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Mensagem do Presidente de Honra
A Unicamp é identificada no cenário nacional e internacional como um

dos principais centros de geração e difusão do conhecimento científico e cultural
da América Latina. Isso não seria possível se, além do corpo docente altamente
qualificado, não contasse com inúmeras competências no conjunto de seus
funcionários, muitos deles titulados e capazes de produzir conhecimento
gerencial, administrativo e técnico.
     Embora já estivesse presente desde o início das atividades acadêmicas, esta
característica ganhou maior visibilidade em 1997, por ocasião do I SIMTEC,
então denominado Simpósio de Técnicos de Apoio ao Ensino e à Pesquisa.
Proposto pelos próprios funcionários, o evento permitiu a exposição de trabalhos
desenvolvidos com a participação do quadro técnico da Universidade, ampliando
o reconhecimento e a inserção desse segmento nas áreas de pesquisa, ensino e
extensão.
     Objetivando avançar nesse processo, a Unicamp decidiu reeditar o evento
em 2008. O II SIMTEC, agora denominado Simpósio de Profissionais de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp, visa apresentar e discutir assuntos
relacionados à administração e gestão, através de projetos e experiências que
promovam soluções e/ou melhorias organizacionais, projetos institucionais no
âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como nos aspectos da saúde
física, psicológica, ambiental e social, além de ações educacionais e assistenciais.
      Organizado pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e perfeitamente
sintonizado com o Planejamento Estratégico da Universidade, trata-se de um
evento inteiramente planejado e conduzido por funcionários, cuja importância
institucional está refletida nos seus três eixos temáticos: Administração e Gestão;
Projetos Institucionais no Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão; e
Desenvolvimento Humano, Saúde e Qualidade de Vida.
     Ao inseri-lo na programação institucional da Unicamp, acreditamos estar
fomentando, de maneira planejada, a valorização das competências presentes
nos diversos segmentos funcionais, reconhecendo neles papel relevante para o
cumprimento da missão central da Universidade, que é gerar e disseminar
conhecimento na ciência e tecnologia, na cultura e nas artes, através do ensino,
da pesquisa e da extensão.

José Tadeu Jorge
Reitor da Unicamp
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Mensagem do Coordenador do II Simtec
Um evento à altura da Unicamp

O II SIMTEC – Simpósio dos Profissionais da Unicamp tem relevante e
abrangente dimensão estratégica. A começar por expressar de forma consistente
a maturidade profissional do conjunto dos funcionários da Unicamp, em seus
vários níveis e segmentos, integrando-os a partir de um evento inédito.
Maturidade profissional já evidenciada pelo grupo que organizou o evento, por
mim honrosamente coordenado, conferindo ao mesmo uma qualificada estatura
acadêmico-científica, condizente com a instituição pública em que tais
profissionais atuam. Comissão que soube como alinhavar procedimentos que
garantiram a inserção de todos os profissionais interessados, contando com
uma eficiente divulgação, sem adotar concessões simplificadoras, o que tornou
o II SIMTEC um evento altamente desafiador para os diversos segmentos
funcionais da Unicamp. Tal visão também norteou a estruturação do evento
como um todo, na oferta e nas temáticas contidas nos minicursos e na
programação que decisivamente contribuirão para nossa atualização.
Maturidade técnico-profissional que se expressa ainda na qualidade de todos
os trabalhos enviados ao evento, ratificada visualmente nas centenas de pôsteres
que o encontro exporá. Trabalhos que mostram a competente diversidade que
compõe a Unicamp, instituição científica frequentemente reconhecida nacional
e internacionalmente. E mostrando à sociedade o resultado do investimento
público. Ao ratificar, de forma inovadora, que os profissionais da Unicamp,
representados legitimamente pelo II SIMTEC, estão à altura desta grande
instituição pública, o evento pretende fazer parte sistemática da agenda
institucional interna e, indubitavelmente, lança o desafio de que haja um evento
similar ampliado, envolvendo as outras duas instituições estaduais irmãs, a USP
e a UNESP, num futuro evento estadual e de dimensões nacionais.

Edison Cardoso Lins
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Mensagem do Presidente da Comissão
Científica do II Simtec

Quando iniciamos o trabalho de organização do II SIMTEC em maio de
2007, tínhamos a esperança de atingir um grande sucesso com o evento porque
acreditávamos na capacidade e potencial do segmento de funcionários da
Unicamp.

Esse sucesso se confirmou, e os números falam por si: mais de 1500
participantes inscritos, 561 trabalhos submetidos e aceitos nos três grandes
eixos temáticos, mais de 1100 inscrições nos 25 minicursos oferecidos durante
o evento.  As várias palestras e mesa redonda que constam da programação, a
exposição e apresentação dos trabalhos na forma de pôsteres, os eventos
culturais e de laser; tudo culminando em uma grande oportunidade de troca de
experiências e atualização do conhecimento por parte dos funcionários
participantes, com certeza coroará com êxito o II SIMTEC. É uma idéia inovadora
de gestão em recursos humanos e um evento inédito nas Universidades
brasileiras, e que será incorporado no calendário da Unicamp como sendo um
espaço institucional de divulgação do trabalho qualificado desenvolvido pelos
funcionários.

A Comissão Organizadora tomou a decisão corajosa (mas acertada por
ser inclusiva), de estimular a participação (com envio de trabalhos) de funcionários
de todos os níveis nas diversas carreiras da Universidade. Assim, este Livro de
Resumos traz em seu conteúdo exatamente um retrato disso: trabalhos com
focos nas diversas áreas do conhecimento em diferentes níveis de complexidade.

A despeito disso, gostaria de salientar e agradecer o árduo e competente
trabalho de revisão desempenhado pelos membros da Comissão Científica do
II SIMTEC.

Airton Lourenço





11

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

Prof. Dr. José Tadeu Jorge (Presidente de Honra)

Comissão Organizadora
Designada através da Portaria GR 039, de 14/05/2007

Edison Cardoso Lins – Coordenador (GGBS - Reitoria)

Airton Lourenço (IFGW)

Alcides Ribeiro Jr. (Imecc)

Ana Lourdes Neves Gândara (FEA)

Gildenir Carolino Santos (FE)

Jeverson Barbieri (Ascom)

Luis Ribeiro Vilela Filho (Feagri)

Maria Aparecida C. G. Marques (IA)

Maria Gineusa M. Souza (CGU)

Rubens Riscala Madi (IB)

Laurione Cândido de Oliveira (HC)

Valéria dos Santos Gouveia Martins (BC)

Vera Regina Toledo Camargo (Nudecri)

Comissão Científica
Airton Lourenço (IFGW) - Coordenador

Alcides Ribeiro Jr (IMECC)

Estela Dall’Oca Tozetti Madi (DGRH/DPD)

Gildenir Carolino Santos (FE)

Laurione Cândido de Oliveira (HC)

Rubens Riscala Madi (IB)

Valéria Dos Santos Gouveia Martins (BC)

Vera Regina Toledo Camargo (NUDECRI)



12

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

Convidados

Alice Helena de Danieli (CGU)

Arlete de Souza Barros (DGRH-Coordenadoria)

Carlos Renato Paraizo (DGRH-Comunicação)

Estela Dall’Oca Tozetti Madi (DGRH-DPD)

Gláucia Beatriz Lorenzetti (AFPU)

José Rodrigues de Oliveira (GGBS)

Maria da Graça Freitas de Aquino (Prefeitura)

Maria do Rosário A. Rocha (DGRH-Coordenadoria)

Tereza Helena Portela Freire de Carvalho (CECOM )

Viviane da Silva Coentro (DGRH)

Colaboradores
Amanda Pimentel Villapianno Ferraresso (GGBS)

Fábio Trindade (GGBS)

Giovana Zorzi (Biblioteca Central)

Helder Alex Lobo Martins (GGBS)

Juliano Schiavo Sussi (GGBS)

Rodrigo Isaias Vaz (GGBS)

Sérgio Luís Simionato (GGBS)

Silvia Helena de Sousa (Biblioteca Central)

Tiago Stachetti Batoni (GGBS)

Equipe Gerencial do GGBS
Armando Comunnalle Jr

Divaldo Faria de Mello
Selma Aparecida Silva Cesario



13

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

Programa
29 de Setembro (segunda-feira)

Período da manhã: Minicursos

12:00 Intervenção Lume – Horário iniciando almoço

14:00 Atividades Culturais

15:00 Solenidade de abertura do evento

Apresentação Musical
Profa. Dra. Inaicyra Falcão dos Santos (Instituto de Artes - Unicamp)

Conferência: "A Unicamp e a sua história: o papel e a contribuição
dos profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e extensão"
Prof. Dr. José Tadeu Jorge (Reitor - Unicamp)

16:00 Abertura da mostra de trabalhos (posters)
Abertura da feira de produtos e serviços
Atividades culturais

Coquetel

30 de Setembro (terça-feira)

Palestras nos Auditórios

09:00 às 10:30 Auditório 1 - Eixo Temático I: Administração e Gestão
Tema da Palestra: Como as ações dos profissionais refletem as ações
estratégicas da Instituição.
Palestrante: Sonisley Machado (Escola Nacional de Administração Pública –
ENAP )

09:00 às 10:30 Auditório 2 - Eixo Temático II: Projetos institucionais no
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Tema da Palestra: A importância e envolvimento de profissionais em projetos
de pesquisa, ensino e extensão para geração de conhecimento.
Palestrante: Marco Antonio Raupp (USP / Presidente da SBPC)

09:00 às 10:30 Auditório 3 - Eixo Temático III: Desenvolvimento Humano, Saúde
e Qualidade de Vida.
Tema da Palestra: As Dimensões da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
Palestrante: Jamiro da Silva Vanderley (FCM / Unicamp)

10:30 às 12:00 Ginás io
Sessão de pôster comentada e homenagem ao Dia dos Secretários

12:00 às 14:00 Intervalo para o almoço

14:00 às 15:30 Auditórios 1, 2 e 3
Palestra com convidado especial
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15:30 às 17:00 Auditórios 1, 2 e 3
Tema da Palestra: Construção de um modelo de assistência à saúde e
promoção da cidadania.
Palestrante: Dr. Rogério de Jesus Pedro (FCM / Unicamp)

Atividades no Ginásio

09:00 às 18:00  Feira de Produtos e Serviços e Apresentações Culturais

01 de Outubro (quarta-feira)

Palestras nos Auditórios

09:00 às 10:30 Auditório 1 - Eixo Temático I: Administração e Gestão
Tema da Palestra: Gestão orientada por resultados
Palestrante: Paulo Daniel Barreto Lima (Consultor na Área de Desenvolvimento
Gerencial)

09:00 às 10:30 Auditório 2 - Eixo Temático II: Projetos institucionais no
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
Tema da Palestra: O papel dos profissionais da Universidade no processo de
consolidação do Museu Exploratório de Ciências – Unicamp.
Palestrante: Marcelo Knobel (Instituto de Física / Unicamp)

09:00 às 10:30 Auditório 3 - Eixo Temático III: Desenvolvimento Humano, Saúde
e Qualidade de Vida
Tema da Palestra: Sensibilidade e Cotidiano
Palestrante: Prof. João Francisco Duarte Jr. (Instituto de Artes / Unicamp)

10:30 Café Saudável - Ginásio

10:30 às 12:00 Palestra Geral

12:00 às 14:00 Intervalo para o almoço

14:00 às 15:30 Auditórios 1, 2 e 3
Tema da Palestra: Valorização, promoção e gestão da diversidade nas organi
zações.
Palestrante: Reinaldo Bulgarelli (Sócio-diretor da Txai Consultoria / FGV)

15:30 às 17:00 Auditórios 1, 2 e 3
Mesa Redonda: O papel dos diversos segmentos profissionais da Unicamp:
quadro atual e perspectivas.
Geraldo Di Giovanni - coordenador (Secretaria de Ensino Superior / Unicamp)
Gastão Wagner de Sousa Campos (FCM /Unicamp)
Rubens Maciel (FEQ /Unicamp)
Teresa Dib Zambon Atvars (IQ / PRPG / Unicamp)

17:00 Sessão solene de encerramento do evento

Atividades no Ginásio

09:00 às 18:00 Feira de Produtos e Serviços e Apresentações Culturais
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Programação Cultural
29 de Setembro (segunda-feira)

14:00 Cerimônia de abertura  do II SIMTEC
Hino Nacional - Inaicyra Falcão (cantora lírica, professora doutora, livre-docente,
Departamento de Artes Corporais da Unicamp)
Local – Auditório I - Centro de Convenções

30 de Setembro (terça-feira)

12:30 Homenagem ao Dia dos Secretários (evento organizado pela AFPU)
Apresentação com profissionais da Agência Magic Business, que possui os
melhores mágicos do Brasil
Local: Palco do Ginásio

13:00 Grupo Trompetando
Local: Palco do Ginásio

13:30 MPB violão e voz com Avilino Bezerra
Local: Palco do Ginásio

01 de outubro (quarta-feira)

12:30 Coral Zíper na Boca (constituído por alunos de graduação e pós, funcionários e
docentes das diversas áreas da universidade)
Local: Palco do Ginásio

Todos os dias das 9h00 às 18h00

Exposiçao: “Uma visão da UNICAMP”
Fotos do arquivo do funcionário (Unicamp)e fotógrafo -  Beroti
Local: Café Godiva – Palco do Ginásio

“Amostra de Orquídeas”
Com informações sobre cultivo e cuidados e estande de vendas
Participação da Associação Campineira de Orquidófilos
Local: Ginásio
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Eixo Temático I

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Compreende experiências e projetos que promovam soluções e/ou
melhorias organizacionais, técnicas ou administrativas.
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A FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP - DOS FRAGMENTOS AO PLANEJAMENTO

J. R. Braga1

1FCM - Faculdade de Ciências Medicina/Unicamp
e-mail: braga@fcm.unicamp.br

RESUMO
O trabalho apresenta o desenvolvimento de uma estratégia de construção democrática de planejamento desenvolvido
na Faculdade de Ciências Médicas, particularmente nos servidos de almoxarifado, manutenção e compras e que
buscou levantar a lógica de atenção das demandas colocadas a estes serviços e as expectativas dos usuários com
relação às mesmas e a dinâmica de inter-relação que se estabelece entre estas frações deste aparelho de Estado
denominado Universidade. Buscamos demonstrar que – sob o discurso da descentralização e do ganho de eficiência
– o aprofundamento do fracionamento das ações do Estado proposta pelo projeto neoliberal leva a uma dispersão de
recursos e saberes replicando ações e custos. Além de não permitir que se construa uma visão integrada de
conhecimento e da instituição que a produz perdendo o caráter de universalidade. Demonstramos que com perseverança
é possível inverter a lógica da fragmentação e ganhar adeptos quando a proposta e apresentada por inteiro e
desenvolvida de forma a incorporar demandas especificas, sem, contudo abrir mão dos objetivos estabelecidos e
que o método faz bem a todos por que permite ter e democratizar a informação e o futuro.
Palavras-chave: Estado, fragmentação, planejamento.

A GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO DA COORDENADORIA DE PROJETOS (CPROJ-FEC) NA
UNICAMP COM O USO DE TI

S. L. S. Staut¹

1FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail: lisegle@fec.unicamp.br

RESUMO
A gestão do processo de projeto é essencial para atingir-se a excelência de um empreendimento, pois envolve as
etapas de elaboração, a organização da equipe de trabalho e as ferramentas para consolidar as atividades que
resultam no produto final. O estudo de caso apresentado pretende descrever a situação do contexto de aplicação de
conceitos de gestão do processo de projetos e sua eventual facilitação pelo uso de ferramentas de TI, preservando
o caráter unitário e específico do escritório objeto de estudo. Os dados levantados correspondem ao período entre os
meses de março a maio de 2007, na Coordenadoria de Projetos (CPROJ), departamento vinculado à Faculdade de
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo - FEC da UNICAMP. A profunda revisão bibliográfica de temas como
qualidade, gestão, desenvolvimento do processo e etapas de elaboração de projeto, assim como visitas ao escritório
objeto de estudo, foram alguns dos elementos de apoio para o desenvolvimento deste trabalho. Desta forma, ao
deparar-se com informações cruzadas entre estratégias de produção e as práticas e gestão de projetos, este artigo
promove reflexão sobre a necessidade de integração estruturada das equipes de projeto e de obra, bem como sobre
as barreiras geradas pelo descasamento entre a utilização eficiente de TI e as estratégias gerenciais adotadas pela
organização.
Palavras-chave: gestão do processo de projeto, desenvolvimento de produto, coordenação de projetos
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A GESTÃO POR PROCESSO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM UMA UNIDADE DE ENSINO
E PESQUISA

S. J. Santos1

1CEMEQ – Centro para Manutenção de Equipamentos/Unicamp
e-mail: sidneijs@unicamp.br

RESUMO
Nas instituições de ensino e pesquisa, a interrupção momentânea e/ou a paralisação das atividades acadêmico-
científicas, decorrentes da indisponibilidade do uso de equipamentos que estão em manutenção, e que são
imprescindíveis ao desenvolvimento das mesmas, tem sido a preocupação básica de profissionais e pesquisadores.
Considerando que essa questão está relacionada ao modelo de comportamento organizacional adotado, esse trabalho
objetiva estudar as peculiaridades da implementação da gestão por processos na Oficina de Eletrônica do Instituto de
Química – IQ, em parceria com o Centro de Engenharia Biomédicas – CEB e o Centro para Manutenção de
Equipamentos – CEMEQ, da Universidade Estadual de Campinas, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos
apresentados pela Equipe de Gestão por Processos – GEPRO. A análise dos resultados indica que a gestão por
processos possibilita a replicabilidade e o redesenho do processo de manutenção em equipamentos, com ênfase na
participação efetiva das lideranças, na autonomia, na motivação, no envolvimento e nas representações tanto em
nível gerencial quanto operacional, minimizando as interferências associadas ao problema descrito.
Palavras-chave: Gestão, processo, manutenção de equipamentos

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

J. C. Sousa1

1Diretoria Geral da Administração-Área de Finanças/Unicamp
e-mail: juliana.sousa@dga.unicamp.br

RESUMO

Vive-se numa era onde a queda das fronteiras de mercado deu origem a globalização caracterizada pela alta
competitividade, provocando constantes reestruturações financeiras e econômicas. As micro e pequenas empresas,
que compõem grande fatia do mercado, em geral, apresentam um quadro crítico, devido ao fato de possuírem baixo
conhecimento de técnicas administrativas, associado aos problemas de falta de capital de giro e dificuldade para
conseguir financiamentos. Visando auxiliar este mercado, o contexto deste trabalho tem por objetivo abordar teorias
administrativas e conselhos práticos ditados principalmente pelo SEBRAE, apontando o planejamento financeiro
como sendo o fator determinante no desempenho das MPE´s, servindo de alicerce para a tomada de decisões. Os
resultados obtidos apontam que o presente e o futuro necessitam ser trabalhados para a sobrevivência e continuidade
das empresas. Não se pode esperar o encerramento dos demonstrativos financeiros para avaliar o desempenho
empresarial. O diferencial está em saber identificar alterações e justificá-las, tornando o processo do planejamento um
instrumento hábil e interativo. Apesar da abordagem parecer restrita à empresa, todo esse conhecimento adquirido
pode ser utilizado no dia a dia da gestão administrativa da Universidade.
Palavras chave: Planejamento Financeiro, tomada de decisões, carreira profissional
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS NAS INSTITUIÇÕES

G. Zorzi¹

¹ BCCL - Biblioteca Central César Lattes/ Unicamp
e-mail: zorzi@unicamp.br

RESUMO
As organizações atuais estão cada vez mais preocupadas com a identidade institucional e com o lado social, reflexo
de uma organização moderna e que pensa no futuro. Neste contexto o objetivo do presente trabalho é propor, através
de projeto piloto, a implementação de atividades específicas que podem ser realizadas por profissional de Relações
Públicas.  O âmbito inicial do referido projeto permeia todas as áreas da Biblioteca Central César Lattes, tendo como
metodologia para o desenvolvimento das etapas do projeto: divulgação do papel do profissional e suas atividades,
levantamento das necessidades das áreas e pesquisa de absorção deste profissional pelas áreas da BCCL.Os
resultados obtidos após decorrido um ano de atividades foram: auxílio à coordenação da Unidade no planejamento de
programas institucionais, apoio a eventos, patrocínios, intermediação da comunicação entre os diferentes públicos,
eventos comemorativos, assessoria de imprensa, programa de visitas e campanhas de cunho social. Desta forma,
podem-se constatar resultados positivos no ambiente organizacional e no relacionamento com o público de interesse,
pois através de suas ações planejadas e institucionais poderá desenvolver com sucesso a imagem, identidade e a
programação de divulgação de seus projetos.
Palavras-chaves: inovação; comunicação; planejamento.

A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL NA FORMAÇÃO
DE ALUNOS E NA INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE UNICAMP/FRANÇA:

20ANOS DE COOPERAÇÃO

C. Orzechowski1

1CORI – Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais/Unicamp.
e-mail: clarinha@reitoria.unicamp.br

RESUMO

Em 29 de fevereiro de 1988 a Unicamp oficializava o seu primeiro Acordo de Cooperação para um programa de
intercâmbio de estudantes de graduação com uma Instituição francesa. Desde então, um número crescente de
estudantes tem demonstrado interesse no intercâmbio, em conseqüência, de uma tendência à internacionalização da
Universidade. O programa tornou-se muito atrativo e provocou inúmeras iniciativas de intercâmbios semelhantes.
Hoje os estudantes de graduação da Unicamp podem contar com, aproximadamente, 50 instituições francesas, além
de muitas outras instituições internacionais, para troca de conhecimentos técnico-científico e acadêmico, em diversas
áreas do conhecimento. A parceria mais importante, atualmente, é o programa de duplo diploma com as principais
Escolas francesas, permitido aos futuros profissionais o exercício de suas atividades tanto no Brasil quanto na
França. Os intercâmbios internacionais preparam os estudantes para um futuro profissional num mundo globalizado
e proporcionam a aquisição de competências internacionais e interculturais. Contatos estabelecidos com as Instituições
acadêmicas e órgãos do governo estrangeiros são fundamentais para a promoção de novos Acordos de Cooperação.
A Unicamp também recebe muitos estudantes estrangeiros tornando uma Universidade cada vez mais
internacionalizada e escolhida pela sua qualidade acadêmica.
Palavras-chave: internacionalização, cooperação, estudantes
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A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE PESQUISA
DO NUDECRI – NJC – NÚCLEO DE JORNALISMO CIENTÍFICO E SEUS RESULTADOS

R. R. Silva1

1 NUDECRI – Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade/Unicamp
e-mail:  rosangel@unicamp.br

RESUMO
O Núcleo de Jornalismo Científico (NJC) foi um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade
- NUDECRI, cujo principal objetivo foi a criação do curso de especialização em pós-graduação em Jornalismo
Científico, oferecido pelo Labjor em parceria com o DPCT/IG e Multimeios/IA. Para a elaboração do projeto o
Nudecri contou com a participação de pesquisadores e funcionários técnico-administrativos, lotados no núcleo, que
tiveram grande participação nas atividades de elaboração e execução do projeto. As ações foram desenvolvidas em
duas etapas: Atividades para elaboração: agendamento e preparação de materiais para reuniões, preparação e
agendamento de salas, coleta de dados nos sistemas Lattes e Sipex para elaboração do projeto, organização,
digitação, formatação e revisão de textos, encaminhamento da proposta para aprovação do Conselho Superior do
núcleo, coleta de assinaturas institucionais, conferência e posterior envio da proposta para agência de fomento.
Atividades de execução: elaboração e criação de sala de aula, compra de móveis, equipamentos, materiais de
consumo entre outros, pagamento de serviços prestados, contratação de pessoal, pagamento de diárias e reembolso
a professores convidados, entre outras ações. O curso está em sua 5ª edição e 153 alunos concluintes. Assim,
podemos perceber a grande colaboração que a equipe administrativa dos núcleos tem para com as atividades de
ensino e pesquisa dos núcleos de pesquisa da Unicamp.
Palavras-chave: administrativo, funcionários, núcleos

A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO PARA O USUÁRIO: O COTIDIANO DO ATENDIMENTO DA
BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES

D. D. Sousa, M. A. Paula¹

¹BCCL – Biblioteca Central “Cesar Lattes”/Unicamp
e-mail: markop@unicamp.br

RESUMO
A proposta deste trabalho é identificar a ampliação dos tipos de atendimento da célula de circulação do setor de
atendimento da BCCL da Unicamp considerando sua realidade atual, que é baseada não só na execução de
serviços, mas na necessidade cotidiana da habilidade da equipe em aplicar métodos e rotinas, assim como oferecer
uma comunicação efetiva de modo a permitir a interpretação, empatia e cordialidade nos relacionamentos interpessoais
com os usuários. Nesta célula está centralizada a circulação do material bibliográfico dos acervos da BCCL;
Coleções Especiais; e Bib. da Área das Engenharias e Arquitetura (BAE) e atendimento da comunidade interna e
externa. Para o levantamento proposto foram utilizados dados estatísticos do ano de 2007 da circulação obtida por
meio do software Virtua (205.444 empréstimos domiciliares; 113.309 consultas) assim como dados da catraca
(247.146 registros em 273 dias de abertura) e também observações diárias das demandas dos usuários. Nos
resultados obtidos foram observados um aumento de 35,29% de circulação em relação a 2006, e 28,47% da
consulta, e devido a serviços como a renovação online, registrou-se um aumento de apenas 5,25%. E através das
observações diárias, respostas por e-mail e telefone, identificamos um aumento em torno de 20% de dúvidas da
comunidade externa e extensão que buscam a BCCL para dúvidas/necessidades acadêmicas, e também para
informações gerais. Espera-se com este estudo manter a equipe cada vez mais hábil, oferecendo um atendimento a
comunidade completo e cordial.
Palavras-chave: Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL), Atendimento – Biblioteca universitária
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A SALA DE LEITURAS DO CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS - CEL-UNICAMP

