momento foram identificadas 273 empresas no estado de São Paulo 

(Materiais, Serviços e Materias e Serviços). Selecionou-se 15 empresas localizadas na Baixada Santista e Grande 

São Paulo para realização do levantamento cadastral (ramo de atividade e tipo de serviço). Os dados obtidos 

serão utilizados para o piloto de testes do mapeamento geográfico, contato e estruturação do banco de 

oportunidades. Conclusão: Nossos dados possibilitaram a montagem de planilhas contendo a relação de 

empresas do setor de petróleo e gás, sua identificação por tipo de serviço prestado, além de informações 

cadastrais que possibilitaram na próxima etapa de nosso projeto contato com essas empresas para estreitar a 

distância entre empresas e a Universidade. Dados obtidos indicam um aumento crescente no número de 

empresas no setor demonstrando claramente a evolução do mercado de Petróleo e Gás no Brasil. 

 

Bolsista PROIN/UniSantos 

  



 

 

RESUMO 4 

LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DA CARCINOFAUNA NO MANGUEZAL  

DO RIO JURUBATUBA (SANTOS, SP). 

Camila Virga Ferraz Meira (aluna) 

Rossana Helena Pitta Virga (orientadora) 

Elizabeth Silva de Souza Souza (colaboradora) 

Curso de Engenharia Ambiental 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

 

O manguezal estudado localiza-se no rio Jurubatuba muito próximo ao rio Sandi e foi estudado durante 4 anos, 

de 1998 a 2002, pelo Grupo de Estudos sobre Manguezais da UniSantos (GEMAN). Nessa época o manguezal 

apresentava-se como uma região desnuda e carente de algumas espécies de caranguejos, quando comparados 

com outras áreas semelhantes. Nesse período o GEMAN realizou levantamento das espécies de crustáceos 

presentes, assim como o replantio de mudas de Rhizophora mangle. Hoje é possível notar que o bosque recobriu 

a área anteriormente nua. Nesta nova campanha buscamos realizar um levantamento das espécies de 

Brachiopoda presentes. Até o momento foram identificadas quatro espécies de caranguejos: duas espécies do 

gênero Uca (uruguayensis e thayeri), uma espécie do caranguejo Ucides cordatus e Eurytium limosum. Outras 

espécies ainda estão em fase de identificação. 

Bolsista PROIN/UniSantos 

  



 

 

RESUMO 5 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE PROPOSTA DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR  

NO CONSUMO DE MEDICAMENTOS  

EM USUÁRIOS ADERENTES E NÃO ADERENTES 

 

Cássia Fernanda Rosolen (aluno) 

Marcela Potrich Peluffo (aluno) 

Paulo Angelo Lornadi (orientador) 

Rodrigo Chelotti Duarte (colaborador) 

Chrystian Cézar Gouvea Xicheiro (colaborador) 

Universidade Católica de Santos, UniSantos 

 

O perfil de uso do medicamento é composto por uma correta orientação, que visa facilitar o acesso ao 

medicamento assim como a adesão ao tratamento. Usuários dos serviços de orientação nutricional são motivados 

por possuírem patologias relacionadas à síndrome metabólica, ou seja, obesidade, dislipidemia, diabetes mellitus 

e hipertensão arterial sistêmica, que são fortes candidatos para o uso de medicamentos. Entretanto, a melhoria 

nos hábitos de vida tende a facilitar a adesão ao tratamento assim como a diminuição na quantidade de 

medicamentos utilizados. Desse modo, o presente trabalho analisou o perfil de consumo de medicamentos de 

usuários de um ambulatório universitário de Nutrição no município de Santos SP. Em estudo retrospectivo, 

descritivo, foram analisados 254 prontuários de usuários considerados ativos, ou seja, freqüentaram pelo menos 

uma vez ao ambulatório, no ano de 2009. Os dados coletados foram agrupados em elaborada no programa 

Access da Microsoft Office 2007
®
. Foram considerados apenas os prontuários referentes aos adultos e idosos e 

descartados os de menores de 18 anos. Dos 254 prontuários foi realizada uma pesquisa, por telefone, com 57 

usuários, considerando os que perderam ou mantiveram ou peso (39 usuários ou 68%) e aqueles que ganharam 

peso (18 usuários ou 32%) ao longo do tratamento. Ao comparar a média de medicamentos utilizados por ambos 

os grupos observa-se que as pessoas que ganharam peso fizeram uso de 1,5 medicamento/pessoa, enquanto a 

média total dos 57 usuários foi de 1,28 medicamento/pessoa. Conclui-se então, que as pessoas que seguiram 

corretamente a orientação dos nutricionistas e aderiram hábitos de vida mais saudáveis diminuíram a quantidade 

de medicamentos utilizados. 

 

  

http://www.unisantos.br/moodle/portal/user/view.php?id=4727&course=685


 

 

RESUMO 6 

PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS  

E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

Emanuel Gimenes de França (aluno) 

Luciano Antonio Prates Junqueira (orientador) 

Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

  

Introdução: Este projeto é parte de um projeto cadastrado no COPESP - nº 111/09 - com o titulo Incubadora de 

Empreendimentos Econômicos Solidários da UniSantos: análise de uma experiência de incubação. A economia 

solidária surge como uma das propostas para combater o crescente desemprego presente no cenário econômico 

mundial, valorizando a pessoa humana, como finalidade da atividade econômica.  A Incubadora de 

Empreendimentos Econômicos Solidários - UniSantos (IEES - UniSantos) criada como programa de extensão da 

Universidade Católica de Santos, atua junto à comunidade da Região da Metropolitana da Baixada Santista 

desde setembro de 2007, mediante a incubação de empreendimentos econômicos solidários de diferentes 

atividades econômicas, aliando  intervenção e produção de conhecimentos. Ela surgiu a partir de um grupo de 

estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política Pública e Terceiro Setor (NEPPS), motivados em 

proporcionar alternativas de geração de renda e promoção da cidadania à população excluída do mercado de 

trabalho da região. O projeto conta com o apoio da Vila Ponte Nova Instituição Promocional, também designada 

de VIP, constituída em 05 de maio de 1997; uma Entidade Civil, pertencente a Diocese de Santos, sem fins 

lucrativos com sede e foro no município de São Vicente, estado de São Paulo. Também conta com o patrocínio 

da empresa Petrobras, uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do 

Brasil.  Objetivos: Analisar o processo de incubação dos futuros empreendimentos, através da implantação de 

ações de formação e integração dos grupos sociais que resultem em inclusão social e produtiva, mediante a 

geração de trabalho e renda. Especificamente conhecer o perfil socioeconômico do grupo incubado e da região 

na qual esse se insere. Compreender a inserção psicossocial do grupo. Metodologia:  Pesquisa exploratória de 

natureza descritiva com recursos de campo. Com informações obtidas na pesquisa documental realizada, estão 

sendo utilizadas, como fontes primárias de obtenção de dados, entrevistas semi-estruturadas, constituídas por um 

roteiro básico, aplicadas à amostra intencional de todos os membros do grupo. Resultados: Estão sendo 

apresentados resultados parciais. Os sujeitos da pesquisa são mulheres entre 29 a 53 anos, a sua maioria com 

escolaridade de nível fundamental completo e com renda de até um salário mínimo. A cooperativa se encontra na 

fase de pré-incubação. O grupo esta desenvolvendo e amadurecimento os conceitos da economia solidária; os 

integrantes se reconhecem entre si como um grupo, mas ainda apresentam dependência de lideranças externas, 

como a equipe da incubadora e de recursos da Petrobras.   