A. I. Nogueira1

1CEL - Centro de Ensino de Línguas/Unicamp
e-mail: aparecidacel@yahoo.com.br

RESUMO
No mundo globalizado, em que vivemos, o conhecimento de mais de uma língua, ganha um  diferencial na vida das
pessoas. Neste cenário, o Centro de Ensino de Língua (CEL), da Unicamp, proporciona um atendimento a mais e
interessante: a sala de leituras. Neste tenho a possibilidade de conviver com outras culturas e linguagens e
proporcionar, através da troca de experiências e leituras uma grande surpresa para os estrangeiros que vem em
busca de obras na área da cultura e da linguagem do nosso país, que fazem parte do curso de Português para
estrangeiros. Também atuo no atendimento aos professores, atualizando o acervo, e preparando o material que será
utilizando em suas aulas. A finalidade desta reflexão é apresentar as ações que desenvolvo em meu trabalho e
também o atendimento a todos que buscam um conhecimento maior na cultura e na língua estrangeira, construindo
também o meu conhecimento.
Palavras-chave:  centro de línguas, ensino, cultura

A TERCEIRIZAÇÃO E OS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO

J. P. M. Silva1, A. M. Iguti

¹ FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: petrucio.ms@uol.com.br

RESUMO
Globalização das economias, internacionalização da produção e reestruturação produtiva do capital são componentes
do projeto neoliberal que implicam em enormes pressões aos Estados Nacionais, que se vêem obrigados, direta ou
indiretamente (FMI, Banco Mundial) a promover “ajustes” nas suas políticas econômicas e sociais. No bojo do
“Estado mínimo”, com a redução e atividades-fim, são feitos os “enxugamentos” com redução de quadros dos
funcionários públicos estáveis, substituídos por terceiros. A adoção dessa política produz impactos aos trabalhadores
públicos diretos e aos trabalhadores com outras relações de trabalho. Objetivo: O propósito deste trabalho é de
descrever o processo de transformação a que está sujeita a categoria dos “trabalhadores públicos municipais” frente
à adoção das políticas de cunho neoliberal adotadas pelo Estado brasileiro. Metodologia: Trata-se de pesquisa
exploratória, de abordagem qualitativa, com o levantamento do perfil de trabalhadores municipais, e de sua relação
com os terceirizados para as mesmas funções. Resultados: Os resultados preliminares indicam tratar-se de uma
categoria em envelhecimento, ameaçada de extinção, pelo processo de terceirização que sistematicamente os
substitui pelos terceirizados. Além do perfil mais jovem dos ‘novos’, os salários são mais baixos e a rotatividade,
mais alta.
Palavras-chave: Terceirização, globalização, precarização.
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A UNIVERSIDADE E A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

O. M. Silva1

¹IA – Instituto de Artes/UNICAMP
e-mail: odairms@unicamp.br

RESUMO

O objeto deste trabalho é demonstrar, através de iniciativas concretas, como os programas de formação profissional
da UNICAMP podem tornar-se um elemento fundamental à promoção de sua missão institucional. A atuação de seus
profissionais, em outros órgãos de gestão pública, desenvolve atividades de extensão, expandindo a rede de
interações universidade-sociedade. Como resultantes deste processo visualiza-se os indicadores de ampliação de
oferta de cursos e suas respectivas matrículas, onde se adenda a viabilização de convênios e parcerias. Conceitos
de extensão universitária, universidade aberta e a produção de conhecimento a serviço da comunidade são estimulados
e concretizados a partir destas interações. O caso Prefeitura Municipal de Hortolândia e UNICAMP é uma das
referências, neste processo. Entre as dezenas de iniciativas realizadas, cita-se: edição e elaboração de livros (FE);
projeto qualidade de vida (FEF); tecnologias e mídias interativas aplicadas em educação -TIME (NIED), cessão de
mudas para recomposição de mata ciliar; atividades formativas como cursos e palestras; participação em eventos;
curso de elaboração de roteiro (IA); convênio com o CMU – Centro de Memória. Concluindo, estas experiências
demonstram que a Universidade está desempenhando a missão a qual se propôs, com a contribuição efetiva de seus
técnicos e profissionais.
Palavras-chave: gestão pública

A UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE TELEDUC PARA O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE
CATALOGAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP – SBU

E. A. de Lima1

1BCCL – Biblioteca Central Cesar Lattes/UNICAMP
e-mail: ellima@unicamp.br

RESUMO
O Teleduc é um ambiente de EAD (Educação a Distância), desenvolvido pelo Núcleo de Informática Aplicada à
Educação (NIED) da UNICAMP, que permite elaborar e acompanhar cursos por meio da Web. Apesar de seu foco
principal ser o ensino e a aprendizagem colaborativa por meio da Web, ele possui ferramentas que são adaptáveis
à gestão do trabalho de equipes como: ferramentas de conteúdo para publicação do material da equipe, de comunicação
(e-mail, bate-papo, vídeo/audioconferência), ferramentas para distribuição de testes e exercícios e de administração
dos recursos do ambiente. Com o uso dessas ferramentas, a Diretoria de Tratamento da Informação conseguiu uma
maior e mais flexível interação entre os catalogadores do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), que utilizam o
Teleduc para disponibilizar seus manuais de procedimentos de trabalho, se comunicar e documentar decisões e
atualizações da área, visando uma maior sintonia das atividades para a melhoria da qualidade de seus produtos. Por
fim, o Teleduc atende a ações do planejamento estratégico do SBU, que visavam criar um ambiente de discussão
para fomentar soluções para a área de catalogação, pois tornou possível atividades via Web, que antes exigiam o
deslocamento de pessoal e maximizou a utilização conjunta de recursos, bem como a redução de possíveis custos
associados ao processo de catalogação, como o da capacitação de catalogadores.
Palavras-chave: Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (SBU), catalogação, Teleduc
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ACERVOS DE MEMÓRIA: CONSERVAÇÃO DAS COLEÇÕES ESPECIAIS DA BIBLIOTECA CENTRAL
CÉSAR LATTES

T. C. O. N. de Carvalho¹, J. A. Calixto, A. R. Machado

¹BC – Biblioteca Central/Unicamp.
e-mail: tereza@unicamp.br

RESUMO

Trabalhar com o patrimônio cultural faz nos acreditar que nossas atitudes são fundamentais para que possamos
contribuir com a capacitação profissional e orientação dos padrões de conduta individual e coletiva que assegurem a
preservação de nossa herança cultural. Todas as instituições (públicas ou privadas) responsáveis pela guarda da
memória deveriam ter uma preocupação constante com a preservação de seus acervos. Pensando assim é que
desde 2006 participamos na UNICAMP do Programa Ciência e Arte nas Férias vinculado a Pró-Reitoria de
Pesquisa (PRP). A experiência é pioneira no país e reúne na Universidade alunos do ensino médio, vindos de
escolas públicas da região, para um estágio de férias durante o mês de janeiro, nos laboratórios de ensino e pesquisa
no campus de Campinas. Este programa tem nos possibilitado trabalhar com os acervos especiais da Biblioteca
Central César Lattes na questão da conservação preventiva, visando à preservação e conseqüentemente sua
utilização pela comunidade. Os alunos selecionados para atuar conosco no projeto são orientados e treinados pelos
técnicos que atuam na área. Ao final do estágio, os alunos são capazes de diagnosticar as causas de deterioração dos
acervos bibliográficos em suporte de papel, executando medidas preventivas, fazendo pequenos reparos nas obras
e realizando atividades básicas de conservação nas coleções.

Palavras-chave: Preservação de acervos, conservação de acervos, memória

AÇÕES INTERSETORES PARA A FORMAÇÃO DE UM CENTRO DE MEMÓRIA PESQUISA DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

E. B. Oliveira 1,  N. R. Martins 2,  S. C. Dechichi1,  M. A. M. Silveira 2,  F. R. P. Silva 2 , C. R. Gaal3, I. L.
M. Franco do Amaral1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas, 2SIARQ/Unicamp
e-mail: ba@fcm.unicamp.br

RESUMO
A FCM/UNICAMP funciona desde 1963, atuando em todas as áreas do conhecimento das ciências  da saúde, no
ensino de graduação, pós-graduação, na pesquisa, na extensão e na assistência. A sua produção científica publicada
é tratada e colocada a disposição à pesquisa. Entretanto, os documentos primários, produzidos por pesquisadores e
cientistas, que dão origem a publicações, com o tempo se perdem ou o que se mantém são mal conservados e
indisponíveis. Cientistas e docentes se ressentem da falta de bases primárias de pesquisa, que subsidiem reflexões
durante o ensino da história das ciências da saúde ou em revisões do conhecimento. Objetivo: demonstrar o
desenvolvimento dos projetos de gestão documental que vem se desenvolvendo na faculdade, visando a organização
e disponibilização o acesso de seus documentos arquivísticos, o projeto de criação do Centro de Memória e
Pesquisa em Ciências da Saúde Metodologia: utilizou - se de ações  metodologicas intersetoriais (Siarq, FCM)
integrando ainda ações administrativas e metodologia científica arquivística e históricas na obtenção de resultados de
pesquisa e gestão documental conforme portaria DFCM 012/06 de 8 de agosto de 2006 e indicação de um grupo de
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estudos  Historia das Ciências da Saúde. Resultados: é a formação de uma entidade que deverá reunir, tratar,
preservar e dispor ao acesso acervos documentais produzidos por cientistas e pesquisadores, aberto ao público e
integrado a sistemas de informação on line de pesquisa. Priorizando acervos retrospectivos, que precisam urgentemente
de preservação e seu estado atual de implantação.
Palavras chave: Memória, historia da ciências, saúde.

ACOMPANHAMENTO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS E CUSTOS COM QUIMIOTERAPIA E
HORMONIOTERAPIA – SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO

F. C. L. G. Farhat1, A. C. A. Bernardes, N. M. O. Silva1, G. M. R. S. Marques1, R. P. C. Martins1

1CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: farmacia@caism.unicamp.br

RESUMO
INTRODUÇÃO: O CAISM é Hospital especializado, quaternário, de médio porte, inserido no complexo de saúde
da UNICAMP. Seu Ambulatório de Quimioterapia atende mensalmente cerca de 1500 usuárias de hormonioterapia
e/ou quimioterapia. OBJETIVO: analisar a evolução semestral do número de procedimentos em quimioterapia/
hormonioterapia no período de 2003 a 2007. METODOLOGIA: Análise de relatórios de Autorização de Procedimentos
de Alta Complexidade-APACS relacionadas à quimioterapia/hormonioterapia, compra de medicamentos/materiais,
protocolo de antineoplásicos da Divisão de Oncologia/CAISM. RESULTADOS: Crescimento de 61% no número de
APAC. Individualmente, a Quimioterapia cresceu 21,6% e a Hormonioterapia, 80,6%. Esta, especialmente em
procedimentos de Hormonioterapia Adjuvante com o medicamento tamoxifeno. O custo direto com medicamentos e
materiais médico-hospitalares elevou-se de 27,5% para 39,5% do total da APAC. O custo com Quimioterapia
cresceu de 21,9% para 34,2%, impulsionado por taxanos, capecitabina, gencitabina e vinorelbina, utilizados em Qt
Paliativa 2ª linha de Mama, enquanto com Hormonioterapia reduziu de 6% para 5,2%. O crescimento da Quimioterapia
Adjuvante de Mama – 2ªlinha estimula o crescimento dos procedimentos em Quimioterapia Paliativa 2ª linha, uma
vez que é o tratamento preconizado após falha da anterior. CONCLUSÃO: Os resultados permitem constatar
crescente número de procedimentos antineoplásicos, representando pressão constante sobre os custos com
medicamentos, materiais médico-hospitalares, estrutura física e recursos humanos.

Palavras-chave: quimioterapia, hormonioterapia e farmacoeconomia.
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ADESÃO DO ENFERMEIRO AO HISTÓRICO DE ENFERMAGEM FUNDAMENTADO NA NORTH
AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION - NANDA: FASE TRÊS DA REESTRUTURAÇÃO DO

PROCESSO DE ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE
CLÍNICAS DA UNICAMP

L. L. Melo1, M. I. M. Paolis2, V. A. Silveira2, T. C. Quirino2

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas, 2HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: seped@hc.unicamp.br

RESUMO

O Serviço de Enfermagem Pediátrica (SEP) é responsável pelo atendimento de enfermagem às crianças e adolescentes
internados na Unidade de Internação Pediátrica do Hospital das Clínicas da UNICAMP e utiliza a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) como direcionador de suas ações, conforme Resolução 272/2002 do Conselho
Federal de Enfermagem. A partir de novembro de 2004, o SEP iniciou, apoiado pelos departamentos de enfermagem
(DENF) do HC e da  FCM – Unicamp, a reestruturação do seu processo de enfermagem. Este estudo está
relacionado à fase três da reestruturação e teve por finalidade mensurar a adesão dos enfermeiros do SEP ao
preenchimento do Histórico de Enfermagem, através de ação auditorial, que ocorreu de maio a novembro de 2006.
Os resultados mostraram que, nos meses já referidos, houve uma média de ocupação de 74% dos leitos pediátricos
e a presença do histórico de enfermagem no prontuário da criança/adolescente foi constatada em 24,1% destes,
sendo que, a partir do início das atividades teórico-práticas da disciplina Assistência de Enfermagem na Saúde da
Criança e do Adolescente II, do curso de Graduação em Enfermagem do DENF- FCM – Unicamp, a taxa de
preenchimento elevou-se para 56%.  Os resultados mostram que toda mudança necessita de um determinado
período para ser incorporada, além de um estímulo constante no que diz respeito à importância de um cuidado de
enfermagem sistematizado.
Palavras-chave: processos de enfermagem; auditoria de enfermagem; enfermagem pediátrica.

ALOCAR SALAS DE AULA PARA OFERECIMENTO DE DISCIPLINAS

R. Gomes1, M. A. R. Vechi2

1FEAGRI  – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp

e-mail: ro@agr.unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo facilitar a alocação de disciplinas em salas de aula no semestre de oferecimento.
Visa, ainda, atender melhor as necessidades dos nossos clientes (Docentes, Discentes de Graduação e Discentes
de Pós-Graduação), procurando minimizar as percepções negativas deles, bem como o retrabalho aos executores
desta tarefa. Para obtenção dos dados necessários para alocação das disciplinas foram utilizados dois instrumentos
principais: ferramenta do mapeamento do processo SIPOC e questionário do tipo aberto onde cada cliente pode
expressar, de forma sucinta, sua opinião em relação às salas de aula disponíveis na Faculdade de Engenharia
Agrícola – FEAGRI/UNICAMP. Com os resultados obtidos espera-se corrigir as falhas junto ao processo de
alocação de salas de aula para oferecimento de disciplinas, garantindo que sejam atendidas as necessidades
específicas de cada uma delas, considerando o uso adequado do espaço físico, o número de alunos matriculados por
disciplina/turma, e os equipamentos necessários para o oferecimento da disciplina.
Palavras-chave: clientes, retrabalho, processo
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ANÁLISE DO PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DE FUNCIONÁRIOS DO GASTROCENTRO
E SUAS IMPLICAÇÕES

R. J. G. Buscarini¹

¹GASTROCENTRO –Centro de Diagnóstico e Pesquisa de Doenças do Aparelho Digestivo/Unicamp
e-mail: rodolfo@gc.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo realizar a análise sócio-econômica de funcionários do GASTROCENTRO, através de
uma coleta de dados, de modo a mostrar as implicações das relações profissionais e pessoais presentes no corpo de
funcionários desta unidade que é reconhecida nacionalmente. O GASTROCENTRO possui atualmente, menos de
100 funcionários em serviço, e possui em seu quadro funcionários administrativos e profissionais da área da saúde
das mais diferentes origens e classes sociais. O objetivo desta análise é demonstrar as similaridades e diferenças
sócio-econômicas entre os funcionários e essa influência no ambiente de trabalho, modo de encarar o atendimento
cotidiano de pacientes e a administração do centro. A obtenção dos dados se deu através de preenchimento de um
questionário, onde o funcionário não foi obrigado a se identificar, porém pode responder algumas questões sócio-
econômicas sobre sua vida, tais como: a casa onde mora é alugada?; possui microcomputador?; entre outras
perguntas.
A análise do perfil fez-se importante de modo que se pode conhecer e administrar melhor as diferenças sócio-
econômicas dos funcionários do GASTROCENTRO.
Palavras-chave: Economia, Perfil Sócio-Econômico, GASTROCENTRO

AS PARCERIAS INSTITUCIONAIS COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
DE BENEFÍCIOS ESPONTÂNEOS

E. C. Lins¹, D. F. Mello1 , A. Comunalle Jr.1 J. R. Oliveira1, S. S. Cesário1

1GGBS – Reitoria/Unicamp
e-mail: edison@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho aborda as parcerias institucionais como uma estratégia de desenvolvimento de benefícios
espontâneos. Esse tipo de trabalho, que tem se mostrado satisfatório – devido às conquistas obtidas, que refletem em
qualidade de vida aos funcionários – deve ser estimulado para propiciar, cada vez mais, que se abra um leque
diversificado de parcerias.
É importante destacar que as parcerias devem ser encaradas como um desafio, uma vez que consistem em
selecionar os parceiros, avaliar os riscos e identificar os fatores que justifiquem a ação. Após essa análise e, ao
verificar a viabilidade, os resultados conquistados permitem às organizações envolvidas um crescimento em sua
frente de atuação (em tamanho, em recursos, em área geográfica e no aumento de serviços oferecidos, por exemplo).
O resumo enfatiza algumas parcerias entre o GGBS e Instituições de Ensino Superior - IES, como também parcerias
entre o Serviço Social do Comércio – SESC e com o Serviço Social da Indústria – SESI, que viabilizam benefícios
espontâneos, refletindo, dessa forma, em melhor qualidade de vida aos funcionários.
Palavras-chave: Parcerias e alianças, Desenvolvimento, Benefícios Espontâneos.
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ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA CIPA SETORIAL NO HC –
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

C. A. Silva¹, C. R. Almeida2

¹CIPA/Setorial - HC/Unicamp, ²CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
e-mail: conceica@fcm.unicamp.br

RESUMO
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo observar e relatar as condições de risco
nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizar os
mesmos. Sua missão é, portanto, a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores e de todos os que
interagem com a instituição. A CIPA do Hospital das Clínicas/HC tem buscado  desenvolver o  seu papel na busca
de  apontar, minimizar e eliminar os riscos existentes e prevenir os riscos  futuros. A CIPA/HC tem como meta
trabalhar segundo a visão do trabalhador para melhorar e minimizar o risco existente nos locais de trabalho, por isso
a preocupação de conscientizar os trabalhadores na reivindicação de um melhor bem-estar no trabalho. Entre as
ações desenvolvidas pela CIPA foram reivindicadas e atendidas as seguintes melhorias: conclusão das reformas
dos banheiros, conclusão de corrimões em área interna e externa, colocação de fitas antiderrapantes nas escadas e
reformas nos elevadores internos do HC. Além destas iniciativas a CIPA Setorial HC tem participado das Feiras de
Saúde divulgando e conscientizando a comunidade para a prevenção de acidentes e riscos ambientais no HC.
Palavras-chave: CIPA, Prevenção de Acidentes,  conscientização

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETADO DA UNICAMP

C. S. Ferreira1

¹CESOP  - Centro de Estudos de Opinião Pública e COCEN – Coordenadoria de Centros e Núcleos/Unicamp
e-mail: clecio@unicamp.br

RESUMO

Este trabalho apresenta o resultado da avaliação dos usuários dos serviços de transporte universitário. A pesquisa foi
conduzida em 2005 na Universidade Estadual de Campinas, Brasil, com 449 funcionários da universidade, utilizando
um questionário para coletar suas expectativas e percepções.Para avaliar a qualidade dos serviços, foi realizada
uma pesquisa baseando-se na metodologia SERVQUAL, ferramenta baseada no Modelo Conceitual da Qualidade
de Serviços ou Modelo de GAP, que tem como princípio básico comparar expectativas e percepções de usuários
daquele determinado serviço. O questionário SERVQUAL é composto de questões sobre serviços de qualidade
agrupados entre cinco dimensões, a saber: tangibilidade, confiabilidade, prestabilidade, segurança e empatia. GAP
é o percentual de quanto o serviço deveria melhorar para que o usuário ficasse satisfeito com o serviço. Os resultados
dessa análise são apresentados, destacando os itens com melhores e piores desempenhos, além daqueles com
maiores exigências de melhora por parte dos usuários.
Palavras-chave: SERVQUAL, qualidade, GAP
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CÉLULA DE APOIO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO CENTRO
DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER –CAISM/UNICAMP NO PERÍODO 2004 A 2008

C. R. Carducci¹, S. E. Abrahão1, L. A. M. Silva1, C. R. F. Almeida1

1CAISM –Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: carducci@caism.unicamp.br

RESUMO
Apoiados em parcerias estabelecidas com órgãos públicos de financiamento, a partir do ano 2000, os gestores do
CAISM/UNICAMP externavam a necessidade de conhecer e incentivar a captação de recursos públicos ou não,
que apoiassem o financiamento de projetos institucionais e de pesquisa médica. O desenvolvimento destes, com ou
sem financiamento aconteciam na Unidade, aprovados pela sua Diretoria e com seguimento apenas no âmbito
burocrático. Não se analisava, por exemplo, os benefícios ou problemas futuros atribuídos aos custos de incorporação
tecnológica e nem mesmo sua correlação com o planejamento estratégico da Unidade. A concepção e implementação
de uma estrutura de apoio administrativo voltada ao financiamento de projetos e pesquisas culminou na criação da
Célula de Apoio à Captação de Recursos em 2004. Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho da Célula,
quanto ao volume, características e aplicações dos recursos captados e administrados, além de discorrer sobre
propostas iniciais de atuação da Célula como agente facilitador e fomentador de parcerias no financiamento a projetos
institucionais e de pesquisa médica no CAISM/UNICAMP. Para avaliação foram utilizados os bancos de dados
informatizados da Célula e pesquisa bibliográfica, que evidenciaram significativo incremento destes recursos na
Unidade e a necessidade de re-direcionamento dos objetivos.
Palavras-chave: financiamento à pesquisa, captação de recursos, administração de convênios.

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DISPENDIDOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA
E IMPRESSORAS DO NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

M. C. V. Junqueira¹

¹NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas/Unicamp
e-mail: margajun@nepp.unicamp.br

RESUMO
Em muitas situações há certos procedimentos que se perpetuam pois os processos acabam sendo feitos de maneira
automática, sem uma análise de eficiência, de avaliação de atendimento e dos custos envolvidos. Numa situação
deste tipo, no NEPP, foi possível analisar de modo integrado os custos relativos a equipamentos de impressão,
reprografia e scanner. Nesse contexto, diante da necessidade de gerenciamento quanto ao uso das impressões
geradas por cada linha de pesquisa, e considerando ainda que a máquina reprográfica necessitou, nos últimos 8
meses, de reparos sucessivos, com elevados custos de manutenção, foi elaborado um estudo relacionado aos
gastos com manutenção dos equipamentos e preços atualizados de toners e cartuchos, em comparação com os
custos de um sistema de locação de uma máquina multifuncional, um equipamento que oferece os serviços de
fotocópias, impressão, digitalização de documentos e fax e, ainda, a opção de relatórios de impressões e fotocópias
discriminados por projetos de pesquisas ou usuários, algo que, estrategicamente, atende às necessidades de
gerenciamento no NEPP. Após este estudo, concluímos que, durante um mesmo período de tempo, esta opção de
locação levaria a uma economia de 50,66% dos recursos financeiros.
Palavras-chave: análise de custo, opção de serviços, fotocopiadora, impressoras, recursos
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA
GESTÃ0 ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES E ÓRGÃOS DA UNICAMP

A B. Delgado Filho1, A. Felix, C. S. dos Santos, G. D. da Silva, G. B. F. Lorenzetti, S. S. Lacerda, S. B.
Esteves, S. A M. Lima, T. H. P. F. Carvalho

1PRDU – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário/Unicamp
e-mail: adauto@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Com o objetivo de identificar um instrumento de avaliação institucional adequado aos órgãos técnicos e administrativos
da Unicamp, em atendimento ao programa 14 do Planejamento Estratégico Institucional, este trabalho se desenvolveu
como uma pesquisa-ação, a partir de uma breve revisão bibliográfica tendo como principais referências o professor
José Dias Sobrinho, o curso à distância oferecido pelo IESALC/UNESCO e os documentos de referência do
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA.  Adicionalmente foram estudados os
processos de avaliação institucional das unidades de ensino e pesquisa, de Centros e Núcleos, de docentes e de
funcionários, como praticados na Unicamp, e a avaliação de cursos da CAPES; bem como, realizaram-se oficinas-
piloto de auto-avaliação da gestão com as direções de três unidades de ensino e pesquisa e de dois órgãos da
administração central da Universidade Estadual de Campinas. É conclusão deste trabalho, após a realização das
oficinas-piloto de auto-avaliação da gestão com as direções do Instituto de Biologia, Instituto de Química, Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação, Diretoria Geral de Recursos Humanos e do Centro de Manutenção de
Equipamentos, que o Gespública é um instrumento adequado e capaz de atender ao processo de Avaliação
Institucional da Unicamp, no tópico “Qualidade da Gestão Administrativa e Financeira”.
Palavras-chave: Avaliação, qualidade, gestão

BAIXA PATRIMONIAL DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS: UMA AÇÃO DESENVOLVIDA
POR PROCESSO

R. A. Eliel1, M. S. P. Ribeiro2, F. L. D´Astuto2, S. R. C. Vosgrau2, L. Forner2

1 IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ²BCCL – Biblioteca Central “Cesar Lattes”/Unicamp
e-mail: regiane@unicamp.br

RESUMO
O processo de baixa patrimonial é uma ação necessária para garantir a qualidade, atualização e manutenção do
acervo bibliográfico como  suporte no desenvolvimento da pesquisa e do ensino. No Sistema de Bibliotecas da
UNICAMP não havia instrução formal que desse respaldo a execução da baixa patrimonial para material bibliográfico.
Em função disso, a maioria das bibliotecas não executava esse procedimento, há apenas registro de algumas ações
nessa direção, mas de forma isolada.  Em 2006 apresentou-se um projeto ao Programa de Gestão por Processo -
GEPRO, visando um estudo que viesse culminar em um documento oficializando a baixa patrimonial bibliográfica na
UNICAMP. Com a aprovação do referido projeto, a equipe designada para o estudo  recebeu  formação e orientação
em melhorias de processos paraelaborar, de acordo com as demandas identificadas junto às bibliotecas da Universidade
o processo de baixa patrimonial. Esse trabalho apresenta os resultados, que culminaram com a publicação de uma
instrução normativa DGA e na elaboração de documentos que oferecemsuporte à baixa patrimonial.
Palavras-chave: Gestão por Processo, Baixa Patrimonial de Material Bibliográfico.