 

Bolsista PROIN/UniSantos   



 

 

RESUMO 7 

REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL: 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AS NORMAS ISO 14.001:2004 

 

Fernanda Barboza de Oliveira (aluna) 

Maria Luiza Machado Granziera (orientadora) 

Grupo de Estudo em Direito Ambiental (GEDA). 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

 

Introdução: O petróleo é o recurso natural mais utilizado no mundo, movimentando a economia e o crescimento 

de muitos países. E o seu derivado, o gás natural, vem assumindo o importante posto de energia alternativa em 

relação ao óleo diesel e ao carvão, em virtude de ser mais benéfico ao meio ambiente. No Brasil, a pesquisa na 

exploração de petróleo em águas profundas vem sendo feita desde a década de 80, pela Petrobrás. Utilizando-se 

de tecnologias avançadas vem se firmando com uma das maiores líderes mundiais dessa produção. Objetivos: 

Este projeto tem o objetivo de avaliar os impactos ambientais sofridos diante da exploração do petróleo e do gás 

natural, mesmo que adequadamente licenciado e certificado com a norma ISO 14.001:2004. Metodologia: O 

projeto se utilizou de pesquisas em doutrinas, processo cíveis, jornais e trabalhos científicos. Resultados: Ante o 

exposto, cabe afirmar que são grandes as expectativas tendo em vista as novas descobertas de jazidas 

petrolíferas, eis que consequentemente irão contribuir e muito para a economia nacional. Em contrapartida, não 

se pode desprezar que a exploração, o transporte, o refino de petróleo podem gerar ocorrências gravíssimas para 

o meio ambiente natural e humano.Conclusão: O aumento dessa atividade tem que vir acompanhado de uma 

constante e eficiente proteção ambiental. Portanto, para que se tenha êxito nesta trajetória o principal objetivo 

tem que ser sempre em investimentos de prevenção em todas as fases dessa atividade. O monitoramento tem que 

ser frequente da área de instalação do empreendimento, caso ocorram problemas, estes deverão ser reparados 

prontamente. Diante de um acidente, a adoção, em tempo hábil, de ações e medidas que reduzam possíveis 

impactos ambientais devem ser realizadas. 

 

Bolsista PROIN/UniSantos   



 

 

RESUMO 8 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HIGIÊNICO SANITÁRIA DE PESCADO COMERCIALIZADO EM 

MERCADOS DA CIDADE DE SANTOS-SP 

 

Flavia Veloso Nogueira (aluna) 

Elizabete Lourenço da Costa (orientadora) 

Centro de Ciências da Saúde – CCS 

Universidade Católica de Santos - UniSantos 

 

Introdução: O pescado é considerado um alimento de alto valor nutritivo, devido à sua constituição susceptível 

à rápida deterioração microbiana. Por isto, torna-se muito importante o controle de todas as etapas da cadeia 

produtiva, desde a captura, acondicionamento, transporte, temperatura de conservação e exposição à venda. O 

pescado é um alimento em que o controle deve ser rigoroso, já que é crescente seu consumo na forma in natura, 

sem qualquer tratamento térmico, devido à influência da culinária asiática. Dados sobre avaliação da carga 

microbiológica de amostras de pescado e condições higiênico-sanitárias de pontos de venda são informações 

importantes para estimar o risco da veiculação de doenças de origem alimentar por esses produtos. Objetivos: 

Avaliar as condições higiênico-sanitárias de boxes de venda de pescado no mercado do peixe de Santos, de 

acordo com as determinações da RDC N°216 e analisar a qualidade microbiológica de amostras de pescados. 

Metodologia: Dentre os comerciantes entrevistados apenas um concordou em ceder amostras para análise 

microbiológica, sendo cinco amostras de corvina (Micropogonias furnieri) e nove de pescada amarela 

(Cynoscion acoupa) nas quais, após diluições decimais e incubação em meios de cultura específicos, foram 

realizadas a contagem de bactérias mesófilas, de coliformes totais e fecais, Salmonella sp e Staphylococcus sp. 

Resultados: As amostras de pescado apresentaram elevadas contagens de bactérias heterotróficas e coliformes 

totais, com médias de 14,4x10
5
UFC/g e 8,7x10

2
NMP/g, respectivamente para a pescada amarela e para a corvina 

10,2x10
6
UFC/g e 13,3x10

2
NMP/g, respectivamente. As amostras de corvina também apresentaram maior 

contaminação de coliformes fecais, como média de 98,8 NMP/g e presença de Salmonella sp. em uma das 

amostras. Nenhuma das amostras coletas apresentou colônias típicas de S. aureus.  Conclusão: A espécie 

corvina apresentou maior contaminação em comparação à pescada amarela, indicando contaminação de origem 

fecal, confirmada pela presença de Salmonella sp., que consiste em um gênero patogênico. Onde o risco do 

consumo do pescado in natura pôde ser comprovado, sendo necessário maior rigor na fiscalização desses 

produtos, bem como a atualização da Legislação Brasileira, datada de 2001, que estabelece padrões 

microbiológicos inadequados para a utilização desses produtos na confecção de sushis. A pesquisa das condições 

ambientais dos estabelecimentos de venda pescado no mercado do peixe se encontra em andamento. 
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RESUMO 9 

O MERCADO DE NAVIOS TRAMP OPERANDO NO PORTO DE SANTOS: 

 

Gustavo Moreira de Souza (aluno) 

Léo Tadeu Robles (orientador) 

 

 

No ano de 2009, o Brasil, segundo dado da ALICEWEB, exportou US$ 152,994,742,805.00, sendo US$ 

125,685,337,657.00 (82,2%) transportado por via marítima, ilustrando a importância do modal e, 

consequentemente, do mercado de transportes marítimos para o comércio exterior brasileiro. Este mercado é 

dividido, conforme indica Ronen, 2002, em três mercados distintos: tramp, liner e industrial.  O mercado tramp, 

objeto do presente estudo, se refere ao fretamento de navios, em geral, graneleiros que não dispõem de escala e 

rotas fixas, indo ao encontro das cargas. O mercado liner se refere a operadores de linhas regulares, obedecendo 

a itinerário regular e repetitivo (rotas) com portos e escalas fixos. O mercado industrial refere-se a proprietários 

de carga e da frota. O presente estudo pretende abordar o mercado tramp, mais especificamente, as 

características da demanda e da oferta, representadas nas diversas formas de contratos e de estabelecimento de 

fretes. Da mesma forma, deverá ser analisada a evolução dos fretes no mercado nacional, focalizando- se o Porto 

de Santos e a relação entre fretes e valores de produtos exportados pelo agronegócio. O porto santista foi 

escolhido para essa análise por conta de dois mótivos. O primeiro deles é sua importância nacional, sendo o 

porto com maior movimentação do Brasil participando com cerca de 26,4%  na balança comercial brasileira no 

ano de 2009 (ALICEWEB, 2010). O segundo motivo é a importância que as commodities tem nesse porto, mais 

especificamente o granel sólido, mercadorias movimentadas através de navios tramp. No ano de 2009, do total 

de 83,2 milhões de toneladas movimentadas 38,3 milhões de toneladas, ou 46%, foi de granel sólido (Codesp, 

2010). 
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RESUMO 10 

A INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS  

NA FORMAÇÃO DO GRUPO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 
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Introdução: Este projeto de pesquisa desenvolve-se dentro da Incubadora de Empreendimentos Econômicos 

Solidários da UniSantos, composta por um grupo de professores e alunos do mestrado e da graduação de 

diferentes cursos. Na Incubadora há a articulação do saber produzido na universidade e sua transferência para 

uma parcela da população – as comunidades populares – que o utilizam para a sua organização produtiva 

autônoma. A pesquisa acompanha o processo de incubação do grupo denominado Toque da Arte – Artesãos de 

São Vicente, que participa do projeto Integração Petrobrás Comunidades. Com este financiamento feito em 

parceria com a UniSantos, pretende-se motivar a gestão coletiva do trabalho solidário, para a formalização do 

empreendimento. Desenvolve-se com duas pesquisadoras, uma aluna bolsista e uma voluntária. O processo de 

incubação na IEES/UniSantos ocorre em um período de 12 a 24 meses, divididos em três fases distintas: pré-

incubação, incubação e desincubação. Objetivo: analisar o processo de incubação através da implantação de 

ações de formação e integração dos grupos sociais que resultem em inclusão social e produtiva, mediante a 

geração de trabalho e renda. Objetivos específicos: conhecer os sentidos do trabalho para os cooperados e 

compreender as relações subjetivas que envolvem a dinâmica de trabalho do ponto de vista dos princípios que 

norteiam a Economia Solidária. Metodologia: estudo exploratório e descritivo da incubação do empreendimento 

com metodologia da pesquisa-ação a partir de dados documentais e de campo. Como fontes primárias estão 

sendo realizados questionários e entrevistas semiestruturadas. Resultados: o grupo Toque da Arte encontra-se 

em fase de pré-incubação. Este período constitui-se de duas etapas: sensibilização e diagnóstico participativo 

identificando-se competências profissionais e necessidades do grupo social, sendo realizado um estudo de 

viabilidade econômica, social e de sustentabilidade do empreendimento, e avaliação dos trabalhos realizados, 

apresentando alternativas e decisão sobre a atividade fim do empreendimento. Na fase inicial de sensibilização 

foram acompanhadas nove reuniões da equipe com o grupo. Como se trata de uma análise de processo grupal, só 

poderão ser apresentadas conclusões ao seu final. Por hora percebe–se que há vínculo entre os membros do 

grupo que favorece a organização do trabalho. As tarefas são divididas democraticamente de forma igualitária. 

As artesãs pretendem expandir seus conhecimentos a outras mulheres da comunidade, o que demonstra um perfil 

cooperativo e solidário dos integrantes. No entanto, apresentam dificuldades na criação e a qualidade dos 

produtos precisa ser melhorada para favorecer a competitividade comercial. Apesar da necessidade, houve 

resistência na aceitação de novos instrumentais em aulas de capacitação. Entende-se que as expectativas de uma 

futura autonomia econômica são fonte de motivação e potencializam o fortalecimento grupal por meio de 

lideranças que emergiram diante das dificuldades.   
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RESUMO 11 

APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE BACTÉRIAS E LEVEDURAS  
NA DEGRADAÇÃO DE PETRODERIVADOS 
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Curso de Ciências Biológicas - CCE 
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Introdução: A aplicação de processos biológicos no tratamento de solos, águas e sistemas contaminados por 

hidrocarbonetos de petróleo são tratamentos alternativos promissores. Uma vez que apresentam caráter 

econômico, politicamente atrativo, ecologicamente adequado e eficaz. A biorremediação é uma nova tecnologia 

que utiliza agentes biológicos capazes de modificar e ou decompor poluentes recalcitrantes, tornando-o menos 

tóxico ou não tóxico. Em vista do risco de contaminações provenientes do pólo químico e petroquímico na 

Baixada Santista e descobertas de jazidas de petróleo e gás na Bacia de Santos tornar-se relevante o estudo de 

microrganismos como potencial instrumento às aplicações biotecnológicas em biorremediação.    Objetivos: 

determinar o potencial dos microrganismos provenientes do sedimento do manguezal do Portinho, Praia 

Grande/SP em utilizar hidrocarbonetos de óleo diesel como única fonte de carbono em diversas condições 

ambientais. Metodologia: Ensaios de biodegradação com inóculos de bactérias e leveduras em meio mineral 

Bushnell Hass contendo 1% de óleo diesel mantidos sob agitação de 200rpm. Após 24h de aclimatação foi 

adicionado 200 µL do indicador redox 2,6-diclorofenol-indofenol- DCPIP.As variáveis aplicadas foram: 

temperaturas 24 ºC, 28 ºC e 32 ºC; pH na faixa de 6,0 à 10,0; e concentração de 0% e 5% de NaCl  Resultados: 

todas as cepas foram capazes de degradar o poluente nas temperaturas analisadas. O mesmo ocorreu quando 

submetidas às condições de salinidade. No entanto, as mudanças nos valores do pH comprometeram o sistema 

enzimático dos microrganismos. A biodegradação só foi observada em pH 6,0, 7,0 e 8,0 com adição de 5% de 

NaCl ao meio. Conclusão: todos os microrganismos testados mostraram capacidade de metabolizar o óleo diesel 

sob as condições ambientais esperadas em ambientes marinhos, apresentando potencial ferramenta para 

aplicação em técnicas de biorremediação. 
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RESUMO 12 

TRANSTORNOS PSICOSSOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS  

DE VIOLÊNCIA SEXUAL: O OLHAR DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR  

DO CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE 

 

Joana Angélica Squillaci de Andrade (aluna) 

Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 
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INTRODUÇÃO: O CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, dentro da Unidade de 

Combate a Violência Contra Crianças e Adolescentes no Município de São Vicente, oferece um conjunto de 

procedimentos técnicos com especialização no atendimento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes 

vítimas de abuso ou exploração sexual, bem como sua família, dando-lhe condições para o fortalecimento da 

auto–estima, superação da situação de violação de direitos e reparação da violência passada. O olhar da equipe 

interdisciplinar sobre os problemas de ordem psicossocial que atingem crianças e adolescentes em situação de 

abuso sexual intrafamiliar e o trabalho que deve ser realizado junto à família reveste-se de grande importância 

para o enfrentamento do problema, pois, é necessário que os profissionais tenham habilidades específicas e 

profundo conhecimento sobre a questão para o sucesso do processo de trabalho. OBJETIVOS: geral: 

Compreender os transtornos psicossociais dentro da família, sob o olhar da equipe interdisciplinar do CREAS – 

Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, dentro da Unidade de Combate a Violência Contra 

Crianças e Adolescentes, antigo Programa Sentinela, no Município de São Vicente. Objetivos específicos: 

Analisar as dificuldades que a criança e adolescente tem em continuar no convívio familiar presenciando e 

vivenciando a violência; Conhecer o papel do (a) responsável, diante da situação; Compreender o papel dos 

profissionais ao trabalhar com crianças e adolescentes em sofrimento psicossocial causado pela violência sexual.  