55

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES: SUPRINDO AS NECESSIDADES INFORMACIONAIS E
COLABORANDO COM O BEM ESTAR SOCIAL

D. D. Sousa1, P. P. Ravaschio, R. Moura, V. L. Lima

1BCCL – Biblioteca Central “Cesar Lattes”/Unicamp
 e-mail: danielle@unicamp.br

RESUMO

Este artigo apresenta o cotidiano dos setores de atendimento da Diretoria de Difusão da Informação (DINF) da
Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) representados pelas
células de circulação; atendimento especializado que promove a inclusão social e digital através do Laboratório de
Acessibilidade (LAB) e Universia, e do setor de referência que auxilia no acesso à informação. O objetivo deste
trabalho é demonstrar que o atendimento tem ampliado e alterado tanto em número quanto em atividades desenvolvidas.
Para levantamento destes dados foram utilizados as estatísticas referentes ao ano de 2007 e descrição detalhada de
todos os serviços oferecidos por estas células. Espera-se com este trabalho auxiliar no processo de melhoria das
atividades desenvolvidas que satisfaçam as necessidades da comunidade interna e externa.
Palavras-chave: Biblioteca universitária – Atendimento, Responsabilidade social.

BOAS PRÁTICAS NO TRATO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO

S. A. Bizello1, C. A. Bacci

1FEC – Faculdade  de Engenharia Civil/UNICAMP
e-mail: bizello@fec.unicamp.br

RESUMO
A utilização de recursos computacionais em escritórios de projeto de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) é
uma realidade no cenário nacional. Qualquer escritório, independente de porte ou setor produtivo, utiliza editores de
texto, planilhas eletrônicas e sistemas para projeto assistido por computador (CAD) para confeccionar documentação
técnica e legal. Os documentos gerados contêm muita informação que precisa ser processada, armazenada e
distribuída de maneira eletrônica. Paralelamente a isso o gerenciamento de toda essa documentação, em formato
digital, gerou novos problemas para os profissionais que trocam tais informações. A falta de padronização é um dos
principais pontos geradores desses problemas apesar de esforços de organismos nacionais e internacionais. Sabe-
se que a utilização de repositório centralizado e adoção de padrões de elementos e procedimentos melhoram a
qualidade de apresentação e das informações da documentação de projeto de AEC. Tais ações, nesse sentido, vem
sendo adotadas pela CPROJ-FEC-UNICAMP para a identificação e armazenamento da documentação técnica
gerada, distribuída e recebida. Assim, alguns desses novos problemas oriundos da adoção da tecnologia no processo
de projeto de AEC foram sanados. A exemplo temos: versão final válida, rastreabilidade e compatibilização de
arquivos, além de satisfazer parte de itens da NBR ISO 9001.
Palavras-chave: processo de projeto, arquivos digitais, padronização
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DA GESTÃO DE PROJETOS

R. A. Eliel1

¹IFCH  - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail: regiane@unicamp.br

RESUMO

A Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas é referência para
pesquisadores do país. No âmbito da Unicamp a Biblioteca do IFCH é um laboratório de apoio indispensável à
realização de pesquisas de ponta no campo das Ciências Humanas. A dinâmica da Biblioteca exige atualização
constante do seu acervo bibliográfico e da sua infra-estrutura física. Para atender essas demandas, a Biblioteca do
IFCH tem participado ativamente de programas públicos destinados ao desenvolvimento da infra-estrutura de
pesquisa, resultando na captação de mais R$ 3.500.000,00 nos últimos três anos. O objetivo deste trabalho é relatar
e compartilhar essa experiência, demonstrando a importância da atividade de gestão de projetos em bibliotecas
universitárias de instituições de ensino público.
Palavras-chave: Gestão de Projetos, captação de recursos financeiros.

COMPRAS ELETRÔNICAS NA UNICAMP

L. A. C. Pizatto1,  M. Zanatta, P. Paro, M. R. N. F. Domingos, E. A. R. Coloma, T. A. Mendes

1 DGA – Diretoria Geral da Administração/Unicamp
e-mail: lcunha@dga.unicamp.br

RESUMO
Em 2005, no seu Planejamento Estratégico, a DGA priorizou a Reformulação da Gestão de Materiais e Serviços na
Unicamp a fim de evitar o risco do distanciamento das modernas práticas, as quais requerem a utilização crescente
de pregões como forma de licitar preconizando a utilização dos meios eletrônicos para a sua execução. Para atender
à obrigatoriedade de compras através da BEC/SP, a DGA organizou uma instância administrativa específica -
UNIBEC - destinada à execução de compras eletrônicas para todas as Unidades e Órgãos da Unicamp. Foi criada
ainda uma estrutura de trabalho específica, denominada CENTRAL DE PREGÕES para realizar as sessões de
Pregão da Universidade - presenciais ou eletrônicos - através de uma equipe única de pregoeiros, adequadamente
treinada e atualizada quanto aos aspectos legais, em condições de atuar de forma independente e com critérios
homogêneos de conduta, capazes de intervir com maturidade e bom senso, de forma a representar apropriadamente
a Unicamp e garantir o sucesso da aquisição pretendida. Essa nova prática tem tido resultados significativos, em
2007, a economia obtida nos pregões, considerando-se o preço referencial versus o preço negociado, foi da ordem
de R$ 5,6 milhões. De janeiro a maio de 2008  a economia  foi de R$ 5 milhões,  incluindo os preços já registrados
para fornecimento.
Palavras-chave: compras, pregão, licitação
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CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DA ILUMINAÇÃO EFICIENTE DENTRO DO HOSPITAL
DE CLÍNICAS DA UNICAMP

C. R. F. C. Simões1

¹FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail:  cintia@fec.unicamp.br

RESUMO
Com o objetivo de racionalizar o consumo de energia elétrica, e melhorar a qualidade de iluminação, onde deveria ter
a menor interferência possível de reforma civil dentro do prédio e o menor investimento financeiro necessário para
viabilizar os resultados, foi realizado, maio a dezembro de 2003, um estudo de consumo de energia para a iluminação
do Hospital das Clínicas da UNICAMP junto à qualidade de iluminação dos ambientes. Para que o trabalho
atendesse estas condições, foi feito um levantamento em todos os departamentos dentro do hospital, baseado em uma
planilha que procurou descrever as condições de cada ambiente, o mais próximo possível, para conhecermos a
situação atual do prédio em relação às condições luminotécnicas. O preenchimento destas planilhas foi feito por
estagiários treinados que mediam a quantidade de lux e descreviam as condições do ambiente conforme se pedia na
planilha. Diante a análise das planilhas vimos que em alguns setores, apenas a troca de luminárias e lâmpadas por
outras mais eficientes já seria suficiente (retrofit), porém em alguns ambientes seria necessário que, além desta troca,
aumentasse a quantidade de luminárias, e ainda em alguns ambientes, utilizar recursos como troca de cores de teto
ou paredes por cores mais claras.
Palavras-chave: energia, iluminação, racionalizar

CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE NEGATIVOS DE VIDRO – O ACERVO
FOTOGRÁFICO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA UNICAMP

M. Marcondes¹

¹CMU - Centro de Memória/Unicamp
e-mail: marlima@unicamp.br

RESUMO

Um dos suportes mais importantes na constituição da fotografia, mas que nem sempre tem sido valorizado, é o
negativo. Para as instituições-memória ele é um dos itens fundamentais no processo de reconstrução do passado.
Trata-se de uma fonte documental primária, não apenas do ponto de vista iconográfico, do conteúdo da imagem, mas
também como revelador da tecnologia correspondente ao seu período de comercialização. Se por um lado os
negativos trazem a imagem tal qual foi registrada durante o ato fotográfico, os positivos por sua vez, podem sofrer
inúmeras alterações produzidas em laboratório. Os negativos de vidro surgiram em 1848 e foram utilizados até
meados do século XX, e nesse período foram empregadas diferentes técnicas e compostos químicos. Portanto,
preservar esse material propiciando-lhe uma longa permanência é a tarefa do conservador de acervos fotográficos,
e é sobre essa prática, já consolidada no Centro de Memória-Unicamp, que trataremos a seguir.
Palavras-chave:  conservação, fotografia, negativo
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CONVÊNIO ENTRE CÂMARA DOS DEPUTADOS E UNICAMP, OBJETIVANDO AMPLO
INTERCAMBIO ENTRE AS OUVIDORIAS

A. E. A. Barreiro1, C. M. P. Lopes1, T. M. Campos1

1Ouvidoria da Unicamp
e-mail: adrianae@unicamp.br

RESUMO
A Constituição de 1988 representou um marco na reconstrução democrática do Brasil. Ao dispor sobre os princípios
da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência –, criou campo fértil para
o estabelecimento de instrumentos de controle da gestão. Primogênitos dentre estes mecanismos, os institutos e
delegacias de defesa do consumidor foram essenciais para despertar na sociedade a noção da importância de
participação no processo de construção da cidadania. Mais recentemente surgiram as Ouvidorias, canais de
interlocução entre as instituições e a sociedade. No Estado de São Paulo, a Lei n 10294, tem papel preponderante no
considerável aumento do número de Ouvidorias e na consolidação e disseminação desse importante espaço de
participação cidadã. Dentro dessa perspectiva está em curso a execução de Convênio entre Câmara de Deputados
e Unicamp para promoção de intercambio de conhecimento entre as Ouvidorias, contemplando a cooperação técnica
administrativa dos órgãos. Vale informar que a Ouvidoria da Câmara vem passando por intensa reestruturação onde
a Ouvidoria da Unicamp tem, presencialmente, contribuído com sua prática e experiência. Assim foram realizadas
inúmeras atividades, dentre as quais destaca-se o “I Encontro Nacional de Ouvidorias Parlamentares”, que contou
com apoio da Unicamp e a presença do Magnífico Reitor. Palavras-chave: Ouvidoria, convênio, cidadania

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E PADRONIZADO PARA SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇOS À DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DA UNICAMP

A. H. Danielli1, L. J. Muniz2, R. P. Jardine3

1CGU – Coordenadoria Geral da Universidade, 2Prefeitura da Cidade Universitária, 3Gabinete do Reitor/Unicamp
e-mail:  leninha@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A Divisão de Manutenção é uma estrutura subordinada à Coordenadoria de Infra-estrutura da Prefeitura do Campus
e se constitui em duas áreas: Manutenção Predial e Urbana. Essas áreas têm o propósito de conservar e manter a
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades universitárias, através de pequenas reformas e reparos
em edificações e vias urbanas do Campus, do Colégio Técnico de Campinas - COTUCA e da Moradia Estudantil.
A justificativa para a padronização e implantação de um único meio de recebimento de Ordem de Serviço, através de
um sistema “On Line”, se torna imprescindível para a organização, planejamento e elaboração de relatórios da área,
permitindo também o acompanhamento das atividades pelo Diretor da Divisão e pelos clientes, que poderão ter
acesso a toda programação estabelecida para a execução das atividades. A necessidade dessa padronização e
implantação decorre da constatação de que para a organização, planejamento e elaboração de relatórios da área, são
necessários indicadores para elaboração de mapas, gráficos que facilitem o entendimento das pessoas para acompanhar,
quantificar e qualificar os serviços prestados. A finalidade de implantação do sistema promoverá projetos melhor
elaborados, de forma efetiva e eficaz, agilizando os procedimentos de análise, autorização e verificação da disponibilidade
de materiais para execução dos serviços solicitados, além de qualificar os profissionais envolvidos em todas as
fases dos projetos em desenvolvimento, bem como possibilitar aos usuários o acompanhamento dos serviços
solicitados, recursos e materiais necessários.
Palavras-chave: sistemas informatizados, ordens de serviço “On Line”.
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CRIAÇÃO DO FUNDO DE SINISTRO DE VEÍCULOS DA FROTA UNICAMP EM SUBSTITUIÇÃO À
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS

S. J. Faria1, T. A. Mendes1

1DGA – Diretoria Geral da Administração/Unicamp
e-mail: tiao@dga.unicamp.br

RESUMO
Em 2006, a equipe da Sub Área de Serviços de Transporte/ DGA, elaborou estudo detalhado referente aos sinistros
envolvendo veículos oficiais, seguro da frota e seus reflexos para os condutores dos mesmos. Como resultado
desde trabalho, em maio de 2007, através da Resolução 19/07, foi instituído o Fundo de Sinistro da Unicamp, que tem
como objetivo o auto-seguro da frota oficial. Este Fundo é constituído pela contribuição anual orçamentária de até 4%
do valor do veículo de acordo com a tabela da FIPE, feita por cada unidade/órgão que possui veículo(s) a disposição,
e com as indenizações referentes aos ressarcimentos de prejuízos em cada de acidente, furto ou roubo. O uso destes
recursos está normatizado pela Instrução DGA nº 60/2007. Todos os veículos da frota estão incluídos no Fundo, com
exceção daqueles que possuem cláusula contratual que obriga a contratação de seguro com empresa privada (alguns
casos de Convênio). Dentre outros aspectos, as maiores vantagens da criação do Fundo de Sinistro estão na
conservação do bem público, na economia financeira da não aquisição de apólice de seguros externa, padronização
do assunto seguro de veículos, tratamento igualitário para Unidades/Órgãos e seus motoristas e limite de valor
máximo estabelecido para ressarcimento pelo motorista da Unicamp quando culpado pelo sinistro.
Palavras chave: Sinistro, fundo de sinistro, seguro de frota de veículos

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO –
OTIMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE FINANCEIRO  E DE COMPRAS

D. R. Silveira1, M. S. L. Barros1, S. J. Correia1, A. A. Santos1

1IA - Instituto de Artes/Unicamp
e-mail: mlins@iar.unicamp.br

RESUMO
O Sistema Básico de Gestão Financeira – SbGF, foi projetado e desenvolvido para atender aos padrões de controle
financeiro das Unidades de Ensino da Universidade, e que tem como principal objetivo a promoção da transparência
e da melhoria da qualidade da gestão financeira do Instituto de Artes da Unicamp. O Sistema gerencia os recursos
financeiros orçamentários e extra-orçamentários que ocorrem no exercício fiscal. Além de o Sistema possibilitar o
registro de lançamentos contábeis, também deverá ser peça fundamental na análise e no planejamento da gestão dos
recursos orçamentários do Instituto, o que contribui para o equilíbrio dos gastos, possibilitando otimizar e planejar
estrategicamente as despesas, bem como melhorar a organização administrativa e assistência aos clientes. O SbGF
permite a inclusão e exclusão de Usuários do SbGF, inclusão e exclusão de Programas Gerenciais, Elementos
Econômicos, Departamentos e Tipos de Operação; gerar pedidos de aquisição/serviços através do Formulário Plano
Mensal de Gastos – PMG, efetuar lançamentos de despesas através do Módulo de Programa Gerencial, emitir
relatórios gerenciais, efetuar controle de recursos de Adiantamento (Compras / Diárias), entre outros.
Palavras-chave: Sistema, gerencial, controle
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DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO: MELHORIA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS
DA UNICAMP PELO ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVOS

C. Domingues1, J. E. L. Pinto, M. A. V. Marques, N. R. Martins

¹SIARQ – Arquivo Central do Sistema de Arquivos/UNICAMP
e-mail: cirled@unicamp.br

RESUMO
A partir de 1993 o Protocolo, que era centralizado na DGA desde 1963, foi automatizado pelo Centro de Computação,
com o apoio do Arquivo Central do Sistema de Arquivos (AC/SIARQ), que dividiu a coordenação dos arquivos.
Neste período se deu o processo de descentralização de Protocolos e Arquivos para as unidades e alguns órgãos,
com a finalidade de agilizar o controle e o acesso a documentos e otimizar as tomadas de decisões. Entretanto, a
maior parte dos órgãos da Reitoria, incluindo centros e núcleos interdisciplinares, continuaram na dependência da
DGA para a autuação e controle de seus processos. Entre 2005 e 2006, o AC/SIARQ assumiu a coordenação do
Protocolo e instituiu como prioridade a descentralização da gestão de processos a todos os órgãos da universidade,
dentro de um programa de melhoria da gestão de documentos da Unicamp. Por meio de capacitação de equipes a
rede de Protocolos da Unicamp passou de 47 a 87 Protocolos setoriais e 52 Protocolos sub-setoriais (139 unidades
de informação arquivística). Ao Protocolo Central, sediado no Arquivo Central/SIARQ, cabe a coordenação, a
monitoria dos procedimentos e a capacitação contínua das equipes das unidades e órgãos.   A melhoria da gestão de
documentos contribui naturalmente para a melhoria dos processos de trabalho, afinal seus produtores e usuários.
Palavras-chave: Gestão de documentos, gestão de processos, protocolo

DESENVOLVER PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO
DE PESQUISAS NOS LABORATÓRIOS

T. A. P. Ribeiro1, G. C. Ferreira1, R. H. Aguiar1, M. C. Andrade2

1FEA – Faculdade Engenharia Agrícola, ²IMECC/Unicamp.
e-mail: tulior@agr.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho teve como objetivos melhorar o desenvolvimento de pesquisas científicas e otimizar as atividades de
ensino nos laboratórios da FEAGRI. Para tanto, foi realizado um trabalho conjunto de três profissionais de pesquisa
de laboratórios distintos para determinar os pontos críticos que necessitavam de melhorias em relação aos procedimentos
pré-existentes de cada laboratório. Para tanto, foi utilizado um modelo de melhoria que era formado por três perguntas:
1) O que estamos tentando realizar; 2) Como saber se uma mudança é uma melhoria; 3) Que mudanças podem ser
feitas que se transformaram em melhoria. Essas perguntas compõem uma estrutura para o processo geral de fazer
melhorias de qualidade. O EDTI (Entender ’! Desenvolver ’!Testar ’! Implementar), que é o padrão para o trabalho em
um processo de melhoria. Utilizou-se uma técnica administrativa denominada PDSA (Planejar, Desenvolver, Entender
e Aplicar) que é um método padrão de trabalho para desenvolver, testar e implementar mudanças de maneira rápida
e eficaz. Após análises do processo atual, foi proposto um novo fluxograma de atividades para o desenvolvimento
de pesquisas nos laboratórios, onde o número de atividades foi reduzido de 43 para 34 atividades. Isto implica em um
melhor aproveitamento do tempo dos funcionários como maior facilidade no uso das instalações dos laboratórios.
Palavras-chave: Gestão, Melhoria de Processos, Ferramentas da Qualidade.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE RECURSOS HUMANOS
COM CUSTOS E QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE

S. B. Esteves¹, G. B. F. Lorenzetti², R. B. Luz³, A. F. Duarte4, G. Jordão3, T. R. Sbrici3, A. B. Prado3

1PRDU, 2AFPU, 3DGRH, 4AEPLAN/ Unicamp
e-mail: dgrhinf@unicamp.br

RESUMO
O uso da informação está cada vez mais relacionado à competitividade das instituições, a suas decisões estratégicas,
enfim, a sua sobrevivência. Visando disponibilizar os dados oriundos do Sistema de Recursos Humanos utilizado na
Unicamp – Vetorh – em uma estrutura que facilite a obtenção de informação gerencial, foi desenvolvido o Sistema de
Informações Gerenciais em Recursos Humanos (SIG-RH). Sua principal missão é fornecer aos gestores da
Universidade informações valiosas, subsidiando-os nas tomadas de decisões. Como resultado deste projeto, o
Sistema de Informações Gerenciais em RH está disponível na web através do Portal SIG-RH. Relatórios e gráficos,
que fornecem informações consolidadas de recursos humanos estão presentes no portal. Apresentaremos nesse
trabalho uma breve descrição do processo de desenvolvimento do sistema de informação gerencial e uma visão
geral das ferramentas Oracle utilizadas no projeto. Destacaremos também os resultados alcançados, além de
discorrermos sobre algumas deficiências levantadas e futuras melhorias no sistema para atender mais temas de
recursos humanos.
Palavras-chave: Sistema de Informação Gerencial, Data Warehouse, Custos, Recursos Humanos

DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA
“ZEFERINO VAZ” DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

J. B. C. Henrique¹, E. N. Teixeira

¹ Prefeitura Universitária – Unicamp
e-mail:  jbcastro@unicamp.br

RESUMO

O resíduo sólido urbano provoca sérios danos ao ambiente e à saúde pública, quando sofre uma manipulação ou
destinação inadequada. É de fundamental importância para a transformação do modelo atual de serviço público de
limpeza urbana, seu gerenciamento, de um modo integrado, buscando a minimização na origem, no tratamento e no
destino final. Considerar no planejamento e na operacionalização dos serviços de limpeza pública as características
peculiares de cada resíduo, como também, os aspectos sócio-econômicos das populações envolvidas no processo
são fundamentais a esta transformação. Ampliar o conhecimento sobre a geração de resíduo sólido urbano e sobre o
serviço de limpeza urbana do Campus da Cidade Universitária “Zeferino Vaz” da Universidade Estadual de
Campinas permitiu conhecer e aperfeiçoar o gerenciamento destes serviços de forma integrada. Um maior conhecimento
sobre as características do resíduo sólido urbano e dos serviços de limpeza urbana diagnosticados foi obtido a partir
dos resultados, permitindo a melhoria o e aperfeiçoamento deste serviço. A partir deste diagnóstico foi criada uma
metodologia e gerados dados sobre o resíduo e o serviço de limpeza urbana de um Campus Universitário de grande
porte, permitindo que esta possa ser utilizada como modelo para novos trabalhos em outros Campi Universitários.
Palavras-chave: resíduos sólidos urbano; limpeza urbana; gerenciamento de resíduos.
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ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS COM OS REGISTROS DAS DOSES DE RADIAÇÃO
DOS USUÁRIOS DA UNICAMP

A. R. P. Biral1, D. M. Onusic, F. E. dos Reis, E. Q. da Silva, M. A. M. Oliveira, R. F. Coelho

¹CEB – Centro de Engenharia Biomédica/Unicamp.
e-mail: biral@ceb.unicamp.br

RESUMO
Atendendo à legislação, desde 1985 a UNICAMP avalia e registra as doses de radiação recebidas pelos usuários
de materiais e/ou de equipamentos emissores de radiação ionizante. Esse registro é feito por meio da leitura mensal
de dosímetros de radiação fornecidos aos usuários, sendo esses utilizados na altura do tórax (‘dosímetros de lapela’)
ou como uma pulseira em uma das mãos (‘dosímetros de pulseira’). Dessa forma, atualmente tem-se algo como 89
mil registros de doses, número esse que cresce em cerca de 600 doses por mês, referentes por sua vez aos dados
de cerca de 400 trabalhadores/pesquisadores. A organização desse acervo de doses apresenta desafios. Por
exemplo, o nome de um mesmo funcionário pode mudar várias vezes (por mudanças em seu estado civil) ao longo
da sua vida funcional. Também, ao longo da sua vida funcional, um mesmo funcionário pode apresentar registro de
valores de dose de radiação em vários setores diferentes da Unicamp. No mais, além dos valores de dose mensais,
eventualmente são registradas observações que detalham a ocasional ausência de valores monitorados de dose de
radiação em um dado mês. Nesse trabalho é apresentado um pouco da evolução desse registro de doses, que
anteriormente se encontrava no formato Excel, mas que recentemente foi reelaborado no formato Access.
Palavras chave: Radioproteção, Radiação, Access

ESTABELECIMENTO DE LINHA DE BASE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

R. M. Hirata1, R. P. Coelho, S. M. B. S. Telles

¹COCEN - NEPP – Núcleo de Estudos de Poliíticas Públicas/Unicamp
e-mail:  hirata@nepp.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho resume o processo de elaboração de uma pesquisa em Painel para avaliar o impacto do trabalho dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Campinas/SP. A pesquisa está prevista para ser executada
ao longo de 5 anos, com um instrumental sendo repetidamente aplicado junto às mesmas famílias selecionadas por
meio de amostragem. Com isto, espera-se observar a evolução das mudanças na condição da família e avaliar o
quanto esta nova condição está ligada ao trabalho desenvolvido pelos CRAS. A primeira etapa da pesquisa consiste
no estabelecimento de uma Linha de Base na qual seja registrada a situação das famílias atendidas no momento t

0
.