METODOLOGIA: pesquisa qualitativa de natureza compreensiva e explicativa. Os sujeitos da pesquisa foram 

profissionais que atuam com as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual do CREAS, notadamente os 

assistentes sociais e psicólogos. O instrumento utilizado foi a entrevista com roteiro. Foram realizadas quatro 

entrevistas. Os dados coletados foram organizados para a análise e esta foi efetuada mediante a identificação de 

categorias empíricas que emergiam do processo de investigação e articuladas teoricamente ao tema da violência 

sexual intrafamiliar. RESULTADOS: foi feita a pesquisa com 4 profissionais do CREAS abrangendo o 

município de Santos e São Vicente, além da observação que ocorreu no serviço no estado do Rio de Janeiro, em 

2009. As questões foram feitas em relação à como se dá o trabalho com os agressores, como se da o trabalho 

com a criança e adolescente, bem como com sua família além de como se deu a adaptação à atualização do 

SUAS, com o novo serviço (CREAS).  CONCLUSÕES: conclui que há trabalho feito com toda família, bem 

como com a vitima e agressor em ambos serviços, sendo a principal violência o ato libidinoso, feita pelo 

padrasto, pai, tios, avós ou vizinho, em ordem de ocorrência. Em relação à nova politica, ambos relatam a falta 

de conhecimento dos profissionais e falta de comprometimento das prefeituras em capacitar seus trabalhadores. 

Assim, vemos o quanto é necessário os avanços dentro dos serviços socioassistenciais no setor público, que na 

maioria das vezes é sucateada, assim como os trabalhadores e a população atendida.  
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RESUMO 13 

A INFLUÊNCIA DA GRAVIDEZ PRECOCE NA ESCOLARIZAÇÃO DE ADOLESCENTES 
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Introdução: Este projeto integra a Pesquisa interdisciplinar Prevenção e Atenção à Gravidez na Adolescência: 

Preparando um futuro saudável, desenvolvida pelo NECOM, com adolescentes grávidas e pais biológicos dos 

bebês na Praia de Santa Cruz dos Navegantes (Guarujá); Zona Noroeste (Santos); Vila Margarida e Jardim Irmã 

Maria Dolores (São Vicente) e no Projeto Menina Mãe (Associação dos Médicos de Santos). A gravidez precoce 

traz consequências biológicas, emocionais, familiares, econômicas, educacionais e jurídico-sociais para a 

adolescente, limitando suas possibilidades de desenvolvimento e inserção social. Entretanto, uma grande parte 

das pesquisas enfatiza o desenvolvimento psicológico da adolescente grávida, sendo reduzidos os estudos 

qualitativos sobre a relação entre gravidez e escolarização. Objetivos: estudar a influência da gravidez no 

processo de escolarização das adolescentes; analisar como a gravidez afeta a freqüência e o desempenho escolar; 

verificar como a escola lida com a gravidez na adolescência. Metodologia: pesquisa qualitativa de natureza 

analítica, realizada em programas de atendimento a adolescentes grávidas e escolas da rede pública. A amostra é 

formada por 20 adolescentes, concordantes em participar da pesquisa. O instrumento é a entrevista semi-

estruturada e grupos focais. Resultados Parciais: o atendimento às adolescentes grávidas se centraliza no 

acompanhamento de pré-natal; o Projeto Menina-Mãe e a Casa da Gestante, na Zona Noroeste, oferecem grupos 

de orientação e preparação para o parto e puerpério; nem todos os serviços incluem nos prontuários das 

adolescentes dados sobre escolarização; os que incluem só citam o nível escolar; as escolas não acompanham as 

adolescentes grávidas que abandonam os estudos; não há cumprimento da legislação que permite o afastamento 

da adolescente grávida compensado com a realização de exercícios domiciliares. A faixa etária predominante 

entre as adolescentes grávidas é de 15 a 17 anos, com escolarização de nível fundamental, muitas vezes 

incompleto. Conclusão: os resultados parciais apontam um distanciamento entre as áreas de saúde e educação, a 

ausência de uma visão intersetorial de atendimento e a falta de investimento das escolas em propostas de resgate 

e fortalecimento do processo de escolarização da adolescente grávida.  
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RESUMO 14 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE FAMÍLIAS DE DETENTOS DO  

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “LUÍS CESAR LACERDA” DE SÃO VICENTE 
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Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 
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Introdução: Tendo em vista o abrupto aumento da população carcerária, às inúmeras denuncias acerca do 

sistema prisional, como cidadãos e, sobretudo, como estudantes do curso de Serviço Social sentimos ser 

necessário quebrar "certos" paradigmas, impostos pela sociedade, e analisar, com ética e humanismo, a situação 

da atual conjuntura vivenciada dentro do CDP. O trabalho com as famílias no regime prisional é um pouco 

realizado. Isso ocorre por conta do reduzido quadro de funcionários, favorecendo um distanciamento tanto com 

as famílias quanto com os detentos. Objetivos: Avaliar as condições de vida de família de detentos do Centro de 

Detenção Provisório “Luis Cesar Lacerda” de São Vicente é o objetivo geral, tendo como específicos: identificar 

o perfil de famílias de detentos; verificar o impacto da detenção na vida cotidiana das famílias e conhecer o 

trabalho do Serviço Social com as famílias dos detentos. Método: Para atender aos objetivos do estudo optou-se 

por desenvolver uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória. Os detentos, em número de cinco, foram 

escolhidos a partir de critérios pré-estabelecidos e que se dispuseram a participar da pesquisa. Pretende-se, ainda 

realizar entrevista com a Assistente Social do CDP de São Vicente e com os familiares. O instrumento utilizado 

é a entrevista com roteiro.  Para cada grupo de sujeitos (detentos, familiares e Assistente Social) foi elaborado 

um roteiro específico. Os dados coletados serão organizados para proceder-se sua análise e interpretação 

articulando as categorias ou eixos referenciais que emergirem da realidade investigada para, neste movimento, 

chegar-se à compreensão e explicação do fenômeno estudado. Resultados: 

o Projeto de Pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados, com a realização de 05 entrevistas com detentos, 

sendo que temos apenas resultados parciais. Pudemos identificar a predominância de jovens e a reincidência no 

sistema prisional. Identificamos nas entrevistas, a manutenção dos vínculos familiares, com destaque para as 

companheiras que, mantém as visitas com regularidade. A escolaridade fica na faixa do ensino médio incompleto 

e a inserção no trabalho antes da detenção, frágil. Conclusão: embora preliminarmente pode se concluir que a 

perspectiva de uma nova vida parece distante, ali estão detidos homens que ainda não foram julgados, ainda não 

vislumbram o futuro e quando isto ocorre, expressam a clareza de que não terão muitas possibilidades fora da 

prisão, o raio de possibilidades é restrito. Não há trabalhos voltados à ressocialização, passam o tempo de forma 

ociosa, sem reflexão e sem possibilidades de buscar um novo começo. 

Palavras Chave: condições de vida, sistema prisional, famílias, Serviço Social. 
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RESUMO 15 

ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DA HUMNIDADE E A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL 
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A conservação do patrimônio cultural material ou imaterial é de fundamental importância para qualquer nação, 

sobre tudo para a brasileira que é composta de um povo de criatividade impar e tão rico em valores. Como prova 

desta afirmação, a nossa República desde sua Constituição de 1934 já prevê a defesa de nosso patrimônio 

cultural. No entanto, há que se frisar que no decorrer de nossa história outras Constituições mantiveram em seu 

texto a preocupação com tal patrimônio, mas nenhuma com tanta preocupação quanto a “cidadã” de 1988. A 

palavra patrimônio deriva do latim patrimonium, que por sua vez tem sua origem na palavra latina pater (pai), 

significando de forma stricto sensu “herança paterna” ou em uma visão mais dilatada uma “herança em comum”. 

Deveras, a idéia subtraída de tal instituto vem a ser a herança transmitida de uma geração para a outra, dando-se 

uma conotação maior, isto é, passando-se de um indivíduo para uma coletividade. Assim, teremos como 

patrimônio o conjunto de valores, obras e instituições resguardadas e transmitidas por uma determinada 

sociedade às suas gerações futuras. Nossa Constituição ladeada das legislações infra-constitucionais, bem como 

o Estatuto de Roma, procuram proteger esse arcabouço denominado patrimônio cultural, que certamente é o bem 

mais precioso que uma nação pode ter. Sendo assim, o direito a manutenção a sua própria cultura é seguramente 

um direito fundamental dos povos. O referido direito, assim como a estrutura normativa e judiciária que visam 

concretiza-lo foram estudados em nossa pesquisa. Para tanto, utilizamo-nos de uma metodologia simples e 

objetiva, através de consultas doutrinárias e normativa. Quanto ao resultado obtido e a conclusão, verificamos a 

importância da criação de um Tribunal Internacional com jurisdição penal permanente, bem como cremos que 

sua jurisdição deve ser plenamente utilizada nos casos típicos de infrações contra o patrimônio cultural da 

humanidade, nos casos, evidentemente, que as jurisdições dos Estados que os referidos bens estiverem situados 

quedarem omissas ou impossibilitadas de atuar.  
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA PRODUÇÃO DE SUCO DE UVA  

PARA CRESCIMENTO DO FUNGO Pleurotus ostreatus CCIBt 010 
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Introdução: Fungos basidiomicetos ligninolíticos são interessantes do ponto de vista ambiental pela capacidade 

de degradar uma grande variedade de compostos orgânicos, incluindo corantes reativos. Assim, estes 

microrganismos têm sido indicados para a descoloração de efluentes industriais têxteis. O mecanismo de 

descoloração de corantes por estes fungos envolve o sistema enzimático ligninolítico, constituído dentre outras 

pelas enzimas: peroxidases da lignina, peroxidases dependentes do manganês e lacases. Um fator muito 

importante a ser observado para a produção do sistema enzimático ligninolítico é a condição de cultivo do fungo. 

Objetivo: Avaliar o potencial de diferentes resíduos do processamento do suco de uva para crescimento do 

fungo Pleurotus ostreatus CCIBt 010, de forma a reduzir custos da produção deste fungo para sua utilização 

biotecnológica na descoloração de efluentes têxteis. Metodologia: Inicialmente, foram avaliados diferentes 

resíduos da uva: bagaço, engaço e semente. Foram empregados frascos de 250 ml contendo 50 ml de meio 

sintético, acrescido de diferentes quantidades dos resíduos. Os experimentos foram feitos em triplicata e a 

incubação realizada de forma estacionária, a 22 ± 3 °C. O fungo foi cultivado durante 7 dias e 5 mL de efluente 

artificial (consistindo de 0,2% do corante reativo azul brilhante de remazol R, RBBR, e 3 % de NaCl) foram 

adicionados ao conteúdo total do frasco. Os frascos foram incubados durante 24 horas e a descoloração in vivo 

foi determinada pela análise da absorbância a 590 nm. O resíduo que suportou melhor porcentagem de 

descoloração foi selecionado para a próxima etapa. Esta consistiu em omitir cada um dos nutrientes do meio 

sintético de forma a definir o meio mínimo capaz de suportar a descoloração do efluente pelo fungo. Foram 

feitos sucessivos testes, com a omissão de cada um dos componentes do meio: fontes de carbono e de nitrogênio 

e os sais. As condições de cultivo foram as mesmas descritas, com 0,1 % da semente de uva. Resultados: o uso 

da semente a 0,1 % resultou na maior descoloração do efluente (36 %), em relação às demais condições 

avaliadas. Foi possível observar, por meio de análise visual, que os resíduos estimularam o crescimento fúngico, 

em relação ao controle. Omissão de glicose e de fosfato do meio de cultivo resultou no maior estimulo da 

descoloração (68 %), representando o dobro do valor observado para o controle. Conclusões: Evidenciou-se a 

viabilidade de usar resíduos de uva para o cultivo de P. ostreatus. O uso da semente de uva permitiu omitir tanto 

a fonte de carbono quanto de fosfato do meio de cultivo, o que representa redução de custo de produção do 

fungo. São  necessários mais estudos visando a adequação da semente de uva como substrato para o cultivo de 

fungos basidiomicetos para aplicação biotecnológica.  
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS DO CENTRO DE 

DETENÇÃO PROVISÓRIA "LUIS CESAR LACERDA" DE SÃO VICENTE 
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Introdução: O Centro de Detenção Provisória "Luis Cesar Lacerda" de São Vicente (CDP/SV) - localiza-se na 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Km 55 e Km 66, Humaitá, São Vicente (SP) - é gerenciado pela Secretária 

da Administração Penitenciária e tem como objetivo abrigar a população que vem dos Departamentos de Polícia 

(DPs) e cadeias (em regime fechado) e aguardam por seu julgamento. Tendo em vista o abrupto aumento da 

população carcerária, optamos por avaliar as condições de ressocialização de detentos deste CDP, pois o que se 

evidencia é que a vida e a história de seres humanos que cometeram crimes, por conta das mazelas sociais, e 

hoje, encontram-se encarcerados, vivendo em condições desumanas, sem esperanças, descrentes da sociedade e 

do governo que os rege, sendo alimentados por suas frustrações e pelos preconceitos impostos por sua situação.  

Objetivos: Avaliar as condições de ressocialização de detentos do Centro de Detenção Provisória “Luis Cesar 

Lacerda” de São Vicente é o objetivo geral, tendo como específicos: verificar as condições estruturais do CDP e 

sua relação com o processo de ressocialização; avaliar o lugar da família no processo de ressocialização; 

verificar a contribuição do Serviço Social no processo de ressocialização de detentos. Método: Para atender aos 

objetivos do estudo optou-se por desenvolver uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória. Os sujeitos são 

cinco detentos, dois funcionários e familiares dos detentos e foram escolhidos a partir de critérios pré-

estabelecidos e que se dispuseram a participar da pesquisa. O instrumento utilizado é a entrevista com roteiro.  