É em relação a esta Linha de Base que as seguintes rodadas de pesquisa procurarão observar as mudanças
ocorridas com as famílias. A pesquisa está sendo desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de
Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social – SMCTAIS, a partir de uma demanda da Prefeitura Municipal de
Campinas. A primeira aplicação dos questionários ocorreu entre outubro e dezembro de 2007, e os resultados estão
em fase de análise.
Palavras-chave: Assistência Social, Políticas Públicas, Monitoramento.
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ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS: UM NOVO OLHAR SOBRE O PROCESSO

A. Altran¹, M.S.L.M. Silva¹

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: cme@cecom.unicamp.br

RESUMO
O presente estudo relata o desempenho de toda equipe técnica e gerencial, com um novo olhar sobre o processo de
gerenciamento em Central de Esterilização no Cecom. O método de trabalho foi a Gestão por Processos que
observou desconexões no processo atual, com o objetivo de fornecer produtos estéreis para os setores de atendimento
médico-odontológico, de enfermagem e fisioterapia, estabelecendo critérios, padrões nos suprimentos e comprometimento
com aspectos legais, buscando a qualidade e  excelência. A Central de Esterilização é gerenciada pelo Serviço de
Enfermagem do Cecom. Foi estruturada de forma descentralizada, onde cada unidade processa as etapas de
limpeza, desinfecção e embalagem, encaminhando para a Central processar a esterilização. Com o objetivo de
controlar a infecção no reprocessamento de artigos e integrado com a Missão do Cecom em promoção, proteção e
reabilitação da saúde no nível ambulatorial, são feitos testes e monitorizações garantindo a qualidade do produto
estéril. Uma adequação de pessoal, treinamentos, insumos e equipamentos, fez-se necessário para implementação
de melhorias. Avaliado periodicamente os consumos, custos e adequação para manter os objetivos.
Palavras-Chave: Esterilização, Gestão de Processos.

ESTRATÉGIA PARA A INTRODUÇÃO DA GESTÃO POR
PROCESSOS NA UNICAMP (PROJETO GEPRO)

N. A. M. Monticelli1, M. B. B. P.B. Lima2, E. R. Campos2, M. S. Vulcano3, C. A. Venturini3, M. L. K.
Baggio1, V. J. G. O. S. Campos1

1CCUEC - Centro de Computação, ²HC/Unicamp, ³DGRH/Unicamp
e-mail: nelma@ccuec.unicamp.br

RESUMO
A Unicamp elegeu a Gestão por Processos (GP) como objetivo estratégico e busca mecanismos permanentes para
incorporar seus conceitos na cultura da instituição. A GP tem como meta principal a adoção de um modelo de gestão
cujos condutores sejam capazes de entender, analisar, melhorar e gerenciar os seus processos críticos. O passo
inicial foi dado com a criação da Equipe de Gestão por Processos (GEPRO). A equipe, composta por técnicos da
PRDU e do HC, adotou uma estratégia ajustada ao ambiente da universidade e estruturada de modo a garantir a
efetiva participação de todos os envolvidos no processo. Como conseqüência obteve-se um alto nível de compromisso
das pessoas. Com o objetivo de criar competências e identificar lideranças que tornem possível a sua implementação
em todos os órgãos da universidade foi estabelecida, como primeiro passo, uma metodologia de GP e com base
nela foi montado um curso para o treinamento de facilitadores (propagadores dos conceitos para a comunidade) nesta
metodologia. O curso foi montado com ênfase especial em exercícios práticos sobre processos reais atualmente
praticados. Equipes de processos ou áreas funcionais se inscrevem para o curso submetendo seus projetos a um
time de avaliação e a escolha se dá através de oficinas com a participação das equipes e seus diretores. Mais de
180 facilitadores já foram treinados, importantes mudanças comportamentais têm ocorrido e um clima de grande
interesse e motivação foi construído em torno do projeto.
Palavras-chave: Processos, Gestão.
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EXPERIÊNCIA NA CAPACITAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE - RUBY ON RAILS

S. C. Bibries1, G. Franchi J. , A. R. C. Padovam, F. B. Pires, A. E. Nowill

1FCM  - Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp.
e-mail: bibries@unicamp.br

RESUMO
O objetivo é demonstrar o processo de capacitação de uma equipe em um conjunto de tecnologias atuais para
produzir sistemas Web. A necessária aquisição de novos conhecimentos para desenvolver sistemas informatizados
teve como resultado um projeto piloto utilizando ferramentas e ambientes selecionados. Após uma análise foi
identificado que Ruby on Rails1 atende aos requisitos fundamentais definidos: utilizar software livre e ferramentas de
fácil aprendizado que possibilitem o uso do sistema via web, e que proporcionem alta produtividade com baixo custo
no desenvolvimento e manutenção de sistemas. Outro requisito importante é que essa capacitação pode ser
preparatória para a formação da equipe na plataforma Java, caso se faça necessário futuramente, pois vários
conceitos serão reaproveitados, facilitando o aprendizado. A partir do ambiente escolhido foram estabelecidas fases
para a capacitação que contemplou o treinamento, desenvolvimento e implantação do sistema SIGAPED - Sistema
de Informações para Gerenciamento de Animais em Pesquisas de Drogas.
Palavras-chave: rails, software, capacitação.

FERRAMENTA GERENCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DE ABSENTEÍSMO
NAS UNIDADES DA ÁREA DA SAÚDE

S. A. Jorge1, F. F. M. Christóforo, L. L. F. Costa, C. Armelin

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: silviaj@hc.unicamp.br

RESUMO
A área da saúde da Universidade vivencia dificuldades com o gerenciamento de seu quadro de pessoal em relação
às ausências no trabalho (absenteísmo), pois a maioria dos profissionais que atuam nessa área está ligada à
assistência dos pacientes. As escalas de trabalho são distribuídas nos turnos manhã, tarde e noite e, a jornada de
trabalho varia conforme o turno. O absenteísmo nessa área se torna muito preocupante, pois desorganiza o serviço,
gera insatisfação e sobrecarga entre os trabalhadores presentes e conseqüentemente, diminui a qualidade da assistência
prestada ao usuário. O Sistema Ronda, disponibilizado pela Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade,
fornece informações sobre as freqüências mensais, porém estas não refletem o real absenteísmo da área da saúde,
pois não apresentam dados de ausências compatíveis com as escalas de trabalho dos funcionários. O objetivo desse
trabalho foi buscar adequar o Sistema Ronda, para que o mesmo possa fornecer dados condizentes com a realidade
de absenteísmo na área de saúde. A metodologia abordada foi a gestão por processo. Identificamos que o Sistema
Ronda pode ser melhor aproveitado se adequado à realidade da gestão de recursos humanos na Área da Saúde.
Palavras-chave: Absenteísmo, ferramenta gerencial, área de saúde
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FLUXO DO TRABALHO DA ÁREA DE CONTROLE DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DOS
MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP

C. D. Toniza1 , J. A. Silva1, B. E. B. Emilio1 , C. Benatti1

1SBU - Sistema de Bibliotecas da Unicamp/Unicamp
e-mail:  ctoniza@unicamp.br

RESUMO
A Área de Controle de Recebimento e Expedição da Diretoria de Tratamento da Informação do Sistema de Bibliotecas
da Unicamp é responsável pelo recebimento, tombamento e expedição de todo o tipo de Material Bibliográfico. Todo
documento adquirido por meio de compra ou convênio, vem acompanhado de notas fiscais, contendo todas as
informações necessárias para o recebimento e tombamento dos mesmos. O objetivo do trabalho é demonstrar como
o fluxo dessa atividade é de suma importância, pois, otimiza o Serviço de Tombamento e, principalmente, auxilia na
prestação de contas para a Universidade. Para obtermos uma recuperação total dos Dados informacionais, o
cadastro deve ser preciso, contendo o nome do autor, título, edição, ano de publicação, tipo de material, número de
processo e valor referente aos mesmos. O produto gerado é o relatório por Biblioteca do SBU contendo o número de
tombo de cada Material Bibliográfico, o qual, irá fazer parte dos dados de Catalogação quando forem inseridos na
Base Acervus, contribuindo para que o usuário localize e tenha acesso às informações com eficiência e eficácia.
Palavras chave: Incorporação patrimonial, Melhoria de processo, Qualidade dos serviços

FREQUÊNCIA E CAUSAS DE COLETA DE NOVA AMOSTRA
LABORATORIAL EM HOSPITAL TERCIÁRIO

D. S. Cruz1, M. L. P. S. Oliveira1, W. T. Takao1, L. A. Moya1, M. V. Villas Boas1

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: albedo1980@gmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo demonstrar a freqüência de erros decorrentes da coleta de exames no Laboratório
Clínico de pacientes de Ambulatório e Pronto Socorro.
Verificou-se a existência de 96.805 requisições de exames no período de setembro de 2006 a fevereiro de 2007,
havendo no período um total de 648 coletas de nova amostra (devido à hemólise, coágulo e outros). Observou-se
maior demanda de requisições para pacientes ambulatoriais em relação ao pronto socorro. Os procedimentos de
punção venosa diferem para os dois grupos analisados: em Ambulatório aproximadamente 95% são pelo sistema de
punção a vácuo e no Pronto Socorro, cerca de 100 % punção com seringa.
Os resultados apontaram que houve 0,66 % de novas coletas no período com uma diferença significativa para
amostras hemolisadas e coaguladas entre PS e Ambulatório (x2 test  p<0,001), respectivamente 1,66% e 0,06% de
nova coleta por hemólise e 0,42 % e 0,19 % por presença de coágulo. Os demais motivos totalizaram 0,05%.
Concluímos que a técnica de coleta a vácuo reduz a percentagem de hemólise, sendo que é fundamental investir em
treinamentos técnicos para reverter essas diferenças de qualidade de procedimento entre os setores (PS e Ambulatório),
para assim minimizar os riscos de erros no diagnóstico clínico.
Palavras-chave: exames, ambulatório, enfermaria.
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GERENCIMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

R. N. C. Moreira1, D. Y. Kabuki1, J. R. dos Santos1, J. G. L. Guimarães1, R. M. S. Celeghini1, M. E. F.
Dias1, A. S. Coelho1, A. E. Koon1, P. A. Ferraz1, K. A. M. Shiosawa1, A. L. N. Gandara1, A. M. Silva1, M.

C. S. Duarte1, D. M. D. Arroyo1.

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp

e-mail: corqdta@fea.unicamp.br

RESUMO

Em 1997 foi realizado pela Unicamp um levantamento de geração de resíduos perigosos. Aproveitando a iniciativa da
universidade, foi criada no Depto de Tecnologia da FEA uma comissão de técnicos com o objetivo de eliminar os
resíduos químicos passivos estocados no Depto. O projeto piloto propunha seguir a orientação feita pelo Instituto de
Química da UNICAMP para destinação de seus resíduos. Em julho de 2000 foi oficializada em reunião de Conselho
do Depto, o regimento e a criação da COMISSÃO DE RESÍDUO QUÍMICO do DTA (CoRQ-DTA), comissão
permanente composta por técnicos de diversas áreas, tendo como instância superior a Chefia de Depto, a Comissão
de Segurança da FEA e posteriormente o Grupo Gestor de Resíduos da Unicamp. São atribuições da CoRQ-DTA,
operacionalizar o tratamento e minimização de resíduos químicos na geração, promover treinamentos sobre segurança
para usuários dos laboratórios e plantas piloto, preparar e manter informativos atualizados, registrar acidentes
ocorridos no Depto e minimizar as ocorrências com atitudes pro ativas. Entre 1998 a 2000 foram incinerados os
resíduos acumulados em décadas de trabalho. Em 2002, já pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos da
UNICAMP, foram realizadas 4 incinerações, incluindo os demais deptos da Faculdade, totalizando 20 toneladas de
resíduos. O treinamento aos alunos seja de graduação, pós-graduação entre outros, é oferecido anualmente antes do
início das atividades nos laboratórios do Depto. A CoRQ-DTA através da conscientização dos usuários dos laboratórios
tem contribuído, para reduzir acidentes e também promover maior integração entre o corpo técnico do Depto.
Palavras-chave: resíduos perigosos, gerenciamento, treinamento.

GESTÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: UM GUIA PARA O ESTUDANTE
ESTRANGEIRO E PROFESSOR VISITANTE

M. A. Pfister1

1GR – Gabinete do Reitor/Unicamp
e-mail: pfister@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho trata de uma estratégia organizacional de melhoria de processos, desenvolvida na CORI (1985-1999)
necessária e decorrente da internacionalização universitária, considerando a noção integral do conceito em cada um
dos seus aspectos: docência, pesquisa e serviços de extensão. Os vínculos interinstitucionais implicam em
constante e recíproca colaboração, e ao familiarizar os estrangeiros com as normas da universidade, os resultados
permitiram produzir benefícios mútuos, como a integração à comunidade e o cumprimento dos programas dos quais
a Unicamp é signatária. A metodologia adotada constituiu em entrevistas junto à DGRH; DGA; PG; PRPG; PRP;
PREAC; PRG (DAC, SAE); IEL; CEL. Da mesma forma, entrevistas com estudantes e pesquisadores estrangeiros;
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entrevistas nas escolas locais e as práticas de acolhida aos jovens estrangeiros; treinamento junto ao Ministério da
Educação; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Justiça (Polícia Federal); Ministério da Fazenda (bi-
tributação); Ministério de Relações Exteriores (Agência de Cooperação Internacional e departamento de assuntos
consulares); Organização Universitária Interamericana; Polícia Federal local; representações estrangeiras em São
Paulo. Como resultado, disseminação do modelo da Unicamp para universidades brasileiras. As informações
atualizadas encontram-se em www.cori.unicamp.br .
Palavras-chave: Estrangeiros, passaporte, admissão

GESTÃO DE DOCUMENTOS NA UNICAMP: REVISÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS
DE REGISTRO E TRÂMITE DE DOCUMENTOS AVULSOS

M. Rovigati², A. P. Montagner², C. C. D. Barbieri¹, F. R. P. Silva¹, E. G. Beato², R. I. Vicentin, S. M. G.
Ide4, S. L. Sabino Júnior4, A. C. Piconi¹, N. R. Martins¹, M. L. K. Baggio5, V. J. G. O. S. Campos5

¹SIARQ - Arquivo Central do Sistema de Arquivos, ²FEAGRI, ³FEF, 4CCUEC/Unicamp
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO

As organizações têm se utilizado de conceitos e ferramentas de gestão da qualidade total para melhoria de processos
de trabalho, visando maior eficiência e melhores resultados. Nesse contexto, a UNICAMP criou a metodologia
Gestão por Processos (GEPRO) destinada à melhoria, revisão e padronização de processos de negócios dos seus
órgãos. Pretende-se relatar o uso dessa metodologia em um processo arquivístico de registro e tramitação de
documentos e seus resultados como subsídio para padronização e normatização de procedimentos, capacitação de
técnicos, implementação de melhorias em unidades acadêmicas e obtenção de requisitos funcionais para o
desenvolvimento do sistema informatizado de gestão de documentos, pelo Arquivo Central do Sistema de Arquivos
(AC/SIARQ), para uso as Faculdades de Engenharia Agrícola (FEAGRI) e de Educação Física (FEF) e no próprio
Arquivo.
Palavras-chave: Gestão por Processos, Qualidade Total, Gestão de Documentos.
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM EMPRESAS PÚBLICAS

R. R. R. Cassis1, L. S. Moraes1, E. S. Brito2

1IC – Instituto de Computação, ²DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: roseli@ic.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo, estudar e analisar a gestão de recursos humanos em empresas públicas mistas e
autárquicas, privadas e economia mista, mensurando suas aplicações e resultados de uma mesma área em
empresas com características distintas no geral, entre as quais a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, Instituto
Brasileiro de Turismo - Embratur, Geipot, Itaipu, Empresa Brasileira de Comunicação, dentre outras. Após análise
das pesquisas, concentradas nas organizações Petróleo Brasileiro SA - PETROBRÁS e na Universidade Estadual
de Campinas – UNICAMP, verifica-se a determinação na excelência de sua missão com foco na eficiência e
qualidade no atendimento; na prestação de serviços; aplicação adequada dos recursos; flexibilidade; competitividade;
busca constante na obtenção de resultados organizacionais, independentemente de suas especificidades e peculiaridades.
Envolvimento dos servidores internos e clientes externos com senso de qualidade, presteza e responsabilidade,
satisfação e orgulho no investimento de um RH cada vez mais estruturado, que valoriza e acredita no potencial
humano.
Palavras chave: recursos humanos, eficiência, resultados

GESTÃO DE RISCOS ADMINISTRATIVOS

A. B. Delgado Filho1, A. L. S. Santos, A. T. Piton, R. Calil Filho, C. R. F. de Almeida,
M. R. Gandolfi, M. R. Berton, R. A. G. F. Ribeiro, M. R. N. F. Domingos, S. Ceccatto

1PRDU – Pró Reitoria de Desenvolvimento Universitário/Unicamp
e-mail: adauto@reitoria.unicamp.br.

RESUMO
O planejamento estratégico (planes) da Auditoria para o quadriênio 2005 a 2009, em sintonia com os planes da PRDU
e da Unicamp, estabeleceu como seu objetivo estratégico “Implantar o gerenciamento de riscos na Unicamp”. O
desenvolvimento deste objetivo teve como primeira iniciativa à criação de um manual de gerenciamento de riscos.
Para tanto, e sob a tutela da PRDU, constituiu-se um Grupo de Trabalho (GT) composto pelos Auditores Internos e
por representantes dos Controles Internos (DGA e DGRH) e das Unidades de Ensino e Pesquisa da Unicamp. Este
GT fez uma breve revisão bibliográfica e desenvolveu um manual de gerenciamento de riscos administrativos em
uso pelo Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) da Unicamp. É conclusão deste trabalho, após três anos
de Auditoria Interna Baseada em Riscos, 198 pessoas terem passado pelo treinamento no PDG e vários gerentes
terem aplicado a matriz de riscos em seus projetos de melhoria de processos, que o conceito de Gestão de Riscos
é uma prática capaz de promover a mitigação de riscos administrativos e de gestão e totalmente aplicável à gestão
por processos.
Palavras-chave: Auditoria, riscos, gestão
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GGBS – INOVAÇÕES NA GESTÃO DE BENEFÍCIOS ESPONTÂNEOS E SOCIAIS

E. C. Lins1,  D. F. Mello1,  A. Comunnalle Jr1,  S. A. C. Silva1, J. R. Oliveira1

1GGBS – Reitoria/Unicamp
e-mail: edison@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O percurso institucional que resultou na implantação do GGBS foi elaborado a partir de uma construção abrangente
e participativa. Houve resgate de diversas experiências institucionais anteriores, atualizando-as e alinhando-as ao
Planejamento Estratégico da Unicamp. Consideraram-se ainda demandas diversas do escopo temático, teórico e de
ação dos chamados Benefícios Espontâneos ou Complementares cada vez mais presentes na bibliografia técnica
referente ao ambiente corporativo, foi designado pela Reitoria um GT - Grupo de Trabalho, Portaria GR-134/2005, cujo
objetivo foi analisar os programas existentes na área de Benefícios e Atendimento Social, assim como a estrutura
atual, propondo ações que permitam aprimorar a atuação da Unicamp e estabelecendo o planejamento das atividades
relacionadas ao tema.O GT incluiu funcionários das diversas áreas da Universidade, objetivando a diversidade
institucional em suas diversas expressões organizacionais e institucionais. Buscou-se indicar o avanço institucional,
com a missão de viabilizar, de forma estrategicamente planejada, a concessão criteriosa e pró-ativa de benefícios
espontâneos, ações de assistência social e fomento de programas especiais para os segmentos funcionais da
universidade como forma de melhoria da qualidade de vida em seus múltiplos aspectos.
Palavras-chave: Benefícios Espontâneos, Inserção Social, Planejamento Estratégico

GRUPO DE ESTUDOS EM INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE DA UNICAMP –
COMUNIDADES DE PRÁTICA

V. S. Petinari¹, R. Evangelista², V. F. F. Oliveira³, S. L. Pereira²,

¹CEB – Centro de Engenharia Biomédica, ²FCM , ³CAISM/Unicamp
e-mail: val@ceb.unicamp.br

RESUMO
As Comunidades de Prática são ferramentas para a construção do conhecimento que tem contribuído para direcionar
estratégias organizacionais e gerar novas linhas de negócios, solucionar problemas, promover a disseminação de
melhores práticas, desenvolver habilidades dos empregados e ajudar empresas e instituições a recrutarem e reterem
talentos. Não é apenas uma rede pessoal, sua identidade é definida por uma área do conhecimento. O objetivo do
trabalho é apresentar o Grupo de Estudos em Informação na Área da Saúde da Unicamp como uma Comunidade de
Prática. O método utilizado foi a análise comparativa dos conceitos de Comunidades de Prática e a atuação do Grupo
de Estudos em Informação na Área da Saúde. O Grupo de Estudos em Informação na Área da Saúde, em seus 04
anos de atuação, se apresenta como uma Comunidade de Prática de característica Informal e se tornou uma
importante ferramenta para troca de experiências e produção de conhecimento entre seus membros que pode ser
observado pela relação dos trabalhos produzidos.
Palavras- chave: Grupo de Estudo; Comunidade de Prática; Informação em Saúde.



70

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

GRUPO GESTOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS: DESAFIOS GERENCIAIS DO OFERECIMENTO
DE CURSOS A DISTÂNCIA EM PEQUENA E EM LARGA ESCALA

M. C. C. de Oliveira1, F. Arantes1, J. A. Amorim1, M. Bassini1

1 GR – Gabinete do Reitor/Unicamp
e-mail:miriam@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A UNICAMP criou junto ao Gabinete do Reitor, no primeiro semestre de 2005, o Grupo Gestor de Projetos
Educacionais (GGPE). O objetivo foi o de facilitar e estimular ações de cooperação com outras instituições que
tenham a necessidade de desenvolver projetos educacionais na esfera da Formação Continuada. A criação ocorreu
a partir da evolução observada nos últimos anos, em várias Unidades de ensino da Universidade, de grupos que
intensificaram suas ações de extensão, produzindo projetos voltados à melhoria da formação dos professores da rede
pública e para a melhoria do quadro de nível superior de empresas. Os docentes da universidade necessitavam
interagir administrativamente com as Instituições de forma a oferecer os seus projetos e participar dos diversos
certames lançados para a contratação e prestação de serviços educacionais. Deste modo, o GGPE busca convênios
e contratos, prospectando, customizando, participando de licitações públicas estaduais, municipais e federais, além
de PNUD, Unesco e instituições da iniciativa privada. Neste contexto, este trabalho busca evidenciar alguns dos
muitos desafios gerenciais no oferecimento de cursos à distância em pequena e em larga escala. O intuito é o de
fomentar a discussão em torno da necessidade do uso dos melhores métodos e práticas também em ambientes
educacionais.
Palavras chave: Educação a Distância, Formação Continuada, Gerenciamento de Projetos.

HISTÓRIA DE EMPRESAS E EMPREENDEDORES:
ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO

F. A. Abrahão1, E. E. R. Camillo1, E. R. C.Corrêa1

1CMU – Centro de Memória Unicamp
e-mail: abrahao@unicamp.br.

RESUMO
Este resumo apresenta o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Área de Arquivos Históricos do Centro de
Memória – Unicamp (CMU) junto a empresas, com o objetivo de preservar e valorizar a memória empresarial de
Campinas e região. Nossa proposta é organizar os documentos históricos, a fim de que possamos retraçar e analisar
experiências de trabalho que permitiram a acumulação de capital para a criação de empresas familiares que
participaram do recente desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Este projeto segue as seguintes
etapas: reunimos e organizamos a documentação escrita e fotográfica; produzimos depoimentos gravados em mídias
de vídeo e áudio (história oral), criamos e estabelecemos as diretrizes para a manutenção do Museu da empresa. Por
fim, oferecemos a criação de Memoriais Virtuais, Exposições Fotográficas e o Livro Histórico da empresa. O
desenvolvimento desses projetos permite ao CMU acumular acervos sobre as várias experiências de trabalho e de
empreendedorismo na região de Campinas, possibilitando ao mesmo tempo, o surgimento de novas pesquisas em
diferentes campos do conhecimento, como economia, sociologia, relações de trabalho, desenvolvimento de técnicas,
entre outros.
Palavras chave: Memória, Empresas/História, Fontes de Pesquisa.
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HISTÓRICO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA: TESTE, AVALIAÇÃO E PROPOSTAS DE MUDANÇAS
NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

L. L. Melo1, V. A. Silveira2, M. I. M. Paolis2

2 FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ²HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: seped@hc.unicamp.br

RESUMO

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN 272/2002, dispõe sobre a implantação do Processo de
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas unidades de saúde considerando que a SAE é fator
essencial para melhora da qualidade da assistência de enfermagem (Brasil, 2002A). A SAE compreende as etapas
de Coleta de Dados (Entrevista e Exame Físico), Diagnóstico de Enfermagem, Plano de Ação de Cuidados
(Prescrição e Metas) e Evolução (Avaliação). Este estudo teve como objetivo, testar e avaliar um instrumento de
Coleta de Dados (Histórico de Enfermagem- Entrevista e Exame Físico) na Enfermaria de Pediatria e Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica do HC-UNICAMP. O histórico de enfermagem pediátrica foi testado por um período de
30 dias, no mês de agosto de 2005 e avaliado pelos enfermeiros do setor. Os resultados mostraram que 37% dos
enfermeiros o fizeram, destacando que havia no momento do teste apenas 1% afastados por férias, licença-gestante
e licença-saúde. Quanto  ao conteúdo do histórico de enfermagem pediátrica, 55% dos enfermeiros avaliaram-no
como um bom conteúdo e apenas 1% como ruim. O tempo gasto para sua realização variou de 50 a 60 minutos, o
que 58% dos enfermeiros consideraram inadequado, embora 65% tenham afirmado que o histórico de enfermagem
colaborou para detecção imediata dos problemas de enfermagem, além de facilitar no estabelecimento da prescrição
de enfermagem.
Palavras-chave: processos de enfermagem; cuidados de enfermagem; enfermagem pediátrica.