Para cada grupo de sujeitos foi elaborado um roteiro específico. Os dados coletados serão organizados para 

proceder-se sua análise e interpretação articulando as categorias ou eixos referenciais que emergirem da 

realidade investigada para, neste movimento, chegar-se à compreensão e explicação do fenômeno estudado. 

Resultados: o Projeto de Pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados, com a realização de 05 entrevistas 

com detentos e 02 entrevistas com agentes penitenciários, sendo que temos apenas resultados parciais. Com os 

detentos, pudemos identificar a predominância de jovens e a reincidência no sistema prisional. Há manutenção 

dos vínculos familiares, com destaque para as companheiras que, mantém as visitas com regularidade. A 

escolaridade fica na faixa do ensino médio incompleto e a inserção no trabalho antes da detenção, frágil. A 

perspectiva de uma nova vida parece distante, ali estão detidos homens que ainda não foram julgados, ainda não 

vislumbram o futuro e quando isto ocorre, expressam a clareza de que não terão muitas possibilidades fora da 

prisão, o raio de possibilidades é restrito. Dos agentes, um é do sexo feminino e trabalha há 16 anos no sistema 

prisional; o outro é do sexo masculino e trabalha há menos de dois anos no sistema. Observou-se que há 

desafios, inseguranças e poucas perspectivas. Conclusões: embora em caráter provisório, pode-se concluir que 

não há trabalhos voltados à ressocialização, passam o tempo de forma ociosa, sem reflexão e sem possibilidades 

de buscar um novo começo. Embora o CDP tenha caráter provisório, este provisório pode durar cerca de quatro a 

cinco anos. 
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Introdução: O uso dos alimentos como veículo de promoção de saúde e redutor do risco de doenças, tem 

incentivado a expansão de produtos de prática utilização, como os iogurtes probióticos. O aumento do consumo 

de alimentos probióticos é favorável à saúde, pois podem modular a atividade metabólica da microbiota 

intestinal e diminuir o aparecimento de doenças como o câncer e diverticulite. As cepas probióticas apresentam 

maior crescimento quando associadas à prebióticos, que possuem a função de estimular a multiplicação e 

manutenção desses microrganismos no alimento. O amido resistente, presente na biomassa de banana verde 

(BBV), possui função similar às fibras por ser resistente à α-amilase pancreática, além de produzir ácidos graxos 

de cadeia curta em sua fermentação, sendo considerado um prebiótico. Objetivos: Elaborar um iogurte 

probiótico suplementado com BBV, avaliar as condições microbiológicas do iogurte de acordo com os Padrões 

de Identidade e Qualidade (PIQ) de leites fermentados, determinar taninos e investigar o perfil eletroforético do 

iogurte. Metodologia: O iogurte foi produzido a partir de leite integral pasteurizado tipo C, aquecido a 43ºC, 

adicionado de culturas lácticas tradicionais (Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii), culturas 

probióticas (Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus acidophilus) e BBV. Foram desenvolvidos três diferentes 

iogurtes de acordo com as seguintes concentrações de BBV: 3%, 5% e 10%. Para pesquisa de Salmonella sp.foi 

utilizado o método ISO 6579 (2007) e para a contagem de Staphylococcus aureus, foram feitas diluições 

decimais dos iogurtes e alíquotas de 100µL foram transferidas para placas com ágar Baird Parker e incubadas a 

37°C por 48 horas. Para verificação de presença ou ausência de coliformes fecais e totais foi utilizado o método 

fluorogênico. Os taninos foram determinados pelo método Fólin-Denis. Para analise do perfil eletroforético do 

iogurte foi utilizado a técnica de SDS-PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis in Sodium Dodecyl Sulfate). 

Resultados Os iogurtes avaliados apresentaram presença de coliformes totais, ausência de Salmonella sp, 

Staphylococcus aureus e coliformes fecais. O tanino presente nos alimentos é classificado como fator 

antinutricional, portanto, a análise de suas quantidades nos iogurtes 3%, 5% e 10% apresentou valores de: 

0,03%, 0,03% e 0,73%, respectivamente. O perfil protéico dos iogurtes mantiveram-se iguais as do leite de vaca, 

indicando que as culturas lácticas tradicionais e probióticas não promoveram qualquer hidrolise as frações 

protéicas, resultando apenas na fermentação do leite. Conclusão: Os parâmetros analisados mostraram 

características nutricionais adequadas, além de serem iogurtes seguros para o consumo humano sugerindo que 

essas formulações sejam disponibilizadas para o mercado alimentício. 
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Introdução: Lacases, oxidorredutases contendo cobre, possuem grande interesse comercial. Estas enzimas são 

empregadas em vários processos industriais como, por exemplo, na produção de etanol e como componentes de 

células biocombustíveis, extremamente atrativas do ponto de vista ambiental. Aplicações práticas de lacases 

foram descritas para alguns processos tecnológicos, como Lignozym® e Suberase®. O maior entrave na 

aplicação de lacases é o seu custo de produção. Lacases são produzidas pela maioria dos fungos basidiomicetos 

na forma de uma família de isoenzimas. A sua produção é extremamente dependente da linhagem fúngica e das 

condições de cultivo do fungo, tais como: regulação C/N, sais como cobre e manganês e cofatores (ácidos graxos 

e compostos fenólicos). Objetivos: Avaliar o rendimento enzimático de preparados de lacase e reduzir os custos 

do processo biotecnológico, empregando diferentes linhagens de fungos: Pleurotus ostreatus, Psilocybe 

castanella, Trametes villosa, e Peniophora cinérea. Metodologia: Os fungos foram cultivados em meio sintético 

basal acrescido com farinha de trigo, durante 7 e 14 dias. Empregaram-se frascos de 250 mL contendo 50 mL de 

meio e 3 inóculos de crescimento de 7 dias do fungo em Batata, Dextrose e Ágar (BDA). Foi determinada a 

biomassa e da atividade de lacase pela oxidação de ABTS a 420 nm. A seguir, o fungo que apresentou uma 

maior atividade enzimática foi submetido à cromatografia de troca iônica (Q Sepharose), o material retido pela 

resina foi eluído por um gradiente linear de 0 a 500 mM de NaCl sendo coletadas frações para determinação de 

atividade enzimática. Resultados: Após 14 dias de crescimento, P. ostreatus apresentou maior atividade 

enzimática (277,9 U.L
-1

); após a etapa de purificação parcial, a enzima foi eluída de 150 e 230 mM
 
de NaCl. 