IMPLANTAÇÃO DA RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS: EXPERIÊNCIA DO CAISM/UNICAMP

R. Calil1, F. C. L. G.  Farhat,  A. C. A. S. Bernardes, N. M. Oliveira, G. M. R. S. Marques, R. P. C.
Martins, R. Andreatto, E. B. L. Romeu,  M. M. Martins, L. A. M. Silva

¹CAISM -  Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: calil@unicamp.br

RESUMO
Introdução: O Serviço de Farmácia atende 5.500 prescrições/mês em sistema de distribuição individualizado/24h e
unitário e tem como preocupação a segurança deste processo. Objetivos: Descrever a implantação da rastreabilidade
de medicamentos por código de barras no CAISM. Metodologia: Reuniões com equipe multidisciplinar para identificação
de necessidades a serem atendidas pelo programa. O programa informatizado de rastreabilidade foi desenvolvido
pelo Serviço de Informática (SI) e na implantação o estudo piloto foi realizado na UTI Adulto, em agosto/2006.  Os
recursos materiais (computadores, impressoras de código de barras) foram financiados pelo Projeto Hospitais
Sentinela/ANVISA. Foi realizado o treinamento das equipes de farmácia e enfermagem pelo SI, sendo estendido à
utilização deste programa para unidade de internação e UTI neonatal até fevereiro/2007. Resultados: Este sistema
trouxe como beneficio a rastreabilidade de medicamentos por paciente, redução de riscos na administração como
troca de medicamentos, uso de medicamentos vencidos e erros de intervalos de doses. Conclusão: A adesão ao
novo sistema foi permeada pela adesão dos profissionais para utilização do programa de prescrição eletrônica e de
rastreabilidade, sendo considerado um avanço institucional no que diz respeito à segurança do cliente.
Palavras-chave: rastreabilidade, código de barras e medicamento
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IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE
SAÚDE (PGRSS) NO CAISM: ACONDICIONAMENTO E MANEJO

C. R. Almeida, A. M. P. Guarino, G. A. Pinto, J. F. F. S. Veiga, J. K. R. Heinrich, N. M. O. Silva,
P. R. S. Moura, R. A. S. Berti1, R. P. C. Martins, R. S. Oliveira, R. F. Coelho, R. A. M. Lopes,

S. I. Paula, R.P.S.R.C.Martinez

¹CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp.
e-mail: raquelbe@unicamp.br
RESUMO
O Plano de Gerenciamento de Resíduo Serviço de Saúde (PGRSS) do Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (CAISM/Unicamp) consiste no planejamento de ações com a finalidade de adequar o manejo de resíduos
gerados nas atividades desta Instituição. Para viabilizar a implementação do Plano as atividades foram divididas em
etapas. Uma dessas  foi a  análise do local para criar os abrigos temporários de acordo com legislação vigente , do
risco ocupacional e visando a otimização do fluxo do resíduo.A etapa seguinte implicou na aquisição de carros
coletores para transporte da unidade geradora para o abrigo temporário e posteriormente para o abrigo externo.Foram
analisados os riscos ocupacionais, como metragem do carro e altura do equipamento, confrontando-se com a estatura
média dos funcionários que realizavam a coleta. Foram adquiridos ainda carros funcionais para minimizar riscos
ocupacionais durante o transporte. Paralelamente a estas etapas foi realizado o mapeamento dos pontos geradores de
resíduo e a capacitação das equipes envolvidas. Para a aquisição das lixeiras  foi feita pesquisa de mercado que
atendesse as necessidades.O  processo foi efetivo devido conscientização e o envolvimento das equipes e apoio
decisivo da Diretoria Executiva do CAISM
Palavra chave: resíduo, PGRSS, acondicionamento.

IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE LIVRE – SISTEMA GNU/LINUX – NA ADMINISTRAÇÃO
 DO PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL DA UNICAMP

M. C. Amorim1, M. L. Fernandes, M. P. Bartier, D. A L. Pinto

1PRG – Pró-Reitoria de Graduação/Unicamp.
e-mail:  magdaeli@unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido pela equipe de trabalho do PME, com o suporte técnico de um estudante
morador, bolsista, na avaliação da necessidade e desafio de modernizar a rede de informática da Moradia Estudantil
da Unicamp. A equipe tem por objetivo apresentar à comunidade universitária do II SIMTEC todo o processo
empregado para a implantação do GNU/LINUX, software livre, descrevendo a situação encontrada antes da
migração,as dificuldades, levando-se em consideração vários fatores, desde o levantamento das necessidades
básicas, definição de etapas, como aquisição de novos equipamentos, custos com softwares privados, treinamento
para os funcionários administrativos, bem como a interface de transição com órgãos institucionais que geram
formulários utilizados pelo PME, em rede, como DGA, CCUEC, SAE e DAC. Desde o início da discussão da
necessidade de agilizar a rede de informática notou-se uma resistência ao “novo modelo” de sistema. A dependência
dos funcionários na utilização do sistema Windows e o receio de dificuldades na aprendizagem do GNU/LINUX
geraram insegurança no Grupo. Porém, após a migração do primeiro equipamento, utilizando-se a distribuição
UBUNTU 7.4, notou-se que era muito parecido como sistema anterior, com as vantagens de ser seguro para
invasões, vírus e, principalmente, por ter licenças livres, inclusive de up-grades. Palavras-chave: Migração GNU/
LINUX, Informática, Administração.
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IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE ORDEM DE SERVIÇO

S. A. S. Erbolato1 , D. T. C. de Barros1

1Prefeitura da Cidade Universitária/Unicamp
e-mail: sandraer@unicamp.br

RESUMO
A Divisão de Meio Ambiente é responsável pela execução dos serviços de implantação e conservação das áreas
verdes, pela limpeza das vias praças e passeios e pelo monitoramento animal do campus. Também tem como
atividade o gerenciamento do Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura do campus e a aplicação de programas de
sensibilização ambiental. Anualmente atendemos aproximadamente 1.000 solicitações de serviços. Por não utilizarmos
de um sistema único de comunicação para entrada destas solicitações, estas eram solicitadas através de diversos
meios tais como: e-mail, telefone, ofícios e memorandos e até mesmo pessoalmente gerando grandes dificuldades
tais como: estabelecer ordem de atendimento, acompanhar desempenho, informar status ao solicitante, gerar relatórios
de desempenho e realizar planejamento orçamentário.
Visando a melhoria deste processo de recebimento e atendimento de solicitação de serviços, em novembro iniciaram-
se os estudos para a implantação de um sistema integrado optando-se pela  ferramenta Ordem de Serviço informatizada.
Em maio de 2008 iniciamos a operacionalização desta ferramenta.
Palavras-chave: ordem de serviço, conservação, áreas verdes

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL EM UMA EMPRESA DE
PORCELANA NA CIDADE DE PEDREIRA

C. T. Barcelos, G. J. Camargo1, I. P. Silva, L. C. Lima, M. M. Silva, J. C. Araújo

¹FE – Faculdade de Educação –Multimeios/Unicamp

e-mail: geraldoj@unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho é o conhecimento e a Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade
com a norma NBR ISO 14001:2004 em uma Empresa de Porcelana na cidade de Pedreira. O trabalho inicia-se pela
introdução e o que é um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), comprometimento e política, planejamento, Implementação
e melhorias. Um Sistema de Gestão Ambiental é visto através do modelo PDCA, sendo continuamente monitorado,
analisado e melhorado.  Este Trabalho teve a visita técnica em uma fabrica de Porcelanas na Cidade de Pedreira,
cujo nome “PORCELÚTIL”, a Empresa não tem um Sistema de Gestão Ambiental implementado. Com isso se
aprovado, o Projeto, poderá ser implementado na Empresa. A Porcelútil foi fundada em 13/08/1976, voltada para o
seguimento de utilidades,com uma capacidade incrível de transformar minerais em arte e designer finos, para
combinar com os mais diversos ambientes decorativos.
Palavra-chave: gestão ambiental
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IMPORTÂNCIA DA MENSURAÇÃO DO CUSTO DO ATESTADO DE SANIDADE DE ANIMAIS
DE LABORATÓRIO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

M. M. Mencarelli1, R. Gilioli1, A. F. Lima Filho1

1CEMIB –Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais de Laboratório/
Unicamp
e-mail: marisa@cemib.unicamp.br

RESUMO
Os animais, para uso em laboratório, são hoje considerados reagentes biológicos e devem possuir qualidades
genética e sanitária, sendo este resultado dos controles parasitológico, virológico e bacteriológico necessários para
a produção de pesquisa, e ensino, bem como a de fármacos, vacinas e outros e seus respectivos testes. Na
produção de animais com qualidade, diversas seções estão envolvidas, assim como atividades, rotinas,
conhecimentos específicos, infra-estrutura e equipamentos. A preocupação com o custo de qualquer produto ou
serviço pode estar ligada a diferentes aspectos como: apuração e controle de gastos; fixação de preços; apuração
de resultado; e gestão da organização. No caso da produção dos animais de laboratório de uma autarquia, parte do
recurso é proveniente de arrecadação de impostos repassados pelo Governo às Universidades públicas. É
evidente a tendência declinante da arrecadação dos impostos que constituem a referência para o repasse dos
recursos públicos. A mensuração do custo da certificação da saúde de animais de laboratório é necessária, visando
à cobrança dos serviços, à compensação da escassez de recursos orçamentários e à manutenção da atividade do
Laboratório de Controle da Saúde Animal. Foi utilizado o método de custeio por absorção, que é aceito pelo Fisco,
pela auditoria externa e é derivado da aplicação dos princípios de contabilidade consagrados.
Palavras-chave: animais de laboratório

INCENTIVANDO A RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO FATOR DE
INTEGRAÇÃO E DE MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL

E. C. Lins1

1GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais/Unicamp
e-mail: edison@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O GT-Grupo de Trabalho que constituiu o GGBS - Grupo Gestor de Benefícios Sociais indicou uma série de ações
dentro do chamado campo de Programas Especiais. Entre essas ações há o apontamento para o desenvolvimento
do incentivo da Responsabilidade Social, item bastante trabalhado em diversos níveis nas mais diversificadas
organizações empresariais e públicas. A indicação como ação a ser efetivada pelo GBBS foi precedida por uma
palestra subsidiária, em 2006,  proferida pelo grupo da CPFL- Cia Paulista de Força e Luz, empresa de referência
nesta questão. A busca de um campo para desenvolver o sentido da Responsabilidade Social como fator de
integração e de motivação organizacional vem sendo construído pelo GGBS. Em nossas ações, buscando o
desenvolvimento preconizado, já houve participação de um grupo de meninos sapateadores ligados à ABC-Associação
Beneficente Campineira ou do grupo Batendo Lata, da Fundação Orsa. A idéia agora é conhecer, mapear e integrar
os servidores que já atuam neste campo dentro e fora da Unicamp.Ao mesmo tempo é importante conhecer outras
experiências internas e externas que validam, qualificam ou referenciam o campo da Responsabilidade Social.
Visando elaborar um modelo próprio de ação, dentro de parâmetros de motivação organizacional e respondendo a
metas institucionais. Palavras-chaves: Responsabilidade Social, motivação organizacional, integração
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INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA DO CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS

H. K. Hirata1, M. da C. L. Barroso1, P. S. X. Oliveira1, S. A. A. Andrade1

1CEL - Centro de Ensino de Línguas/Unicamp
e-mail: keiko@unicamp.br

RESUMO
A informatização dos procedimentos que antecedem a matrícula nas disciplinas de línguas do CEL ocorreu em 1993.
Foi possível dar fim às imensas filas que se formavam quando da entrega de senhas para os Testes Classificatórios
(distribuição de 20 senhas para uma demanda de cerca de 300 alunos), e também foi possível otimizar todo o
processo de seleção dos Estudantes Especiais. O programa utilizado para esses dois procedimentos foi o Microsoft
Access. Foram estabelecidos critérios para o gerenciamento e uma melhor distribuição das vagas, definidos de modo
tal a permitir que os processos de seleção fossem automatizados no banco de dados. Esse método era ainda
parcialmente manual e muito trabalhoso. Com o tempo, foi contratado funcionário com formação na área de informática
que desenvolveu um método mais eficiente. Hoje os alunos realizam suas inscrições através de um formulário
eletrônico feito em “PHP” com banco de dados “Mysql”. Mas a falta de comunicação com os sistemas da DAC faz
com que esse processo não seja totalmente automático, pois o sistema do CEL não “conversa” com o sistema de
matrícula da DAC. Apesar de não se ter ainda o método ideal, o objetivo de 15 anos atrás foi cumprido.
Palavras-chave: Processo de Informatização, Disciplinas de Línguas, Matrícula.

INTERATIVIDADE NO TREINAMENTO DE CATALOGADORES DO SISTEMA
DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP

E. C. C. Mansur1, M. L. N. D. Castro1

1SBU – Sistemas de Bibliotecas/UNICAMP
e-mail: ericacc@unicamp.br

RESUMO

O Sistema de Bibliotecas da Unicamp junto a Diretoria de Tratamento da Informação está desenvolvendo um trabalho
com as bibliotecas das Unidades, dando treinamento e aperfeiçoamento para profissionais bibliotecários com o
objetivo de que estes reciclem seus conhecimentos quanto à catalogação e as ferramentas disponíveis atualmente.
Os treinamentos, anteriormente, eram ministrados em grupo e com o uso de apostilas, mas, com o tempo, foi
percebido que cada profissional e cada Unidade tem suas peculiaridades, desta forma foi criado um modelo de
treinamento individual e personalizado, com atendimento presencial e on-line, sendo assim, cada bibliotecário
esclarece suas dúvidas de maneira mais clara e rápida. A metodologia conta ainda, com um monitoramento feito pelos
treinadores dos registros inseridos na base Acervus/Virtua por estes bibliotecários em treinamento. Desta forma,
pode-se colocar em prática as ações de conscientização, elaboradas pela Célula de Qualidade, a qual procura
mostrar a importância da revisão das entradas de dados informacionais, para que se obtenha registros com qualidade
e que atendam aos anseios dos usuários.
Palavras-chave: Treinamento, catalogação, interatividade
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LOGÍSTICA, GESTÃO DE PESSOAS E SUPORTE CONTRIBUINDO EM UMA
AÇÃO DA UNICAMP PARA MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO

E. C. Lins1, J. A. Romano1, M. L. Gigolotti1

1REITORIA - GR – GGPE/Unicamp.
e-mail: luciag@reitoria.unicamp.br

RESUMO

A Unicamp marca presença qualitativa, havendo importante contribuição de funcionários de diversas unidades e
órgãos, em diversas ações do campo de Programas de Educação Continuada para professores da rede de ensino
nas diversas esferas de gestão governamental. Coordenamos de forma mais específica  uma importante ação,
delegada pela direção do GGPE - Grupo Gestor de Programas Educacionais, órgão da Reitoria/GR que realiza
importantíssima atividade de captação e de gestão geral dos projetos e das ações. Registramos em particular, o
Programa Teia do Saber, destinado a professores de todas as disciplinas da Secretaria de Estado da Educação -  rede
estadual paulista - , conta com participação relevante de funcionários, para as atividades que ocorrem aos sábados,
em Campinas e em diversas cidades do estado nas quais a Unicamp atua inclusive por ter sido reconhecida em
processos abertos  de pregões presenciais, como ocorreu em 2007. Esta ação, que envolve coordenação por parte
de docentes de grande parte das unidades de ensino e pesquisa, conta com ação de profissionais da Unicamp em
atividades extras às suas atribuições cotidianas, ou seja, desenvolvidas em finais de semana, para: alocar espaços
adequados para os cursos, organizar e distribuir equipes ou monitores para as unidades – inclusive externas ao
campus de Campinas, além de espaços alocados para os cursos em cidades nas quais a Unicamp atua. Contribuem
também para estruturar reserva equipamentos e reprodução de material didático são atividades nas quais é destacada
a participação de profissionais. E aos sábados tal presença se evidencia ainda sobremaneira em diversas providências
complementares e de suporte que se fazem necessárias.
Palavras-chave: Organização de trabalho, Logística, Gestão de Pessoas.

MANUTENÇÃO: FERRAMENTA QUE AGILIZA O PROCESSO PRODUTIVO,
REDUZ GASTOS, MINIMIZANDO IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE

O. C. Santos1

1IQ - Instituto de Química/Unicamp
e-mail: oldeny@iqm.unicamp.br

RESUMO
A manutenção é uma atitude importante na vida das organizações. Toda Instituição quer de ensino, ou pesquisa
necessita investir, capacitar-se e compreender a importância da manutenção de seus equipamentos. O uso de
ferramentas adequadas e soluções práticas que somadas, trazem resultados significativos e melhor produtividade
para a instituição. Aponto dois elementos importantes no processo: Administrar utilizando técnicas de gestão,
coordenação, controle e a responsabilidade social e ambiental. A Atitude que compreende a combinação de ações
técnicas administrativas, supervisão, gerência e avaliação. A manutenção é dividida em: Preventiva, Corretiva,
Preditiva e Proaditiva, são fases importantes e relacionadas.  Esta reflexão tem a intenção de alertar o profissional da
manutenção da sua importância no ciclo da instituição e sua atitude em relação ao meio ambiente. Diante destas
ações positivas, o resultado é a satisfação de todos os atores envolvidos na instituição.
Palavra-chave:  Manutenção, processo produtivo, qualidade no serviço
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MELHORIA DO PROCESSO ADMISSIONAL NO PERÍODO DE EXPERIÊNCIA

C. A. T. Maia1, M. Padovani2, M. A. Q. Souza3, A. G. Campos2, G. M. Takeiti1, I. P. T. Morasco3, R.
C. M. Antunes3, S. B. C. Centeno1

¹CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ²HC, ³DGRH - Unicamp
e-mail: maia@unicamp.br

RESUMO

O presente projeto tem por objetivo a melhoria do sub-processo de avaliação admissional no período de experiência
dos ingressantes na Universidade. Embora as avaliações sejam adequadas, elas ainda necessitam de melhorias
para: socialização do ingressante; sistematização, padronização e normatização da avaliação para todas as funções
da Universidade; avaliações compartilhadas, claras e objetivamente entre gerentes e ingressantes, facilitando o
acompanhamento e tomada de decisão para prorrogação ou não do contrato de trabalho. A necessidade de melhoria
deste sub-processo foi identificada pela DGRH e por duas gerentes do HC e CAISM participantes do PDG.  Após
ser submetido e aceito para ser desenvolvido no Curso de Gestão por Processos (GEPRO) da PRDU, o projeto foi
desenvolvido. Os produtos resultantes destes estudos foram: descrição do novo fluxo para a admissão do ingressante;
oficina de orientação para avaliadores; formulário de elaboração de plano de trabalho; formulário de observação para
ingressante nos dez primeiros dias de seu ingresso; formulário de avaliação e indicadores do processo. A equipe
deste projeto tem a satisfação de apresentar ao leitor os resultados dos trabalhos produzidos para o estabelecimento
da proposta de melhoria do processo de avaliação admissional.
 Palavras chave: avaliação, admissão, ingresso

MELHORIA DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRDU

G. B. F. Lorenzetti¹, S. B. Esteves²

¹AFPU – Agência de Formação Profissional/Unicamp, ²PRDU/Unicamp
e-mail: suely@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho descreve as mudanças que proporcionaram melhorias no processo de acompanhamento da execução
do planejamento estratégico da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, PRDU, e de seus órgãos subordinados:
Agência para Formação Profissional da Unicamp (AFPU), Auditoria Interna (AUDINT), Centro de Computação
(CCUEC), Centro de Saúde da Comunidade (CECOM), Centro para Manutenção de Equipamentos (CEMEQ),
Diretoria Geral de Administração (DGA), Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH), Planta Física de Limeira
(PFL) e Prefeitura do Campus. O método e as ferramentas aplicadas foram assimilados no Programa de
Desenvolvimento Gerencial (PDG). Os quatro estágios básicos da metodologia do EDTI (Entender, Desenvolver,
Testar e Implementar) foram utilizados, juntamente com a aplicação de sete ciclos de PDSA (Planejar, Fazer, Estudar,
Agir) que tornaram este processo cada vez mais padronizado. Desde 2003, a assessoria da PRDU vem acompanhando
a execução do planejamento estratégico, inicialmente sem uma metodologia definida. Com os conhecimentos
adquiridos e a experiência praticada, passou a aplicar um método estruturado, garantindo o acompanhamento das
atividades e ações propostas no planejamento estratégico. A cada novo ciclo de execução do planejamento, novas
mudanças são propostas visando sua melhoria contínua.
Palavras-chave: planejamento estratégico, balanced scorecard, processo de acompanhamento
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MELHORIA DO SUBPROCESSO DE DESCREVER/REGISTRAR FUNÇÕES ESSENCIAIS UNICAMP

D. A. Martins1, L. D. R. Siqueira1, M. A. Q. Souza1, R. B. Luz1, S. M. Ribeiro1, F. A. Hello1,
C. V. Maranghetti1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: danimart@unicamp.br

RESUMO
Para atender a deliberação CAD-A-1/2003 e o Planes da UNICAMP, que propunham a criação de um Banco de
Competências sob a responsabilidade da DGRH, optou-se, inicialmente, por padronizar e validar as descrições das
funções definidas na Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão – PAEPE, utilizando como
parâmetro a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Para a padronização da descrição de atividades das
funções PAEPE foram consideradas a complexidade e a especificidade de cada função nas diversas Unidades/
Órgãos da Universidade, permitindo assim a criação de uma “CBO personalizada” para a UNICAMP. Inicialmente
identificou-se 7.104 funcionários PAEPE ativos, atuando em 389 funções num total, sendo que 31% estão alocados
em órgãos da Reitoria, 26% em Institutos/Faculdades e 43% na área da Saúde. As descrições das atividades das
funções da Carreira 2003 foram inseridas num sistema informatizado. Essas descrições foram padronizadas com
base na CBO e foram revistas pela equipe de Analistas de RH da DPD/DGRH, com auxílio de especialistas. O
sistema informatizado de Cargos e Salários (CS) foi adaptado para a inserção das descrições das atividades das
funções e foi desenvolvida uma nova ferramenta de sistema para viabilizar a validação das descrições, a ser
realizada, posteriormente, por todos os funcionários enquadrados na PAEPE.
Palavras-chave: Descrição de funções, banco de competências

MELHORIA NA DIVULGAÇÃO DOS QUADROS DE AVISOS
DA FEAGRI DAS ENTRADAS DOS  PRÉDIOS I E II

M. A. V. Bueno1 , M. C. Andrade2

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos, 2IMECC/Unicamp
e-mail: cidinha@agr.unicamp.br

RESUMO

A necessidade de desenvolver o presente projeto surgiu quando notamos o baixo nível de interesse pela leitura dos
cartazes de divulgação afixados nos murais dos Prédios I e II da FEAGRI, e pelo excessivo número de material a
ser divulgado. A intenção inicial era testar ferramentas da qualidade em processos que apresentavam problemas de
menor complexidade na área de Expediente da SAD - Secretaria de Administração da FEAGRI, tendo como objetivo
atender satisfatoriamente os nossos clientes. O trabalho buscou então conhecer os desejos e necessidades de
nossos usuários internos, para que os assuntos divulgados nos murais fossem de seu interesse, além de promover
a integração e socialização de nossa comunidade interna através da melhoria da comunicação interna.
Palavras chave: satisfação do cliente, qualidade, melhoria de processo.
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MELHORIA NO CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA UNICAMP

S. S. Lacerda¹, R. Giarola, C. C. Ceccherini, W. J. L. Passarela, P. B. Júnior, J. J. P. N. G. Barros

1Prefeitura da Cidade Universitária - Coordenadoria de Infraestrutura - Unicamp
e-mail: serjao@unicamp.br

RESUMO
Ao longo dos anos, a Unicamp tem se expandido de forma a atender suas demandas por novos cursos e conseqüente
aumento de vagas. Concomitante a esse processo, cada vez mais há a necessidade de expansão de sua Infra-
estrutura física para atender a esse crescimento de demanda, gerando a necessidade de execução de novos
empreendimentos de engenharia. Porém sua estrutura técnica administrativa não conseguiu adequar-se, até então, na
mesma proporção desse crescimento, ocasionando alguns transtornos principalmente com a não disponibilidade para
a comunidade da área física requerida dentro da data prevista. Surgiu então a necessidade de um estudo com o
propósito de obter conhecimento sobre a situação atual, conhecer as necessidades de nossos clientes e propor
possíveis melhorias nos processos de trabalho para atendimento dessa demanda. Para isso foi utilizado a metodologia
“SIX SIGMA” com resultados de melhorias em torno de 10% com relação ao tempo para entrega de empreendimentos
e melhoria de 100% com relação a seqüência lógica de planejamento bem como com canal de comunicação onde
hoje pode-se acompanhar todo o desenvolvimento do empreendimento através de relatórios técnicos.
Palavras chave: Empreendimentos, Melhorias.

MELHORIA NO PROCESSO DE GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA
DA CRECHE ÁREA DE SAÚDE UNICAMP

V. F. F. Bonfim¹

¹Creche Área de Saúde – Unicamp
e-mail: valeriaf@unicamp.br

RESUMO

Este trabalho se refere a uma parcial do TCC, denominado  Projeto de nº 28 do Programa de Desenvolvimento
Gerencial da Unicamp – PDG, turma 4. Foi elaborado de acordo com os pré-prequisitos dos orientadores, tendo
como objetivo, exercitar ferramentas de gestão para melhoria, propostas no PDG para gerentes. A motivação da
autora foi de tentar de uma maneira prática, exercitar estas ferramentas, na melhoria da gestão da área administrativa
da Creche Área de Saúde, que naquele momento apresentava-se complicada pelo excesso de trabalho, com
dificuldades interpessoais de seus integrantes; atrasos, falhas e retrabalhos no expediente; além do descumprimento
sistemático nos horários de refeição e descanso da supervisora da área, na tentativa de concluir as tarefas. Na visão
dos envolvidos, inclusive da autora, a situação caótica resolverseía através da contratação de mais um técnico em
administração, o que não foi possível, obrigando-a a enxergar a situação de outra forma;  muito mais como
oportunidade que problema, possibilitando assim, aplicar ferramentas de gestão do curso, obtendo significativas
melhorias para área e seus integrantes.
Palavras-chave: PDG, PDSA, melhoria



80

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

MODELOS DE GESTÃO DA QUALIDADE ORDENADOS EM PERSPECTIVA
DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

L. P. Lotti¹

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos - Coordenadoria, Grupo Apoio Técnico/Unicamp
e-mail: lotti@unicamp.br

RESUMO
As organizações, operando por meio de processos definidos, concentram ou dão origem às informações necessárias
para que seja conhecido se sua estratégia está corretamente definida e se sua execução está ocorrendo dentro do
esperado e de forma integrada. Neste sentido, as organizações adotam normas e padrões que auxiliam e servem
como guia para rastreabilidade dos processos necessários para a realização de seus objetivos. Este trabalho, que é
fruto da dissertação de Mestrado Profissional em Gestão Total da Qualidade pela FEM/UNICAMP, possui como
objetivo  realizar um estudo comparativo entre reconhecidos modelos de gestão da qualidade adequando-os numa
perspectiva de estrutura organizacional. O método utilizado será um estudo analítico destes modelos sugerindo como
resultado que esta comparação, dentro da perspectiva de uma estrutura organizacional, permite uma melhor visualização
da integração entre os modelos de gestão da qualidade e o sistema de gestão das organizações o que melhor localiza
e direciona os esforços das organizações e de seus recursos na realização de seus objetivos.

Palavras-chave: Tipos e Famílias de Processos, Estrutura Organizacional, Modelos de Qualidade

MOTORISTA: A ATENTA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS INSTITUCIONAIS

G. Barbosa1

1Reitoria – Gabinete do Reitor/Unicamp

RESUMO
Os motoristas da Unicamp têm papel importante no apoio de diversas atividades institucionais com resultados nas
áreas administrativas e que resultam em contribuições de relevância nas questões de ensino, pesquisa e extensão.
Nesse sentido criou-se uma cultura organizacional própria que os diferencia qualitativamente neste segmento profissional,
quando comparados com os motoristas de diversos outros segmentos. Há ainda os motoristas de autoridades da alta
administração, que têm ainda o papel adicional de participar da viabilização da representação da universidade em
diversos ambientes externos. Isso requer um preparo para que as especificidades, neste caso, exigências da função
sejam consideradas e cumpridas. A troca de informações e a busca por melhorias são imprescindíveis para a
construção de um caminho de profissionalização e de um ambiente de trabalho cada vez mais funcional (e que
minimize seus gastos), alcançando, dessa forma, a economia de recursos que permitem a utilização em outros
investimentos institucionais. Um exemplo objetivo de algo que resultou em economia de custos, está na participação
desses profissionais motoristas na obtenção da isenção do pagamento de pedágios para veículos da Unicamp no
trânsito a serviço da Instituição. Para este processo a obtenção de informações, pesquisa comparativa e formulação
de sugestões foram imprescindíveis.
Palavras-chave: Transporte, representação da Universidade
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O ACERVO DE PUBLICAÇÕES SERIADAS DO ARQUIVO EDGARD LEUENROTH IFCH/UNICAMP
E SEU TRATAMENTO TÉCNICO

M. C. Santos1, N. G. Oliveira

1IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail: maruka@unicamp.br

RESUMO

O acervo do Arquivo Edgard Leuenroth é constituído por fundos e coleções - pessoais e organizacionais, que tratam
das seguintes temáticas: movimento operário e sindicalismo, história do trabalho e da industrialização, história da
saúde, história da esquerda, direitos humanos, história política, história da cultura, movimentos sociais, questões
agrárias, história intelectual e história da antropologia. É composto por livros, publicações seriadas, folhetos, manuscritos,
registros fotográficos, postais, cartazes, fitas de vídeo e películas cinematográficas. O presente trabalho tem por
objetivo apresentar o tratamento técnico dispensado ao acervo de publicações seriadas, cuja rotina é desenvolvida
pelo Setor de Processamento Técnico, correspondendo às atividades de catalogação e disponibilização dos títulos
em sistema informatizado. O texto descreve a constituição, temática, tratamento técnico, armazenamento, possibilidades
de pesquisas de um valioso acervo tanto pelo período que abrange (século XIX até os dias atuais), como também pela
sua especificidade (tratam-se de publicações que não costumam ser encontradas nas bibliotecas convencionais).
Procura-se ainda fazer uma reflexão sobre a importância dessas publicações como fonte de pesquisa histórica.
Palavras-chave: Publicações seriadas, Periódicos, Processamento técnico

O INTRA-EMPREENDEDOR COMO AGENTE DE MUDANÇA: INOVAÇÃO E BENEFÍCIOS

R. A. Dalbó1

1HEMOCENTRO – Centro de Hematologia e Hemoterapia/Unicamp
e-mail: radaldo@unicamp.br

RESUMO

Há anos, as organizações buscam melhores patamares de resultados, porém esta expectativa muitas vezes acaba
não ocorrendo, já que a forma de como os funcionários trabalham pouco se modernizou. Desde que o conceito de
intra-empreendedorismo foi estabelecido, percebemos a necessidade de investir numa competência organizacional
onde o desafio é desenvolver os colaboradores, dando-lhes as oportunidades de fazer com que suas idéias se
realizem. As organizações ao dar liberdade e recursos para transformar a idéia em realização, têm feito um grande
diferencial, tornando essa competência em resultados altamente eficazes gerando um diferencial na competitividade.
Os intra-empreendedores podem fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma organização. O custo
de perder talentos empreendedores é maior do que a perda de um profissional técnico qualificado ou um colaborador
eficaz em uma área específica. No presente trabalho é apresentada uma discussão acerca das características intra-
empreendedoras e seus benefícios dentro de uma abordagem comportamental nas das organizações em especial as
organizações públicas.
Palavras-chave: empreendedorismo, empreendedor, intra-empreendedorismo.
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O SAE – SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE E A SUA IDENTIDADE VISUAL

J. A. Oliveira1

1SAE – Serviço de Apoio ao Estudante/Unicamp.
e-mail:  jura@unicamp.br

RESUMO
A adoção de um logotipo e de uma identidade visual objetiva identificar, de maneira clara e imediata, a Unidade ou
Instituto a que se refere. O SAE – Serviço de Apoio ao Estudante, desde 1994, vem aprimorando esta prática. O
primeiro passo foi o de definir um logotipo, sua forma de utilização, as versões a serem utilizadas. O segundo passo
foi o de estabelecer uma padronização de todos os seus impressos, tais como formulários de inscrição para
solicitação de bolsas, blocos de anotação, cartazes de comunicação geral, cartões de visita, entre outros. A
responsabilidade pela correta aplicação do logotipo e da criação e utilização inequívoca dos impressos do SAE é
facilitada pela existência do Setor de Divulgação e Publicações pertencente ao próprio SAE. Com esta prática,
pretende-se criar a possibilidade de identificação inequívoca do SAE e, também, comunicar ao seu público-alvo com
mais precisão e confiabilidade as informações de que o SAE necessitar.
Palavras-chave: designer gráfico, identidade visual, logotipo

O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS
NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

R. P. Coelho1, R. M. Hirata, S. M. B. S. Telles

1NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas/Unicamp
e-mail: rodrigo@nepp.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho resume o processo de elaboração de um sistema de monitoramento da gestão de abrigos para crianças
em situação de risco no município de Campinas (SP). O trabalho foi desenvolvido em conjunto com técnicos da
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social (SMCTAIS) a partir de demanda da
Prefeitura Municipal de Campinas. O projeto criou instrumentos de levantamento de informações (um questionário,
um banco de dados e uma metodologia de análise rápida) que fornece aos gestores um acompanhamento periódico
da situação dos abrigos para crianças em relação aos objetivos estabelecidos em legislação e diretrizes e normas dos
governos federal, estadual e municipal, tanto do governo como da sociedade civil. Os instrumentos devem ser
preenchidos pelos responsáveis de cada abrigo e consolidados e analisados pela SMCTAIS, que procura observar
as diferenças de desempenho entre as diversas entidades conveniadas com o município e o próprio abrigo municipal.
Entre os tópicos abordados pelos instrumentos estão a capacidade de infra-estrutura de recursos humanos, a
freqüência de atividades desenvolvidas pelas crianças e o esforço em manter os vínculos familiares. O instrumento
foi incorporado na rotina da SMCTAIS, que o aplica periodicamente junto aos abrigos municipais voltados para o
atendimento a crianças.
Palavras-chave: Crianças, Políticas Públicas, Monitoramento.
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O TEXTO, O CONTEXTO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

E. C. Lins¹

1GGBS – Reitoria/Unicamp
e-mail: edison@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Há diversos profissionais que atuam na Unicamp e em outros ambientes profissionais. Há um número grande de
funcionários que são docentes, por exemplo, na rede pública estadual e em instituições de ensino superior da região.
Neste outro espaço de atuação é possível levar experiências da vivência no ambiente Unicamp em seus projetos e
ações de ensino e pesquisa e o sentido qualitativo da formação que marca nossa instituição. Tenho exercitado isso
com alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos em uma escola pública ao incentivá-los a fazer da produção de
texto uma melhor compreensão do contexto social em que vivem e, a partir desta compreensão, elaborarem ou
participarem de processos da construção da cidadania. Desta forma, vários desses alunos enviam pequenos textos
para colunas do leitor em jornais da cidade e da região, abordando temas de cidadania. Mais recentemente, tenho
incentivado alunos concluintes do ensino médio a produzirem artigos mais densos, de opinião. Dentro desse
contexto, já existe a publicação de textos mais trabalhados desses alunos no jornal Correio Popular, um dos mais
importantes jornais do interior brasileiro.
Palavras-chave: Produção de texto, Cidadania, Jornal

O WEBSITE DA BIBLIOTECA DO IEL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

A. A. G. Llagostera¹

¹IEL – Instituto de Estudos da Linguagem/Unicamp
e-mail:  anallago@iel.unicamp.br

RESUMO:
No inicio de 2007, a direção do IEL definiu pela mudança do portal da unidade. A Biblioteca é um dos destaques no
portal e em função disso decidiu-se fazer um  estudo analítico para realizar a mudança do website  baseada na
literatura sobre o assunto e nas experiências de outras Bibliotecas.  O resultado foi a implantação, em junho de 2007,
de um website atualizado tecnologicamente, de acesso rápido, de conteúdo pertinente com a comunidade atendida e
coerente com a importância da Biblioteca na unidade. Visite: http://www.iel.unicamp.br/biblioteca/index.php.
Palavras-chave:   website, arquitetura da informação, biblioteca.
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OTIMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS PATRIMONIAIS, DOS MATERIAIS
BIBLIOGRÁFICOS DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP

S. R. C. Vosgrau¹, G. J. N. Chagas¹

¹BC – Biblioteca Central/Unicamp
e-mail: soninha@unicamp.br

RESUMO

À Diretoria de Tratamento de Informação  do SBU compete gerenciar , controlar  o tombamento e a  Incorporação
Patrimonial dos Materiais  Bibliográficos do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, provenientes de compras, doações
ou convênios. Com a finalidade da melhoria dos serviços, foi criado um Banco de dados em Access, com a função
de otimizar os procedimentos, os quais estavam com as informações dispersas, dificultando a análise dos Processos
Patrimoniais. O método utilizado é a conferência,  através da leitura integral dos documentos   de cada  Processo
Patrimonial e das informações das notas fiscais com o relatório gerado pelo Sistema de Tombamento do SBU,
buscando a consistência e exatidão de toda tramitação dos Processos Patrimoniais, e a completude dos elementos
necessários: a) Numeração; b) Nota de Empenho; c) Nota de liquidação de despesa; d) Nota Fiscal; e) Relatório de
Tombamento, após o quê, serão enviados à Incorporação Patrimonial da Universidade,  finalizando com o arquivamento
do Processo Patrimonial. Como resultados, o programa centralizou as informações, gerando relatórios com todas as
informações  pertinentes para uma tomada de decisão mais precisa.
Palavras chave:  Incorporação patrimonial, Melhoria de processo, Qualidade dos serviços ao usuário.

OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO –
REGIÃO DO JARDIM OURO VERDE

J. N. Silva¹, J. Victal, C. A. Silva

¹Prefeitura Universitária – Coordenadoria Administrativa e de Serviços - UNITRANSP/Unicamp
e-mail: nilton@unicamp.br

RESUMO
O projeto de otimização de rotas do serviço de transporte fretado da Unicamp foi desenvolvido objetivando o aumento
do índice de ocupação, e conseqüente redução do índice de ociosidade, verificada no serviço de transporte fretada,
especificamente na Região Ouro Verde. A Região estudada contava com sete linhas de ônibus fretado, as quais
realizavam 15 viagens diariamente oferecendo 660 lugares, com uma ocupação média de 465 lugares, ou seja, de
64%. Os estudos demonstraram a possibilidade de redução diária de 195 lugares na região, sem que comprometesse
o atendimento. Após análise da viabilidade, através de gráficos, foi possível a redução de apenas 132 lugares
correspondente a 3 viagens por dia. Após a implementação das alterações em outubro de 2007 verifica-se que houve
uma significativa elevação do índice de ocupação, o qual passou para 88% e o resultado gerou uma economia
correspondente de 1,14% do orçamento do fretado para o exercício de 2008.
Palavra-chave: Otimização, ocupação, economia.
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PARQUE HERMÓGENES DE FREITAS LEITÃO FILHO: PROJETO PARQUE AMIGO

J. G. A. Lacerda1, D. Baganha, C. F. S. Andrade, C. Chuffi, D. B. Neto, D. Santin, E. Z. F. Setz, F. A.
Silva, J. F. Fontebasso, J. Y. Tamashiro, J. L. Silveira, M. G. M. Souza, O. A. Óleo, P. T. G. Dares, R.

C. M. Micaroni, S. Y. Pereira

1PRDU – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário/UNICAMP
e-mail: janeg@unicamp.br

RESUMO
Este projeto nasceu da necessidade da PRDU tratar de maneira organizada e sistemática; após a inativação da
estação elevatória de esgoto e construção do emissário, a questão que envolve o parque e a lagoa Chico Mendes
relacionando os aspectos e impactos ambientais inerentes às nossas atividades de trabalho. O projeto tem como
objetivo propor ações de revitalização do Parque Hermógenes de Freitas Leitão Filho. Para entendermos a situação
do Parque Hermógenes foi necessário resgatar a sua história sendo que as terras do parque e as águas que
margeiam até o ponto máximo de sua profundidade e que fazem limite com a Universidade nos pertencem de fato,
mas a administração em si do parque é feita pelo Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de
Campinas. O projeto resgatou a parceria com a PMC, invocou parceiros internos e externos, foi feita uma oficina com
estes parceiros e trabalhado a construção das seguintes etapas: conscientização, diagnóstico, verificação dos pontos
de melhorias, estabelecimento e priorização de metas, elaboração e implantação do plano de ação, desenvolvimento
e análise dos indicadores e monitoramento. Resultados até o momento: ecobatimetria da lagoa, planialtimetria do
parque, inventário do mobiliário, levantamento da fauna e flora existente no local, várias ações de interação com a
comunidade usuária (Dia de Parque Amigo), análise da água.
Palavras-chave: Parque Hermógenes, lagoa, parque amigo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – A EXPERIÊNCIA DA UNICAMP

F. Pires1

1Coordenadoria Geral da Universidade - Reitoria/Unicamp
e-mail: fatima@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O objetivo é apresentar os principais resultados e lições aprendidas no processo de implantação do Planejamento
Estratégico na UNICAMP. O Planejamento Estratégico (PLANES) da UNICAMP é um processo acadêmico/
administrativo dinâmico cujo objetivo central é ampliar o horizonte da gestão da Universidade. Este processo envolve
os diversos atores institucionais no estabelecimento de prioridades de médio e longo prazo e na formulação e
implantação de políticas que levem à realização destas prioridades. O PLANES Fase II se iniciou em 2002
envolvendo discussões locais, formulação de estratégias nos diversos níveis de atuação da UNICAMP e ampla
participação dos colegiados institucionais. Sua estrutura formal foi aprovada em 2004 pelo CONSU (Deliberação
CONSU 405/04). Parte da dinâmica do PLANES é a sua revisão periódica e a primeira revisão foi iniciada em 2006
em um processo de ampla discussão. Este longo processo resultou em proposta de alteração da estrutura do
PLANES, discutida em detalhe e aprovada pela COPEI em Novembro de 2007 e pelo CONSU em Março de 2008
(Deliberação CONSU 165/08). O objetivo deste trabalho é apresentar, em linhas gerais, a nova estrutura do
PLANES revisado e os principais resultados já alcançados desde 2002 e algumas “lições aprendidas”.
Palavras-chave: gestão estratégica, planejamento estratégico, avaliação institucional.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ROI

S. H. Sousa1

1BCCL – Biblioteca Central Cesar Lattes/Unicamp
e-mail:  shsousa@unicamp.br

RESUMO
Ao longo do tempo, as micro e pequenas empresas sempre colaboraram com uma parcela significativa para o
desempenho da economia brasileira. No entanto, devido a fatores como concorrência, crescimento do país, mudanças
tecnológicas, entre outros, se torna cada vez mais essencial para micro e pequenos empresários adquirir conhecimentos
gerenciais que reflitam as dimensões mínimas de investimento, mercado, recursos humanos e materiais para que
possam assegurar não apenas o crescimento, mas também a sobrevivência da empresa. Baseado nesta perspectiva,
o objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico organizacional de uma microempresa que atua no ramo da
construção civil, dando prioridade à análise financeira. Para isso, a metodologia proposta constitui-se na aplicação de
uma abordagem sistêmica que possibilite uma reformulação da ação ou atividade empresarial, baseada no planejamento
e controle financeiro. Os resultados obtidos apontam para a necessidade de reestruturação do controle administrativo
da empresa, utilizando as ferramentas propostas, a fim de solidificar seus objetivos e planejar investimentos futuros.
Palavras-chave: diagnóstico organizacional, análise financeira, microempresa

PLANEJAMENTO VISANDO A AUTO-SUFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE MARAVALHA NO CENTRO
MUILTIDISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA NA ÁREA DA CIÊNCIA  EM ANIMAIS DE

LABORATÓRIO -  UNICAMP

S. L. Lucino1, A. F. L. Filho, M. A. Ribeiro, M. M. Mencarelli

¹CEMIB – Centro Multidisc. para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório/Unicamp
e-mail: lucino@cemib.unicamp.br

RESUMO

O presente trabalho pretende demonstrar a necessidade de incrementar o orçamento do Centro visando auto-
suficiência financeira na produção de maravalha. Para tal utilizou-se o planejamento financeiro, como estratégia na
captação de recursos extra-orçamentários. Sendo imprescindível o repasse de recurso das Unidades usuárias de
maravalha junto ao CEMIB, pois sem esse repasse a manutenção da produção de maravalha torna-se inviável
financeiramente. O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a ampliação e fortalecimento do orçamento do
CEMIB, através da prestação de serviços na produção de maravalha.
Palavras-chave: planejamento, orçamento, produção de maravalha
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PORTAL DOS CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES
DE PESQUISA DA UNICAMP

M. R. Pereira1, R. L. Moraes, E. Cauli

1COCEN – Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa/Unicamp
e-mail:  marcos@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O projeto Portal dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp traz uma série de inovações que
reúne espaço para divulgar atividades, notícias e eventos realizados diariamente pelos vinte e três Centros e Núcleos
vinculados à Cocen. Além de conter informações em inglês sobre os Centros e Núcleos, possui área com acesso
restrito para consultar orçamento, cadastrar eventos e notícias, alterar dados e informações institucionais. O novo site
foi totalmente redesenhado, para ser mais organizado e fácil de utilizar. Novos recursos, seções e funcionalidades
foram adicionados e aprimorados para que as páginas funcionem como uma fonte de consulta e auxílio às atividades
diárias dos Centros e Núcleos. Criado para interagir com os usuários da internet, compartilhar e democratizar o
conhecimento e as atividades dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, o objetivo do novo site é
funcionar como um instrumento de prestação de serviços, dinâmico, informativo e atualizável. Principais características:
aplicações web com integração e consulta a banco de dados, manutenção de informações institucionais com acesso
restrito, inserção, alteração e exclusão de eventos, notícias e imagens, consulta aos dados financeiros – dotação
orçamentária, consulta às informações dos pesquisadores lotados nos centros e núcleos, sistema de imagens
relacionadas aos centros e núcleos. O site da Cocen poderá ser utilizado por todos os usuários da internet e oferecerá
toda informação disponível dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa e será permanentemente atualizado.
Palavras-chave: Qualidade de Informação, Divulgação e Centros e Núcleos de Pesquisa.

PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO EM SERVIDORES PÚBLICOS:
UMA REFLEXÃO PARA GESTÃO E SAÚDE MENTAL

J. P. M. da Silva1, D. C. dos Santos1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: petrucio.ms@uol.com.br

RESUMO
A palavra trabalho – originário do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, aparelho de tortura para amarrar
os condenados ou os animais difíceis de ferrar. Daí foi feita a associação do trabalho com tortura, sofrimento, labuta,
dentre outras. A seletividade e o elitismo vêm desde a Antiguidade grega, onde o manual e tudo que se relacionava
a ele era desvalorizado, enquanto que a atividade teórica, intelectual, era considerada a mais digna do homem. Dessa
forma, o trabalho é uma relação que homem estabelece com a natureza no sentido de transformá-la em seu próprio
beneficio, e também considerado um fator importante de promoção a sua saúde. Através do trabalho o ser humano
realiza-se, estrutura-se internamente e desenvolve-se em suas várias dimensões, tanto do ponto de vista psicológico,
quanto no âmbito social, econômico e político. O ato de trabalhar para além da relação social que estabelece (Marx,
1988), é fundamental para a estruturação da identidade e formação do sujeito. Sob essa perspectiva é que o
Laboratório de Saúde Mental e Trabalho propõe uma reflexão no sentido de se conseguir um equilíbrio entre prazer–
sofrimento no trabalho em relação à questão do processo de Gestão de Pessoas.
Palavras-chave: trabalho, sofrimento, prazer
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PREGOEIRO NA UNIVERSIDADE

A. A. Pontin1, E. F. Paifer1, G. A. G. Fernandes1, J. R. O. Barros1, J. G. Pereira1, P. M. Godoi1,

R. T. Rabonato1, E. A. R. Coloma1, P. E. Paro1, L. A. Nakata1, W. T. Andrade1

1DGA – Diretoria Geral da AdministraçãoUnicamp
e–mail: adriana@dga.unicamp.br

RESUMO

Em 2002, a Lei Federal nº 10.520, instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nova
modalidade de Licitação denominada Pregão. Este foi implantado nos Órgãos Públicos nas formas Presencial e
Eletrônico, e contribuiu para redução de preços e agilização nas aquisições, surgindo a função de Pregoeiro. Na
Unicamp, o cargo foi criado em 2007, como resultado de um amplo estudo envolvendo áreas pontuais da Universidade,
onde foi definido, segundo a legislação vigente e metodologia adotada pela própria instituição, perfil e quantidade de
Pregoeiros necessária para atendimento da demanda existente. O Pregoeiro deve pertencer ao quadro efetivo da
Unicamp, ter capacitação formal para a função. Ele adjudica o certame, motiva lances com o objetivo de conseguir
o melhor preço, analisa e decide sobre a habilitação dos participantes dentre outras atividades. Atualmente a
Universidade conta com uma equipe de 07 Pregoeiros que, no ano de 2007 realizou 465 Pregões (presenciais e
eletrônicos), com uma economia de R$ 5,6 milhões, considerando o preço referencial versus o preço negociado. De
janeiro a maio/08, realizaram 382 pregões, representando economia de R$ 7 milhões, incluindo os preços já
registrados para fornecimento.

Palavras-chave: Pregoeiro, pregão, licitação

PREGÕES PRESENCIAIS - PROJETO TEIA DO SABER 2007

E. Nucci¹

1PREAC – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp
e-mail: edison@extecamp.unicamp.br

RESUMO
No segundo semestre de 2007 houve por parte da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a promoção de
Pregões Presenciais, referente ao Programa Teia do Saber, onde o Grupo Gestor de Projetos Educacionais (GGPE),
concorreu com outras entidades de ensino pública e privada. Esse programa visa o treinamento e a atualização
profissional dos professores da rede estadual. Foi um trabalho muito positivo do ponto de vista institucional e pessoal,
onde foram desenvolvidas competências que até então não haviam sido experimentadas. Pude adquirir grande
experiência na arte da negociação e do embate com outros representantes. Nessa experiência, pude garantir à
UNICAMP vários cursos em disputa em diferentes cidades do Estado de São Paulo. O trabalho desenvolvido
trouxe para a Universidade uma expressiva soma de recursos aplicados dentro do projeto, com a contratação de um
grande número de docentes para ministrá-los. Com este trabalho, a Universidade conseguiu firmar novas parcerias
e teve seu leque de ações ampliado, tendo uma maior visibilidade junto às comunidades beneficiadas, a saber, grupos
de professores da rede estadual de ensino. Digo que a experiência foi gratificante.
Palavras-chave: Teia do saber, Pregões presenciais, Arte da negociação
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PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA/COORDENAÇÃO
DA BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES

E. Bombardi1, M. P. Silva, V. F. Neves, M. E. I. Silva

1BCCL – Biblioteca Central “Cesar Lattes”/Unicamp
e-mail: ednacol@unicamp.br

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo estabelecer padrões mínimos de organização e atendimento aos usuários da secretaria
da Biblioteca Central Cesar Lattes. A metodologia para o desenvolvimento do trabalho foi dividida em duas fases,
sendo a primeira fase o mapeamento dos serviços prestados, tendo como abrangência às atividades: Expediente/
Protocolo (processos, malotes, atendimento telefônico, utilização de fax, arquivo), quadro de chaves (controle e
manutenção atualizada), reprografia (controle através de senhas), Transporte (entrega e retirada de documentos,
livros e periódicos em todo o campus), Copa (reuniões e eventos), Patrimônio (controle de PI’s da unidade e via
ARCC/CP), Almoxarifado (entrada, saída, previsões e consumo dos materiais) e Serviço Terceirizado de Limpeza.
Na segunda fase a organização do fluxo das atividades. A partir desta iniciativa os resultados apresentados são,
criação de procedimentos internos, cuja implantação foi realizada em 2006, trazendo benefícios a todos os funcionários,
tanto do setor como dos usuários dos serviços. Observou-se, ainda, que após a implementação dos procedimentos,
por se tratar de serviços com características específicas, houve uma diminuição do índice de retrabalho, bem com
uma melhor organização do fluxo das atividades. Desta forma, espera-se que o presente trabalho possa contribuir
para o crescimento profissional, otimização nas atividades e receptividade de propostas de melhorias que poderão
ocorrer durante o evento.
Palavras chave: organização, procedimentos.