Conclusão: O processo implantado para o fungo P. ostreatus consistiu na aplicação de seu extrato bruto em uma 

cromatografia de troca iônica e a eluição da mesma com NaCl  levou ao enriquecimento da atividade enzimática 

em 4,58 vezes. 
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Introdução: Desde o lançamento do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher em 1983, o governo 

brasileiro tem atuado nas questões relativas ao planejamento familiar, adotando políticas e medidas para permitir 

o acesso da população aos meios de contracepção, dentre eles os contraceptivos hormonais. Objetivo: Este 

trabalho teve como objetivo analisar o acesso a anticoncepcionais hormonais em uma Unidade de Saúde da 

Família. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido durante o ano de 2009 em uma Unidade de Saúde da Família 

de Praia Grande - São Paulo, município com ampla rede básica de atenção à saúde, porém com alta taxa de 

mortalidade infantil, fazendo com que o fortalecimento das ações que envolvam o planejamento familiar tenham 

ainda mais relevância. Para atingir o objetivo proposto foram verificados quatro parâmetros: qualidade da 

relação de anticoncepcionais hormonais distribuídos gratuitamente pela unidade de saúde, tendo como referência 

documentos da Organização Pan-Americana da Saúde e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 

e Obstetrícia; comparação da padronização municipal com os demais municípios da região metropolitana da 

baixada santista; verificação da ocorrência de prescrição de medicamentos não padronizados através da análise 

de 400 prescrições médicas e; entrevistas com 58 gestantes em pré-natal na unidade de saúde (78% do total de 

grávidas atendidas no período).  Estas entrevistas foram realizadas por estudantes do curso de farmácia, 

previamente treinados, baseando-se em um roteiro pré-estabelecido, após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados e Discussão: O município disponibiliza os anticoncepcionais 

hormonais orais levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03mg e a minipílula noretisterona 0,35mg, além dos 

injetáveis enantato de noretisterona 50mg/mL / valerato de estradiol 5mg/mL  e  acetato de medroxiprogesterona 

150mg/mL. Frente à literatura de referência a padronização está adequada, satisfazendo as necessidades 

prioritárias, com baixo custo. A comparação da padronização com os demais municípios da região metropolitana 

da baixada santista mostrou-se semelhante, com um perfil conservador e voltado para o menor custo. Houve, 

durante o período em estudo, 6% de prescrição de anticoncepcionais não padronizados. As entrevistas com as 

gestantes revelaram a falta de planejamento familiar, pois mesmo predominando gestantes adultas (26 – 35 

anos), com ensino médio e supostamente, prontas para a tomada de decisões, destacou-se um número elevado de 

gestações não planejadas (57%). Entre as mulheres que não planejaram a gestação 21% afirmaram utilizar 

anticoncepcionais hormonais orais na época da concepção, fato que desperta atenção para o uso inadequado dos 

mesmos. Conclusão: O acesso aos anticoncepcionais está de acordo com o estabelecido pelo Ministério da 

Saúde, mas a comissão de Farmácia e Terapêutica do município deveria discutir a possibilidade de inclusão de 

outras opções farmacológicas. Além disso, devido ao perfil caracterizado dentre as gestantes da população local, 

adverte-se a necessidade da atenção farmacêutica para atingir um planejamento familiar satisfatório.  

Palavras-chave: anticoncepcionais hormonais, planejamento familiar, saúde da família. 
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Introdução: Este projeto integra a Pesquisa interdisciplinar Prevenção e Atenção à Gravidez na Adolescência: 

Preparando um futuro saudável, desenvolvida pelo NECOM, com adolescentes grávidas e pais biológicos dos 

bebês na Praia de Santa Cruz dos Navegantes (Guarujá); Zona Noroeste (Santos); Vila Margarida e Jardim Irmã 

Maria Dolores (São Vicente) e no Projeto Menina Mãe (Associação dos Médicos de Santos). A maioria das 

pesquisas sobre gravidez na adolescência se centraliza na gestante, colocando a maternidade como principal foco 

de estudo, o que tem prejudicado o conhecimento sobre o impacto da presença do pai no desenvolvimento 

psicossocial desta gravidez. Objetivos: ampliar a compreensão global sobre o fenômeno da gravidez na 

adolescência; estudar o significado da participação do pai biológico do bebê no processo gestacional de 

adolescentes; avaliar o impacto subjetivo da presença do pai no desenvolvimento psicossocial da gravidez; 

verificar como os programas de atendimento lidam com os pais dos bebês. Metodologia: pesquisa qualitativa de 

natureza analítica, realizada em programas de atendimento a adolescentes grávidas. A amostra é formada por 20 

adolescentes entre 12 e 18 anos e os respectivos pais dos bebês, concordantes em participar da pesquisa. O 

instrumento é a entrevista semi-estruturada e grupos focais. Resultados Parciais: o atendimento às adolescentes 

grávidas se centraliza no acompanhamento de pré-natal; o Projeto Menina-Mãe e a Casa da Gestante, na Zona 

Noroeste, oferecem grupos de orientação e preparação para o parto e puerpério; não há estratégias consistentes 

de estímulo à participação dos pais dos bebês no processo gestacional; os programas não desenvolvem atividades 

envolvendo os pais; inexistem dados nos prontuários sobre estes; pouquíssimas adolescentes vão acompanhadas 

pelos pais dos bebês aos atendimentos. A faixa etária predominante entre as adolescentes grávidas é de 15 a 17 

anos, com escolarização de nível fundamental, muitas vezes incompleto. Conclusão: os resultados parciais 

apontam a importância desta pesquisa, enquanto estudo qualitativo sobre o tema, tendo em vista a significância 

do papel da figura paterna no desenvolvimento psicossocial e a ausência de políticas públicas voltadas à 

orientação e preparação para a paternidade responsável.  
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Introdução: Este projeto de pesquisa desenvolve-se dentro da Incubadora de Empreendimentos Econômicos 

Solidários da UniSantos, composta por um grupo de professores e alunos do mestrado e da graduação de 

diferentes cursos. Na Incubadora há a articulação do saber interdisciplinar produzido na universidade e sua 

transferência para uma parcela da população – as comunidades populares – que o utilizam para a sua organização 

produtiva autônoma. A pesquisa acompanha o processo de incubação que está se desenvolvendo junto à 

Cooperativa da Cidade Alta – Coopercial, grupo que reúne catadores de lixo da cidade de São Vicente. É um 

trabalho de parceria entre a UniSantos e a Prefeitura Municipal de São Vicente. A incubação de 

empreendimentos solidários conta com três fases: a pré-incubação, incubação e desincubação.  Objetivo 

principal: analisar o desenvolvimento na incubação da cooperativa, através de implantação de ações de 

formação e integração dos grupos sociais que resultem em inclusão social e produtiva, mediante a geração de 

trabalho e renda. Objetivos específicos: caracterizar a evolução no processo de educação continuada realizada 

durante o processo de incubação e analisar o processo de desenvolvimento do grupo incubado do ponto de vista 

dos princípios que norteiam a Economia Solidária. Metodologia: estudo exploratório e descritivo da incubação 

do empreendimento com metodologia da pesquisa-ação a partir de dados documentais e de campo. Como fontes 

primárias estão sendo realizados questionários e entrevistas semiestruturadas. Resultados: Obtidos na pré-

incubação, fase de sensibilização e diagnóstico, (identificação das competências profissionais e necessidades do 

grupo); e estudo da viabilidade econômica, social e sustentabilidade da cooperativa/EES. O grupo tem faixa 

etária entre 18 e 56 anos, escolaridade de nível fundamental incompleto e renda pessoal menor que um salário 

mínimo. A cooperativa funciona em uma estrutura física ruim que não atende às suas necessidades e os 

equipamentos são precários. Verifica-se que o grupo encontra-se pouco preparado para a autogestão, pois as 

responsabilidades estão concentradas em um líder. Há grande rotatividade de pessoal, o que dificulta a 

consolidação de um grupo de trabalho. É necessário o manejo dos conflitos e o desenvolvimento de cooperação 

para estimular o fortalecimento grupal a emancipação social por meio desta iniciativa de e geração de renda. 
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DEGRADAÇÃO DE PETRODERIVADOS 
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Nas duas últimas décadas, muito se tem estudado sobre o potencial biotecnológico dos microorganismos. Dentre 

esses estudos são freqüentes a utilização de microorganismos na degradação de petroderivados, aperfeiçoando 

assim as tecnologias de biorremediação. Um espécime de fungo do gênero Penicilium sp. foi selecionado em um 

estudo anterior por ter uma grande capacidade de utilizar óleo diesel como única fonte de carbono. Assim este 

trabalho tem como objetivo geral estudar as condições de cultivo desse fungo para aumentar a degradação de 

petroderivados. O fungo foi mantido por meio de repiques semanais em meio de cultura sólido. O fungo foi 

inoculado, em triplicata, em frascos Erlenmeyer de 250 ml contendo 30 ml do meio mineral de Bushnell Haas 

(BH), composto de 1g de KH2PO4, 1g de NH4NO3, 0,2g de MgSO4.7H2O, 2 gotas  de  FeCl3 a 60%, 0,02g  de 

CaCl2.2H2O, para 1L de H2O destilada com pH ajustado a 7,0. Como inóculo foram usados 2 blocos de agar 

(diâmetro de 7 mm) contendo crescimento fúngico. Como fonte de carbono, ao meio foi adicionado 1% de óleo 

diesel. Primeiro, foi avaliada as salinidades de 5% e 10%. Os frascos foram submetidos à agitação de 200 rpm 

(shaker Marconi, modelo MA 830, série 0118957). Após um período de 48 horas, para aclimatação do inóculo, 

foram adicionados 0,2 ml do indicador redox 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP). A descoloração do indicador 

foi monitorada com 48 e 72 horas. Com a salinidade de 5%, observou-se 53,3% e 96,6% de descoloração, após 

48 e 72 horas, respectivamente. Com salinidade de 10 %, a degradação foi de 40% e 90 %, após 48 e 72 horas, 

respectivamente. Na melhor salinidade, de 5%, foi avaliada a degradação nas temperaturas de 24ºC e 32°C ± 

1ºC.  Na temperatura de 24 °C foram obtidas 46,6% e 94,4% de degradação, com 48 horas e 72 horas, 

respectivamente. Quando foi testada a temperatura de 32ºC, não foi observado o crescimento do fungo, 

provavelmente por este valor situar-se acima da temperatura máxima de crescimento do fungo. Novos testes 

devem ser feitos de forma a identificar as melhores condições de cultivo de Penicilium sp. que suportem a 

degradação do óleo diesel. 
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A saúde mental a partir da perspectiva de gênero é um tema pouco explorado, sendo necessário avaliar o “estado 

da arte” da produção científica na área. O presente estudo se insere nos objetivos do GEPAPS, no tocante a 

realização de uma revisão de literatura densa e crítica sobre a saúde mental das mulheres, destacando a 

importância das peculiaridades de gênero. Foram analisadas criticamente as publicações identificando temas já 

estabelecidos e lacunas no conhecimento. A metodologia contou com a busca nas bases de dados Scielo e banco 

de teses da CAPES, no período de 1990 a 2009. Foram identificados 34 artigos e 09 teses. Com relação à área do 

conhecimento foram encontrados estudos referentes às Ciências Humanas (04) e Ciências da Saúde (39). Quanto 

à metodologia, há predominância de abordagens quantitativas (23) sobre as qualitativas (11) e mistas (03), além 

de estudos de revisão de literatura (06). Os principais assuntos abordados foram: depressão (08), violência (04), 

compulsão (02), transtornos mentais comuns (02) e transtorno bipolar (02). Foram encontrados, ainda, estudos 

sobre ansiedade, suicídio, alcoolismo, esquizofrenia, trauma, relações de trabalho e sua interface com a saúde 

mental feminina. O enfoque às questões de gênero pode se observado em 17 artigos. Embora a abordagem de 

gênero seja encontrada em algumas publicações, a produção científica na área permanece limitada. Verifica-se a 

necessidade da realização de novos estudos sobre a saúde mental das mulheres enfocando a questão de gênero 

como construção sócio-cultural e não somente biológica.  
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Introdução: A qualidade da água é um parâmetro de grande importância para a saúde pública, já que seu 

consumo pode veicular microrganismos patogênicos provenientes de diversas fontes, ou ainda pela manipulação 

de equipamentos ou utensílios por portadores desses patógenos. A análise microbiológica da água é uma 

ferramenta de controle de qualidade que vem sendo emprega para quantificar espécies ou grupos microbianos, 

dando segurança aos consumidores. A importância dessas análises na água consumida em bebedouros é essencial 

porque se trata de um equipamento que não submete a água a tratamento térmico. A vida útil das membranas 

filtrantes deve ser monitorada, bem como a possibilidade do crescimento de microrganismos ou parasitas nas 

superfícies manipuladas durante as operações de higienização. Objetivos: Analisar a água coletada nos 

bebedouros do Campus Dom Idílio, da Universidade Católica de Santos, pesquisando a presença de bactérias 

mesófilas, do grupo coliforme total e fecal e a presença de parasitas na superfície dos equipamentos. 

Metodologia: A contagem de bactérias mesófilas foi realizada utilizando técnicas de cultivo em placa. Os 

coliformes foram pesquisados pela técnica dos tubos múltiplos e os parasitas pelo método de cultivo em Agar 

não nutriente com PAGE como meio de transporte. Resultados: A pesquisa de bactérias na água indicou 

adequação com os parâmetros estipulados em Legislação Brasileira, quanto ao número e ausência de coliformes. 

Foram detectadas amebas de vida livre (AVL) dos gêneros Acanthamoeba e/ou Naegleria, presentes em 53,6% 

dos equipamentos, no entanto após a higienização pelos profissionais responsáveis observou-se redução de 90% 

do nível de contaminação. Conclusão: A água consumida nos bebedouros se encontrou dentro dos padrões 

microbiológicos, sendo considerada adequada para o consumo. Foi detectada a prevalência de AVL em vários 

equipamentos, no entanto a solução neutra utilizada para limpeza foi eficiente na eliminação desses 

microrganismos, que não são considerados patogênicos, mas podem apresentar risco potencial como oportunistas 

para indivíduos susceptíveis. Deste modo, este trabalho propõe o aumento da frequência de higienização para 

evitar condições favoráveis para a proliferação das AVL na superfície dos equipamentos, preservando a 

qualidade da água consumida no Campus. 
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