PROCEDIMENTOS PARA A DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS:
TRANSFERIR, RECOLHER, ELIMINAR.

V.L.N. Santos1, M. A. Forti2

1SIARQ - Arquivo Central do Sistema de Arquivos/Unicamp
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO
Este artigo consiste na determinação da destinação final dos documentos, ou seja, na fixação de prazo de guarda aos
documentos vigentes, na transferência aos Arquivos Intermediários dos documentos com longo prazo de vigência, no
recolhimento ao Arquivo Permanente dos documentos com valor secundário e na eliminação daqueles destituídos de
valor administrativo, legal, fiscal e histórico-cultural. O procedimento tem como objetivo orientar as unidades e órgãos
da Universidade quanto aos procedimentos técnicos arquivísticos, especificamente no que diz respeito aos documentos
produzidos e acumulados no exercício de suas atividades visando à preservação da memória institucional.
Palavras-chave: Gestão de Documentos, Avaliação de Documentos, tabela de temporalidade.
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES E ÓRGÃOS DA UNICAMP

M. A. Forti1, V. L. N. Santos, F. R. P. Silva

1SIARQ – Arquivo Central do Sistema de Arquivos/Unicamp
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO

Este trabalho apresenta a metodologia aplicada na avaliação de documentos nos arquivos das unidades e órgãos da
universidade. O processo de avaliação de que trata este artigo consiste na determinação do ciclo de vida dos
documentos, na fixação de prazo de guarda e em sua destinação final A avaliação documental tem como objetivo
racionalizar e controlar a produção de documentos, normalizar o fluxo documental e preservar o patrimônio documental.
Avaliar documentos é uma operação de muita responsabilidade para o arquivista, pois é em decorrência dela que os
documentos são encaminhados para a guarda permanente ou para a eliminação. O trabalho prevê a implantação do
processo de avaliação de documentos dentro da unidade/órgão, com nomeação de Comissão Setorial de Arquivos
e elaboração de tabelas de temporalidade de documentos, instrumento de destinação aprovado por autoridade
competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou
eliminação de documentos.
Palavras-chave: Arquivo Universitário, Arquivo Permanente, Gestão de Documentos.

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE PESQUISADOR COLABORADOR NA FEAGRI

R. C. C. Ferreira1 , S. Francisco1

1FEAGRI  - Faculdade de Engenharia Agrícola/UNICAMP
e-mail: rita@agr.unicamp.br

RESUMO
Trata-se de um trabalho de melhoria do processo para “Credenciamento de Pesquisador Colaborador na FEAGRI”,
visando oferecer aos clientes uma padronização, transparência, otimização e melhoria na qualidade de atendimento.
Esse processo foi escolhido porque envolve um grupo ampliado de seções/secretarias para o desenvolvimento
dessa atividade, pela existência de duplicidade de ações, retrabalho constante, ausência de padrões, etc. Na fase de
definição do problema, uma das técnicas utilizadas foi o Diagrama SIPOC, também conhecido como “diagrama de
contexto”. Esta técnica tem por objetivo mostrar de forma clara aos envolvidos no projeto o que tem de ser resolvido.
Em outras palavras, este diagrama é um mapa que trás uma nova perspectiva, sendo uma descrição de um
fluxograma de alto nível (nível macro). Também utilizamos outras ferramentas, tais como: Ciclo PDSA, Voz do
Cliente – VOC, Árvore CTQ, Diagrama de Causa e Efeito, levantamento de dados, etc. A intenção é que a gestão
desse processo seja otimizada e pró-ativa, padronizando os procedimentos administrativos, portanto, buscando a
melhoria da eficiência e da qualidade das atividades. Os resultados esperados com o novo redesenho do processo
de Credenciamento de Pesquisador Colaborador na FEAGRI vão permitir uma maior visibilidade do processo,
agilidade nas análises dos pedidos, diminuição dos prazos de tramitação, padronização de procedimentos, minimização
da burocracia, redução do retrabalho e melhoria na comunicação entre os setores envolvidos e os clientes “pesquisadores
colaboradores”.
Palavras-chave: visibilidade, pesquisador, redução de prazos
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PROCESSO DE GESTÃO DA VIDA FUNCIONAL DOCENTES DA UNICAMP

L. P. Lotti¹

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos - Coordenadoria, Grupo Apoio Técnico/Unicamp
e-mail: lotti@unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho alinha-se às iniciativas estratégicas da UNICAMP orientadas para a implantação da gestão por
processos dos seus negócios tanto da área fim quanto da área meio. O objetivo geral deste trabalho é descrever como
foi executado o desenho e a melhoria dos subprocessos que compõem o Processo Vida Funcional Docentes cujo
objetivo é administrar a vida funcional dos docentes desta universidade desde o momento em que são admitidos
como servidores até seu desligamento. Este processo acontece, em grande parte na Diretoria Geral de Recursos
Humanos/Diretoria Administração de Pessoal - DGRH/DAP. Em virtude da complexidade e extensão do objetivo,
e também por ser uma melhoria em processos de serviço, foram utilizados conjuntamente os seguintes métodos:
metodologia GEPRO (Gestão por Processos) para mapeamento e descrição dos subprocessos, PMI (Project
Management Institute) para gerenciamento do projeto e documentação dos produtos a serem entregues e ciclo de
melhorias PDSA (Planejar, Fazer, Estudar, Agir) como ferramenta estatística para detecção, estruturação e quantificação
das melhorias necessárias. Os principais resultados foram: desenho completo do processo da Vida Funcional
Docentes (entendendo-se por desenho fluxogramas e planilha de atividades), redução da quantidade de atividades
necessárias, redesenho dos subprocessos melhorados.
Palavras-chave: desenho de processos, melhoria de processos, projeto

PROCESSO DE MELHORIA DAS DIRETRIZES DE PROCESSAMENTO TÉCNICO PARA O SISTEMA
DE BIBLIOTECAS (SBU) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

G. C. Santos1 e T. C. O. N. de Carvalho2

1FE – Faculdade de Educação,  2BCCL – Biblioteca Central César Lattes/Unicamp
e-mail: gilbfe@unicamp.br

RESUMO

Com o intuito de garantir o controle e difusão da produção científica, técnica e artística da Universidade Estadual de
Campinas, provendo acesso à informação gerada e armazenada, a UNICAMP conta com o Sistema de Bibliotecas,
composto pela Coordenadoria do SBU e 24 bibliotecas seccionais alocadas nas unidades de ensino e pesquisa,
arquivos, centros e núcleos distribuídas nas diversas áreas.  Em setembro de 2007 durante o curso do Programa de
Desenvolvimento Gerencial (PDG), apresentamos como trabalho final  um processo de melhoria centrado na
catalogação de material bibliográfico (livros) que se encontravam fora da base de dados  bibliográfica, ACERVUS,
de duas das bibliotecas que compõem o Sistema; a Biblioteca da Faculdade de Educação e as  Coleções Especiais
e Obras Raras da Biblioteca Central César Lattes visando através do acesso informação,  a satisfação    dos
usuários; acréscimo do número de itens catalogados; resposta rápida a pedidos de informação da  Administração
Central em relação a quantidade de livros existentes no Sistema; maior   visibilidade   aos acervos do SBU.
Palavras-chave: Melhoria de Processo, Catalogação, Base Acervus
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PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA CRECHE ÁREA DE SÁUDE:
UM RECORTE DA PSICOPEDAGOGIA

H. L. VITORINO1, M. A. O. ARNAIS, T. FRANZONI, M. A. P. S. PINHEIRO

¹DGRH –Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: vitorino@unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a produção do conhecimento da Equipe de Psicopedagogia da
Creche Área de Saúde (CAS), elaborada a partir das ações de formação em serviço do professor de Educação
Infantil de 0 a 3 anos. A principal frente de atuação da Área de Psicopedagogia da CAS tem sido a formação
continuada desses profissionais, viabilizada através de encontros com as professoras para a troca de saberes e
planejamento de ações do cotidiano. Esses momentos de formação envolveram: a leitura das necessidades dos
diferentes grupos de professoras, a busca de fundamentação teórica para subsidiar as intervenções/ações pedagógicas
e, por fim, a construção de dispositivos e ferramentas que provoquem a reflexão em diferentes temáticas educacionais.
Esta forma de atuação da Equipe de Psicopedagogia da CAS possibilitou a ampliação do repertório de cada
profissional da área resultando na construção de conhecimentos fundamentados em uma prática do cotidiano na
Educação Infantil que vem sendo apresentada em diferentes contextos como: publicações, palestras em
congressos,assessorias, aulas e ações junto à comunidade de bairro de Campinas.
Palavras-chave: Creche, Formação, produção do conhecimento

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIÁRIOS

C. Rossi1, B. P. S. Bettio1, N. L. Gardin1, L. A. Nakata1, C. S. Barbosa, P. Berni, E. Esbrisse,  M. S. P.
Moraes, G. M. Alves, C. F. Freitas,  P. A. Costa

1 DGA – Diretoria Geral de Administração/Unicamp.
e-mail: bianca@dga.unicamp.br

RESUMO
O Programa de Acompanhamento e Desenvolvimento de Estagiários foi criado em 2004 para atender uma demanda
gerencial. Trata-se de uma proposta de desenvolvimento dos estagiários da Diretoria Geral da Administração (DGA),
que visa primordialmente o suporte ao desenvolvimento dos estagiários, cumprindo com o papel educador e formador
da Instituição para com a formação dos mesmos. O Programa busca desenvolver habilidades necessárias para o
ingresso no mercado de trabalho; estabelecer sistemática de avaliação de desempenho e feedback com o grupo de
estagiários; buscar maneiras de favorecer e facilitar a integração entre os estagiários. Todos os estagiários da DGA
participam deste Programa. Os encontros, que são coordenados pela equipe de psicologia da Assessoria de
Desenvolvimento de Pessoal (ADP), acontecem mensalmente e tratam de diversos assuntos que englobam o
universo dos estagiários como postura ética e profissional, comunicação, trabalho em equipe, elaboração de currículo,
entrevista, entre outros. A grande maioria dos estagiários da DGA tem conseguido recolocar-se após o término de seu
estágio.
Palavras-chave: desenvolvimento, estágio, emprego.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DA UNICAMP – PDG

G. B. F. Lorenzetti1, A. J. Petenate2, M. S. Vulcano3, A. B. Delgado Filho4, M. R. A. Rocha3,
A. M. Okusigue5, A. S. Barros3,  F. B. Godoy6, I. S. A. G. Borges1, J. L. B. Bertim3, J. L. Pereira7,  M. A.

Q. Souza3, M. C. Andrade2, M. C. A. F. Souza8, M. C. O. Duque1,  M. J. Bacic8, M. Lüders6, R. A. M.
Ferreira9

1AFPU, 2IMECC, 3DGRH, 4Auditoria, 5CCUEC, 6HC, 7FEA, 8IE, 9IFCH - UNICAMP
e-mail: glaucia@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) foi desenvolvido pelo Grupo Qualifica para desenvolver os
objetivos estratégicos da PRDU e da Unicamp relacionados à capacitação e qualificação de seus funcionários.
Iniciado em 2004, como um curso de especialização universitária em desenvolvimento gerencial, com uma carga
horária total de 412 h, dividido em quatro módulos: Fundamentos Institucionais, Gestão por Processos, Aspectos
Funcionais da Gestão e Gestão de Pessoas. 210 gerentes participaram de sete turmas do PDG, entre eles,
assistentes técnicos (AT), assistentes técnicos de unidade (ATU), assessores, diretores e coordenadores. Os 198
gerentes que concluíram o curso produziram 90 projetos de melhoria de processos, como trabalhos de conclusão de
curso, sendo que 36 deles já foram implantados. Dando continuidade ao Programa, representantes dos alunos se
reúnem periodicamente para organizar eventos com temas de interesse dos gerentes e  estão previstas para o
segundo semestre de 2008, duas novas turmas do PDG, bem como 3 novas turmas de PDG para supervisores.
Palavras-chave: recursos humanos, desenvolvimento, gerentes.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

F. Coelho, J. G. A. Lacerda, C. F. S. de Andrade, C. N. M. Bocayuva, J. P. Causo Neto, R. F.
Coelho, A. L. N. Gândara, R. C. C. M. Micaroni, A. N. Ponezi, V. L. G. Rehder, M. G. M. Souza1, E. N.

Teixeira, E.Tomaz.

¹CGU – Coordenadoria Geral da Universidade/Unicamp.
e-mail: gineusa@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho apresenta o Programa de Gerenciamento de Resíduos Perigosos da Universidade Estadual da
Campinas (UNICAMP). Encontram-se detalhadas não só as premissas do programa e seu histórico de implantação,
mas também os resultados parciais obtidos.  Iniciada a eliminação dos resíduos químicos passivo em 2006 e
finalizado 2008 onde 100% do resíduo químico passível de incineração-destinação final foram eliminados. Foi
realizado um levantamento extensivo do resíduo gerado de forma contínua e deu-se início às atividades de treinamento
de pessoal, de reuso e reciclo de resíduo e ao estudo de alternativas de destinação final ambientalmente mais
adequada para o resíduo gerado de forma contínua. Em paralelo está em andamento o treinamento e a formação dos
facilitadores das unidades, através de curso em ambiente TelEduc, para nivelamentos dos conhecimentos sobre
resíduos domésticos e perigosos e a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos (PGR) para as unidades
universitárias da UNICAMP. Como próxima etapa a conscientização e orientação na busca para a minimização da
geração de resíduos químicos e construção do Entreposto de Resíduos para a UNICAMP.
Palavras chave: Gerenciamento de Resíduos, Resíduos Perigosos, Gestão Ambiental.
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PROJETO BVA – BIBLIOTECA VIRTUAL EM ALIMENTOS

S. F. Faria1, E. G. Oliveira1, L. M. Pietrosanto1

1 FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: sulaff@fea.unicamp.br

RESUMO

Apresenta o planejamento e implantação da Biblioteca Virtual de Alimentos, através da parceria BibFEA (Biblioteca
da Faculdade de Engenharia de Alimentos) e BIREME/OPAS  (Centro Latinoamericano e do Caribe para Informação
em Ciências da Saúde). A BVA objetiva reunir informações especializadas na área de Alimentos, dispersas na
Grande Rede e que são capturadas, organizadas, sistematizadas, integradas e disponibilizadas na Internet, e outras
digitalizadas otimizando os recursos de recuperação da informação e provendo ao usuário um serviço amplo de
acesso à informação. A BVA está sendo desenvolvida em cinco fases, sendo primeiramente as bases digitais da
produção científica da FEA (teses e artigos), o portal de busca, uma revista científica e posteriormente as bibliotecas
temáticas sobre temas relevantes para as políticas públicas, que integrarão a Biblioteca Virtual da Saúde – BVS da
BIREME. O portal e a base de artigos utilizam a metodologias da BVS, enquanto que a base de teses foi
desenvolvida na FEA. O portal da BVA foi lançado em dois eventos da Unidade gerando um impacto positivo entre
a comunidade interna e externa presente.
Palavras- chave: Biblioteca Virtual em Alimentos, Disseminação da informação, Recuperação da informação.

PROJETO DE LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DAS SALAS DE AULAS DA UNICAMP

S. L. S. Staut1, A. L. T. Castellano1, R. S. Alves2

1FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, 2 PRG/Unicamp.
e-mail:lisegle@fec.unicamp.br

RESUMO
Com o intuito de levantar a estrutura de todas as salas de aulas disponíveis da UNICAMP, foi montada uma equipe
multidisciplinar, onde participaram membros da: Reitoria, e Coordenadoria de Projetos (CPROJ - FEC), além de 25
estagiários. Com objetivo de padronizar os ambientes de salas de aulas da UNICAMP e desenvolver um modelo
de gestão para as mesmas, cuja proposta foi apresentar e analisar as interfaces e transferências de informações e
relações, para fins de cadastramento e conhecimento da situação física, das Unidades de ensino da UNICAMP. Os
dados levantados correspondem ao período entre 04 de janeiro e 08 de abril de 2005. Foram cadastradas as salas de
aulas da UNICAMP constante da listagem DAC, cerca de 200 salas, além de outras apresentadas pelas Unidades
visitadas, num total de mais de 840 salas, em quatro campi. Como resultado um quadro geral, tabulado eletronicamente,
que permite conhecimento da realidade e, assim sendo, pode-se priorizar eventuais intervenções a partir das análises
dos dados levantados. Além da facilidade de acesso a informação de todas as salas vistoriadas através da Web.
Palavras chave: cadastramento, salas de aula.
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PROJETO DE REDUÇÃO DE ENERGIA: UMA PROPOSTA CIDADÃ

N. P. Maia1

IQ – Instituto de Química - Cipa/Unicamp
e-mail: nemapema@desktop.com.br

RESUMO
A sociedade hoje passa por grandes transformações ecológicas e as conseqüências são desastrosas para o meio
ambiente. Neste sentido, a idéia desta reflexão é apresentar uma proposta de redução de consumo de energia elétrica
para o Campus da Universidade Estadual de Campinas. Envolvendo todos os atores: discentes, docentes, profissionais
que atuam no campus.  São ações simples por um lado, mas proporcionam a conscientização para a redução do
custo energético. Em uma pesquisa observacional, realizada, foi constatado que muitos prédios ficam iluminados por
horas e dias. Seria interessante a utilização racional desta energia. Neste sentido, estaremos ajudando não somente
a Unicamp para uma utilização racional, evitaremos o apagão, os desgastes das turbinas hidroelétricas, o
armazenamento de energia e com isso evitaremos o desperdício e ajudaremos o Meio Ambiente para um ciclo
sustentável adequado.
Palavra-chave: Gasto Energético, Energia Cidadã, Redução e Consumo.

PROJETO PILOTO: SISTEMA DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS –
CAPTURA E TRAMITAÇÃO (SIGAD/T)

A. C. Piconi1, N. R. Martins, F. R. P. Silva

1SIARQ – Arquivo Central do Sistema de Arquivos/UNICAMP
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO

A universidade dispõe desde 1993 de um sistema informatizado de gestão documental que abrange processos e
dossiês, porém não trata adequadamente documentos avulsos produzidos e/ou recebidos pelas unidades e órgãos da
UNICAMP, gerando uma dificuldade de acesso a essa categoria de documentos que dispõem de registros de
produção, tramitação e arquivamento variados, manuais ou informatizados e não integrados. Para minimizar a
situação foi desenvolvido pela equipe técnica do Arquivo Central (SIARQ) um aplicativo piloto denominado Sistema
de Gestão Arquivística de Documentos – Captura e Tramitação (SIGAD/T), com a colaboração de um grupo de
trabalho constituído por profissionais de órgãos que já dispõem de sistemas locais de controle de documentos avulsos
e de um grupo que realizou a revisão do processo de registro e tramitação de documentos avulsos em duas unidades
acadêmicas, que ficaram encarregadas por testar o aplicativo. O sistema desenvolvido em arquitetura WEB,
seguindo a plataforma alvo tecnológica recomendada pelo Centro de Computação para sistemas corporativos, com
linguagens open source e adaptação para banco de dados livre, sem dependência de componentes proprietários,
permite, através de um navegador (browser), efetuar os registros de produção, protocolo e trâmite de documentos por
área, permitindo integração, segurança, confidencialidade, autenticidade e acessibilidade dos dados dentro da unidade.
Palavras-chave: Gestão de Documentos, SIGAD
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PROPAGAÇÃO DO CONHECIMENTO - BANCO DE DICAS

G. de Oliveira1, M. R. Lalli1, W. J. da Silva1, M. I. Coghi1

1FCM - Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: wagner@fcm.unicamp.br

RESUMO
Este projeto trata de questões sobre Gestão do Conhecimento (GC) que é um processo sistemático, articulado e
intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o propósito de
atingir a excelência organizacional. Apesar de se ter consciência da importância da informação, se esta não se
apresentar de forma organizada, o acesso torna-se difícil, por vezes até impossível, deixando de ser uma informação
útil. Nos dias de hoje não é aceitável que uma instituição trate seus departamentos ou unidades como uma ilha, onde
os procedimentos são idealizados individualmente e as informações não são compartilhadas. Por isso, a necessidade
de criar soluções de interação entre as unidades e providenciar meios de divulgação dos recursos existentes, como
por exemplo, o “Rau-Tu” do Centro de Computação da Unicamp. O sistema informatizado do Banco de Dicas vem
contribuir com esses recursos já disponíveis e propõe a continuidade na busca de soluções. Considerando o exposto
acima, o objetivo deste trabalho é apresentar alguns conceitos de Gestão do Conhecimento, divulgar alguns recursos
de busca e de disseminação do conhecimento disponíveis; mostrar a necessidade de interação entre as unidades da
universidade e demonstrar um sistema informatizado de Gestão do Conhecimento por meio de um Banco de Dicas.
Palavras-chave: Gestão, Propagação, Conhecimento.

PROPOSTA DE MELHORIA DE PROCESSO NAS ROTINAS DE EMPRÉSTIMO DE PERIÓDICOS DO
SBU, DISPONIBILIZADOS NA BASE ACERVUS, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS AO

USUÁRIO

M. P. D’Alóia1, M. C. de Andrade1, S. R. C. Vosgrau2, V. S. Vicente3

1IMECC – Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, 2BCCL, 3IFGW/Unicamp
e-mail: soninha@unicamp.br

RESUMO
A base de dados bibliográfica da UNICAMP denominada Acervus, utiliza o software integrado de funções VIRTUA
que abrange também o módulo de Periódicos, ainda não ativo. O objetivo do trabalho é a inserção e disponibilização
da coleção de periódicos na Base Acervus, a ativação e rastreabilidade desse módulo, a qualidade dos serviços ao
usuário, o acesso ao texto completo on-line para os títulos de periódicos que a UNICAMP possui também em
assinatura eletrônica e a padronização dos registros bibliográficos na base Acervus com a garantia de que o usuário
possa realizar suas pesquisas com resultados qualitativos. Os métodos utilizados foram SIPOC ( Suppy ,  Input,
Process, Output, Customer), uma ferramenta estatística  usada para   relacionar as entradas e saídas do processo
manual de empréstimo, o ciclo  PDSA  (Planejar - Fazer - Estudar - Agir) sobre ganho de tempo e diminuição de
perdas, VOC (Voice of the Customer ) quanto a satisfação dos usuários e Questionário sobre a qualidade dos
serviços nas Bibliotecas do IMECC e IFGW.  Como resultado, o usuário final ao acessar a Base Acervus, poderá
realizar buscas de forma unificada para informações de títulos de periódicos disponíveis na UNICAMP e recuperar
esse material com rapidez e confiabilidade. O tempo de empréstimo, a qualidade do atendimento e a rapidez no
acesso ao artigo impresso ou ao periódico em meio eletrônico, serão as maiores vantagens obtidas a partir da
implantação desse processo de melhoria das Bibliotecas do SBU.
Palavras-chave: Melhoria de processo, Periódicos – Empréstimo, Qualidade dos serviços ao usuário
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PROPOSTA DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E DOCUMENTOS DA UNICAMP

V. L. N. Santos1, T. M. Murari, M. A. Forti

1SIARQ – Arquivo Central  do Sistema de Arquivos/Unicamp
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO

Dotar a Universidade Estadual de Campinas de um Plano de Classificação de Atividades e Documentos para
auxiliar no Processo de Gestão de Documentos é um dos desafios da equipe do Arquivo Central do Sistema de
Arquivos. Atualmente em fase de testes e validação, a proposta do Plano de Classificação de Atividades e
Documentos da Unicamp tem se mostrado um eficiente instrumento para garantir a gestão eletrônica dos documentos
na Universidade; além de ser o orientador para organização de documentos de arquivos e das tabelas de temporalidade,
assegurando condições de conservação, proteção e acesso ao patrimônio arquivístico e à memória da Unicamp. O
que se pretende com este artigo é expor as vantagens de um plano de classificação em contraposição as principais
dificuldades enfrentadas ao longo de sua produção.
Palavras-chave: plano de classificação; arquivo universitário; sistema de arquivos.

PROPOSTA DE REVISÃO DE PROCESSO NA GESTÃO DO CARTÃO DE IDENTIDADE
INSTITUCIONAL PARA USO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS SMARTCARD E SOFTWARE

VIRTUA DO SBU - UNICAMP

G. Vicente1

1BC – Biblioteca Central/Unicamp
e-mail: gil@unicamp.br

RESUMO

Nos últimos anos observamos o crescimento de aplicações, sistemas e repositórios de informações, intensificando
esforços de integração de diferentes sistemas, provocados pelos movimentos de integração dos processos de
negócio, pelas estratégias de relacionamento com clientes e necessidade de geração de informações de apoio a
tomadas de decisão. A estratégia mais adequada é a integração dessas aplicações já existentes ao invés de tentar
uma unificação de ambientes, plataformas e tecnologias, dado ao alto custo e tempo já aplicados. O objetivo do
trabalho é criar um ambiente dinâmico, a partir da análise do SIPOC original, apontando possíveis desconexões e
aplicando uma melhor compreensão do planejado versus o cotidiano do Sistema de Biblioteca da UNICAMP em
relação ao uso do cartão de identidade institucional. Os métodos utilizados foram SIPOC dos processos atuais,
PDSA sobre a revisão do processo e VOC da avaliação de qualidade dos serviços e satisfação dos usuários. Os
resultados obtidos nos dão a certeza que a integração dos sistemas torna-se imprescindível, pois a falta de visão de
um banco de dados para outro tem trazido um legado de transtornos aos usuários do sistema e aos operadores e
administradores, que tem despendido um tempo de atividades extras para solucionar problemas, quando a tecnologia
da informação propõe um cenário de ambientes dinâmicos entre diferentes plataformas.
Palavras chave: Revisão de processo, Banco de dados - Integração, Cartão de identidade institucional - Gestão.
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PROSERES – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO AO SERVIDOR ESTUDANTE:
GESTÃO DE APOIO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL

J. R. de Oliveira¹, W. N. S. de Lucas¹, E. C. Lins¹

¹ GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais – Reitoria/Unicamp
e–mail: rodrigues@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O presente projeto aborda o Programa Institucional de Apoio ao Servidor-Estudante (Pro-Seres), que possui importante
papel na gestão de apoio, desenvolvimento e qualificação educacional para os funcionários da Unicamp. Implantado
no 2º semestre de 1993, o Pro-Seres tem sido um mecanismo importante para funcionários da Unicamp regularmente
matriculados em instituições de ensino superior. Pelo programa, os inscritos têm obtido apoio, orientação e utilizado
diversos dispositivos previstos nas normas de funcionamento do Pro-Seres. O programa possui um investimento
institucional, com recursos extra-orçamentários, para a linha de quitação dos débitos; oferece bolsas de estudo não-
reembolsáveis; prazo ampliado no Sistema de Bibliotecas da Unicamp, além de outros benefícios que auxiliam os
funcionários na condução dos estudos. O Pro-Seres, em 15 anos de existência, já auxiliou cerca de 1.100
funcionários e, atualmente, é responsável por oferecer aproximadamente 300 bolsas de desconto que variam de 10%
a 50%. É, sem dúvida, um projeto que auxilia na qualificação de mão-de-obra da Universidade.
Palavras-chave: Desenvolvimento Educacional, Qualificação, Educação e Trabalho.

RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO USO DE CÓDIGO DE BARRAS:
DESDE A SAÍDA DA FARMÁCIA ATÉ A ADMINISTRAÇÃO NO CLIENTE HOSPITALIZADO

NO CAISM/UNICAMP

R. A. M. Lopes1; R. Calil1, L. A. M. da Silva1; E. B. de L. Romeo1, R. Andreatto1, M. Nogueira1

1CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: rosi@caism.unicamp.br

RESUMO
O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) visando especialmente a segurança dos clientes
atendidos neste hospital vem revendo seus processos de trabalho. Entre estas revisões encontra-se o processo de
prescrição e administração de medicamentos. Em 2004, foi desenvolvido e implantado pelo Serviço de Informática
do CAISM, o Sistema de Prescrição Eletrônica e, em 2007 o Sistema Informatizado com Códigos de Barras para
a Rastreabilidade de Medicamentos. Para completar este ciclo quanto à rastreabilidade, está em fase de finalização,
a implantação de pulseiras de identificação de paciente com código de barras. Esta finalização permitirá o fechamento
deste ciclo, desde a dispensação do medicamento pela Farmácia até a administração no paciente. Este plano de
melhoria foi aprovado pela Diretoria Executiva CAISM da Unicamp e idealizado em parceria com o Projeto:
“Hospitais Sentinela” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fomentador dos recursos materiais.
Palavras-chave: erros de medicação, tecnologia de informação, medicação.
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REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL

S. A. Freire1

DGRH – Diretoria Geral de Recursos/Unicamp
e-mail: silviaa@unicamp.br

RESUMO

Reabilitação profissional presente na legislação brasileira desde 18/11/1943, época dos IAP. Na década de 60 e 70
criação dos centros de Reabilitação Profissional. Na década de 80 cabia ao Ministério da Previdência Social através
dos extintos INAMPS e INSS a assistência integral. Aos trabalhadores afastados do trabalho em razão de doença
ou acidente de trabalho. Constituição de 1988 define as áreas de atuação da saúde, previdência social e assistência
social. Lei Orgânica de Saúde de 1990 define as atribuições do SUS. A Reabilitação Física passa a ser de
competência do SUS, estando o INSS encarregado da Reabilitação Profissional. O processo de Reabilitação
profissional brasileira começa tardiamente. Quanto mais cedo se inicia um processo de reabilitação, maiores são as
chances do trabalhador voltar às suas atividades laborais, a doença em si, deixa de ser importante, e o que se analisa
é o impacto que a doença provoca no trabalhador. A Reabilitação Profissional promove o mundo do trabalho e a
tomada de decisão em relação à vida profissional para cada pessoa envolvida nos seus programas. Essa descoberta
do mundo do trabalho significa as opções profissionais, profissões e funções existentes, conhecer as normas que
regem este mundo do trabalho e aprender a lidar com essas normas. O presente trabalho visa a mudança do modelo
de reabilitação profissional brasileira, revertendo o foco indenizatório/reparatório dos contratos de trabalho para o foco
reabilitatório.
Palavras-chave: Reabilitação, Profissional, Brasil.

READEQUAÇÃO DO USO DAS CAIXAS DE PÉRFURO-CORTANTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

A. O. Almeida1, K. Kawasaki1, R. O. Juliano1, V. M. Nishide1

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: kozue@hc.unicamp.br

RESUMO
A geração de resíduos infectantes dentro de um hospital é inevitável, porém as preocupações ambientais e o aumento
nos custos do descarte desse tipo de resíduos têm voltado o foco das atenções para essa problemática. Atualmente,
os resíduos perfuro-cortantes produzido nos procedimentos com os pacientes são descartados nas caixas para
perfuro-cortantes localizadas dentro dos quartos. Isso, muitas vezes torna-se um fator de risco para acidentes e
exposição do paciente, do acompanhante e dos profissionais a esse tipo de material. Com o intuito de reduzir a
produção de resíduos perfuro-cortantes e minimizar os riscos de exposição dos pacientes, dos acompanhantes e dos
profissionais a esse tipo de resíduo, foi elaborado um projeto de pesquisa que tem por objetivo retirar as caixas de
perfuro-cortante dos quartos dos pacientes das unidades de internação do HC – Unicamp. Foi escolhida uma unidade
de internação com 36 leitos, para aplicação do estudo. As caixas com o resíduo perfuro-cortante geradas nessas
unidades serão pesadas para levantamento da quantidade de resíduo perfuro-cortante produzido, após isso, as caixas
de 13L serão retiradas dos quartos e serão substituídas por dispositivos de descarte de resíduos perfuro-cortante de
1,5L que serão transportadas em bandejas de medicação e procedimentos no momento da sua utilização. Nos postos
de enfermagem e na sala de utilidades serão colocados dispositivos de 13L. Tem-se o intuito de que ocorra uma
mudança no processo de trabalho dos profissionais da instituição com o descarte consciente e adequado do resíduo
perfuro cortante, resultando na redução da produção desse tipo de lixo e num ambiente mais seguro e adequado para
o paciente. Palavras-chave: hospital, processo de trabalho, caixa de perfuro-cortante.
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READEQUAÇÃO DO USO DOS SACOS DE LIXO INFECTANTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

A. O. Almeida1, K. Kawasaki1, R. O. Juliano1, V. M. Nishide1

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: kozue@hc.unicamp.br

RESUMO
A geração de resíduos infectantes dentro de um hospital é inevitável, porém as preocupações ambientais e o aumento
nos custos do descarte desse tipo de resíduos têm voltado o foco das atenções para essa problemática. Atualmente,
os resíduos infectantes produzidos nos procedimentos com os pacientes são descartados nos cestos de lixo
infectante localizadas dentro dos quartos. Isso, muitas vezes torna-se um fator de risco para acidentes e exposição
do paciente, do acompanhante e dos profissionais a esse tipo de material, além de atrair insetos. Com o intuito de
reduzir a produção de resíduos infectantes e minimizar os riscos de exposição dos pacientes, dos acompanhantes e
dos profissionais a esse tipo de resíduo, foi elaborado um projeto de pesquisa que tem por objetivo retirar os sacos de
lixo infectante dos quartos dos pacientes das unidades de internação do HC – Unicamp, substituindo-os por sacos
comuns e descartando esse tipo de resíduo em local adequado. Foi escolhida uma unidade de internação com 36
leitos, para aplicação do estudo. O resíduo infectante gerado nessa unidade será pesado para levantamento da
quantidade de resíduo infectante produzido, após isso, os sacos de lixo infectante serão retirados dos quartos e serão
substituídas por sacos de lixo de até 20 litros que serão transportadas nas bandejas de procedimentos no momento
da sua utilização. Próximos aos postos de enfermagem e na sala de utilidades serão colocados sacos de lixo
infectante de 100 litros.Tem-se o intuito de que ocorra uma mudança no processo de trabalho dos profissionais da
instituição com o descarte consciente e adequado do resíduo infectante, resultando na redução da produção desse tipo
de lixo e num ambiente mais seguro e adequado para o paciente.
Palavras-chave: Hospital, processo de trabalho, resíduo infectante

REALIZAR COMPRAS: A EXPERIÊNCIA DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA DA
UNICAMP NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A. P. Montagner1, M. Rovigati1, E. G. Beato1, A. B. Delgado Filho2

1FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp, 2PRDU – Auditoria/Unicamp
e-mail: anapm@feagri.unicamp.br

RESUMO

A revisão dos processos administrativos da Universidade Estadual de Campinas está inserida como uma das linhas
do Programa “Simplicidade, Racionalidade e Padronização” do Planejamento Estratégico Institucional. Entendida
como uma necessidade estratégica para a Unicamp, a revisão dos processos administrativos devem buscar a
eficiência e a qualidade das suas atividades, a redução dos tempos e custos demandados para realizá-las e, ao
mesmo tempo, gerar satisfação dos diversos atores dos processos, sejam eles seus usuários, executores, gestores
ou a comunidade interessada na boa aplicação dos recursos públicos. Partindo desses pressupostos, e como
conseqüência da participação de duas funcionárias no Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG), a Faculdade
de Engenharia Agrícola criou o Grupo de Melhoria de Processos, que iniciou suas atividades priorizando o processo
Realizar Compras, com destaque para as aquisições por “Adiantamento” e por “Dispensa de Licitação”, abrangendo
desde a solicitação até o recebimento pelo usuário. Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas técnicas e
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ferramentas aprendidas durante o curso de Desenvolvimento Gerencial. Esta revisão resultou no estabelecimento de
procedimentos padronizados - contemplando aspectos da visibilidade do processo e da sua gestão - na definição de
prazos exeqüíveis para aquisições nas modalidades tratadas, bem como na melhoria da comunicação entre os
agentes, associando estes aspectos às expectativas dos usuários.
Palavras-chave: Compras, Gestão por Processos, Melhoria Contínua.

RECEPÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA AO ESTUDANTE
(SAPPE) DA UNICAMP

E. Mazetto1, E. P. R. Silva1, A. M. G. Armelin1

¹PRG – Pró-Reitoria de Graduação – SAPPE/Unicamp
e-mail: sapeass@unicamp.br

RESUMO
O SAPPE oferece atendimento em saúde mental aos alunos da Universidade. Para que este atendimento ocorra de
forma acolhedora e eficiente, a equipe da recepção, composta por 3 pessoas, organizou seu funcionamento a partir
de atividades objetivas: oferecimento e explicação de folder informativo sobre o serviço, preenchimento do cadastro,
agendamento, organização da lista de espera (data de triagem, horários disponíveis do aluno e modalidade de terapia),
arquivamento de prontuário, monitoramento de vagas e convocação por email, otimizando o atendimento dos alunos.
Paralelamente, atividades subjetivas também foram construídas: criação de um espaço agradável na recepção,
tornando tanto o contato inicial quanto o seguimento acolhedores, cuidado com o sigilo de toda informação fornecida
pelo aluno, o prontuário é manuseado de forma cuidadosa, para que nenhum dado fique exposto, respeito pelo
momento do aluno na busca do atendimento e explicação da melhor forma sobre o funcionamento e para melhor
atendê-los o horário administrativo foi expandido começando às 8h30 até 20h00, facilitando o acesso de alunos do
noturno.Com este conjunto de medidas, a recepção tem tentado contribuir com a qualidade do atendimento, que se
inicia na chegada ao serviço, além de constantemente reavaliar e readequar suas práticas, visando o bem estar dos
alunos e demais funcionários. Palavras chave: recepção, atendimento, universitários.

RECOLHIMENTO DE BENS NA UNIVERSIDADE

A. R. Souza1, R. G. C. Del Tio, M. E. Gomes

1DGA – Diretoria Geral da Administração/Unicamp
e-mail: gilson@dga.unicamp.br

RESUMO
A fim de auxiliar na liberação de espaços físicos das Unidades e Órgãos desta Universidade, e visando fazer a
destinação adequada dos bens disponibilizados por essas Unidades e Órgãos, foi iniciado no ano de 2004 um
trabalho para a centralização e o recolhimento desses bens. Este trabalho, efetuado pela DGA/ARCC - Subárea de
Controle Patrimonial, já completa quatro anos de funcionamento e durante este período foram realizados diversos
processos de recolhimento de bens, alienações por venda e doações, bem como a revisão e criação de normas
internas, as quais estabelecem critérios para destinação de bens. Como resultados práticos dessas ações foram
recolhidos junto ao depósito, no período de 2004 a maio/2008, dentre bens de informática, equipamentos médico-
hospitalares, móveis de madeira, metais e outros, cerca de 55 mil itens, sendo reaproveitados internamente por volta
de 3 mil, alienados por doação a Instituições Externas cerca de 12 mil e alienados por venda cerca de 16 mil.
Palavras-chave: Recolhimento, bens permanentes, alienação
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REDESENHO DO PROCESSO DE ENTRADA, MOVIMENTAÇÃO,
CONTROLE E SAÍDA DE DOCUMENTOS

S. Marli¹, I. Fagundes¹, M. Jacomo1, M. C. S. Vieira¹, M. L. Martins1, M. M. Chaguri1, M. V. M. Soares1,
E. J. F. Santos1, J. M. S. Freitas1, J. N. Silva1, L. C. M. Buzioli1, R. N. P. Santiago1, S. A. S. Erbolato1,

S. S. Lacerda1.
1Prefeitura da Cidade Universitária - Unicamp
e-mail: smarli@unicamp.br

RESUMO
Este projeto teve como objetivo minimizar o extravio e melhorar a tramitação interna de documentos de maneira
mais rápida e com maior segurança, justificado pela necessidade de atender a unificação ocorrida entre o antigo
Escritório Técnico de Obras e Prefeitura. Através do método de Gestão por Processos, fizemos o estudo e
redesenho de todo o processo das atividades de entrada, movimentação, controle e saída de documentos da
Prefeitura da Unicamp. Foram desenhados: o mapa de relacionamento do processo com identificação das entradas/
fornecedores/saídas/clientes/produtos; fluxogramas com relação à atividade de Protocolo de maneira a mostrar
visualmente o funcionamento atual para posteriores oportunidades de melhorias. Foram feitas oficinas dando oportunidade
para que clientes e fornecedores expusessem suas necessidades de melhorias com relação ao processo e vice-
versa. Com base nas necessidades apontadas, formulamos um Plano de Ação de forma a contemplar todos os
requisitos expostos através da ferramenta 5W2H. Todas as ações feitas convergiram no desenvolvimento de um
sistema informatizado, denominado como SGP – Sistema Gerenciador de Protocolos o qual proporcionou um
melhor controle e a rastreabilidade de qualquer tipo de documento que tramitasse entre as diversas áreas da
Prefeitura. Palavras-chave: Documento, Movimentação, Controle.

REDESENHO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE DADOS RELATIVOS
À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA

N. S. Furlan1, A. Félix2, A. G. Teixeira1, C. E. Santos4, G. C. S. Geraldo5, S. E. S. Souza6

1IG - Instituto de Geociências, ²FEEC-Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação/Unicamp
e-mail: furlan@ige.unicamp.br

RESUMO
O SIPEX – Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão, foi desenvolvido pela Universidade para gerenciar os
dados sobre Pesquisa, Ensino e Extensão. O projeto acima foi desenvolvido utilizando a metodologia do GEPRO
– gestão por processos a partir da constatação de que a falta de mecanismos eficientes de captação de dados para
alimentação do SIPEX e a não padronização de procedimentos na coleta dos mesmos tem gerado falhas nos produtos
finais utilizados como indicadores da produção científica das Unidades de Ensino e Pesquisa e institucional. Os
indicadores considerados para avaliar o desempenho do processo atual e após as melhorias foram: % de dados
informados por mês pelos docentes, % de dados recebidos corretamente e % de aumento da dotação orçamentária
do PQO para a Unidade.  Foram idealizados dois formulários de captação de dados: um deles, por ocasião da
solicitação de afastamento docente e um outro de captação mensal. A avaliação da utilização dos produtos após a
realização de pilotos, no Instituto de Geociências, demonstrou ser possível a melhoria: antes 10% dos docentes da
Unidade informavam dados mensalmente, após, 70% informaram. Quanto ao formulário de captação mensal, foi
obtido melhor resultado com a aplicação trimestral (50% dos docentes informaram). Desenvolver um projeto de
melhoria para o SIPEX foi possível. A gestão por processos é um desafio.
Palavras-chave: Sistema de Informação, Gestão por preocesso
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RE-ESTRUTURAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO SERVIÇO
DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNICAMP

L. L. Melo M. I. M. Paolis3, V. A. Silveira, R. Higa, S. C. Marangoni

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: micmelo@uol.com.br

RESUMO
A Unidade de Internação Pediátrica do HC-UNICAMP possui 58 leitos para atender crianças e adolescentes, cuja
assistência de enfermagem é prestada pelos profissionais do Serviço de Enfermagem Pediátrica (SEP). A Resolução
272/2002 do Conselho Federal de Enfermagem dispõe sobre a implantação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) nas unidades de saúde, considerando que a SAE é fator essencial para melhora da qualidade da
assistência de enfermagem.  A partir de novembro de 2004, o SEP – HC - UNICAMP (SEP) iniciou, apoiado pelos
departamentos de enfermagem do HC e da Faculdade de Ciências Médicas - FCM – Unicamp, a reestruturação da
SAE em seu serviço. Este trabalho propõe relatar as etapas utilizadas  para esta re-estruturação. Consideramos que
implantar um novo processo ou redesenhar processos antigos, buscando melhoria contínua, só é possível com
planejamento, envolvimento entre os que executam o processo (agentes de melhoria) e monitoramento contínuo das
mudanças implantadas (auditorias e gerenciamento do novo processo), sem perder de vista o princípio que norteia a
prática de enfermagem nesta instituição: compreender a criança/adolescente doente e seus familiares, prestando
cuidado integral e colaborando na recuperação de sua saúde.
Palavras-chave: Processos de Enfermagem, gestão em saúde

REESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA

R. I. Vicentin1, A. P. Montagner1, M. A. V. Bueno1, M. Rovigati1, F. S. Félix1,
M. A. M. Silveira2, M. A. Forti2

1FEAFRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp, 2SIARQ/Unicamp
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO

O presente projeto tem por objetivo a reestruturação dos arquivos da FEAGRI, com o apoio do SIARQ, compreendendo
a seleção, organização, higienização, classificação, eliminação e recolhimento de documentos ativos e inativos que
compõem os arquivos da Faculdade localizados nas Seções Administrativas e Prédio III, contemplando ainda os
arquivos inativos da Seção de Atendimento Multiusuário da Comissão Setorial de Avaliação e, numa etapa futura, os
arquivos das Seções Financeira, de Suporte, de Informática, das Coordenadorias de Graduação e de Pós-Graduação.
Além disso, o projeto prevê também, numa segunda etapa, a implantação do processo de avaliação de documentos
da FEAGRI, com nomeação de Comissão Setorial de Arquivos e revisão das Tabelas de Temporalidade de
Documentos de Institutos e Faculdades.
Palavras-chave: gestão de documentos, gerenciamento de arquivos
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REFORMA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NAS SECRETARIAS DOS
DEPARTAMENTOS DAFACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP

C. R. Gaál1, N. F. Z. Carmo, R. A. Alegretti

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: diradm@fcm.unicamp.br

RESUMO
Quando pensamos na melhoria dos procedimentos administrativos da Faculdade de Ciências Médicas, vimos que
o fluxograma dessas atividades, ainda utilizado, é o mesmo da época de sua criação, sendo inadequado hoje, já que
atualmente existe significativa qualificação dos recursos humanos, aliada ao suporte tecnológico que a Faculdade
oferece. O nosso objetivo ao redimensionar as atividades administrativas, foi o de como definir e padronizar os
procedimentos entre os diversos departamentos, assim como, eliminar os não relacionados às suas atividades. Para
isso, utilizamos algumas ferramentas: 1.o Diagrama de Causa e Efeito, com o fim de identificar os fatores responsáveis
pelos problemas no desenvolvimento das atividades. 2. VOC, com as secretárias dos departamentos, chefes e
coordenadores obtendo com esse procedimento um Mapa de Relacionamento/SIPOC das atividades realizadas e os
conseqüentes reflexos/satisfação dos nossos clientes. Estabelecemos um número de funcionários, que consideramos
adequado, para os departamentos, definimos as atividades a serem realizadas nas secretarias, facilitando a uniformidade
na execução e o gerenciamento dessas atividades. Temos convicção de que a implementação deste processo
permitirá maior eficiência aos envolvidos e satisfação à comunidade assistida, e também colaborará para que a
Faculdade de Ciências Médicas atinja o padrão de excelência almejado.
Palavras-chave: Padronização de procedimentos, Redimensionamento em RH, Desenvolvimento Pessoal

REFORMULAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE COLETA DE DADOS DE INFORMAÇÃO ACADÊMICA –
DESAFIO E CONQUISTA DA SECRETARIA DE APOIO A PUBLICAÇÕES E EVENTOS DA FACULDADE

DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UNICAMP

V. L. R. Silva1

1FEM - Faculdade de Engenharia Mecânica/UNICAMP
e-mail: vera@fem.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho visa reportar a reformulação ocorrida em 2004, do sistema de coleta de dados de produção científica e
acadêmica dos docentes da FEM necessárias para o preenchimento dos relatórios SIPEX da Unicamp e da
CAPES. O antigo sistema baseava-se na atuação da administração dos departamentos, que resultou sempre em
divergências na classificação de itens idênticos e na repetição de informações, que prejudicou em muitas vezes a
produção acadêmica e consequentemente prejuízos na avaliação pela Capes e órgãos administrativos da Unicamp.
A metodologia utilizada para solucionar este problema foi alocar uma pessoa responsável pela coleta e inserção dos
dados acadêmicos no SIPEX e relatório anual da CAPES. Esta metodologia é baseada em um cronograma
detalhado, que consiste no agendamento de entrevista com o docente, onde o mesmo informa os dados a serem
inseridos no sistema. O método possibilitou a uniformização e concisão das informações, evitando duplicidades e
classificações equivocadas da produção.O planejamento e controle (estratégico e operacional), asseguraram a
eficiência e a eficácia na realização das tarefas, sendo que os resultados trouxeram facilidades aos docentes e à
Universidade, uma vez que o SIPEX funciona como base para os relatórios: trienais de docentes, anual da CAPES,
anuário de pesquisa entre outros. Esta reformulação resultou também em excelência acadêmica, na forma de
conceito 7, atribuído pela CAPES (outubro/2007) ao curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica, referente ao
triênio 2004-2006. Palavras-chave: Reformulação, Coleta de dados, Classificação das informações.



105

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

RESÍDUO INSTITUCIONAL: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MINIMIZAÇÃO DE
RESÍDUOS DOMÉSTICOS NA FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL - UNICAMP

E. Fagnani¹, J. Lobo¹, E. N. Teixeira¹

1FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail: enelton@fec.unicamp.br

RESUMO

A produção de resíduo sólido doméstico tem a tendência natural de crescimento constante. Para que seja invertida,
atitudes de minimização devem ser adotadas de forma contínua e sistemática. O resíduo institucional não foge a esta
regra. Com este objetivo, é que foi adotado na FEC um Programa de Coleta Seletiva, seguido por um de Minimização
de Resíduo. Para a sua realização foi instituída a Comissão de Resíduos Sólidos da FEC, em 2003, que passou a
ser responsável pela orientação ao gerenciamento de todos os resíduos da FEC. A coleta seletiva foi definida com a
segregação do resíduo em dois grupos: reciclável e não reciclável. O resíduo reciclável é encaminhado à Divisão
de Meio Ambiente da UNICAMP, a partir de onde é encaminhado para reciclagem. O resíduo não reciclável vai para
o Aterro Sanitário de Campinas. Neste programa foi identificada a existência de um desperdício muito grande em
termos de papel, principalmente. Como conseqüência deste resultado, passou-se à implantação de um Programa de
Minimização de Resíduo. Neste, obteve-se êxito na redução na fonte, na reutilização e na reciclagem do resíduo
sólido doméstico produzido no território da FEC, graças ao envolvimento de toda a comunidade, ou seja, alunos,
professores, funcionários e terceirizados.
Palavras-chave: coleta seletiva, resíduos sólidos, minimização

REVISÃO DO PROCESSO “LOCAÇÃO DE SALAS  E DE EQUIPAMENTOS” DA AGÊNCIA
PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA UNICAMP - AFPU

G. B. F. Lorenzetti1, S. dos Santos1,   T. A. B. Araujo1, A. M. Boiatti1, I. S. A. G. Borges1, W. B.
Campos1, M. C. O. Duque1, A. D. Faria1, R. B. Luz2, D. Martins1, M. S. M. Martins1

1AFPU – Agência de Formação Profissional da Unicamp, 2DGRH – Unicamp
e-mail: glaucia@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A revisão de processos é um objetivo estratégico da AFPU e também está relacionada com os Planejamentos
Estratégicos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário e da Unicamp. O Processo “Locação de Salas e de
Equipamentos” foi selecionado como o primeiro processo da Agência a ser revisado, com base na metodologia
Gepro – Gestão por Processos. A revisão de processos iniciou-se com a documentação do processo atual e
identificação de suas desconexões. Após o desenvolvimento de um plano de ação para o tratamento das desconexões,
foram feitas modificações no processo, suprimindo atividades em duplicidade, agrupando atividades e detalhando-as
em Planilhas (PA), obtendo-se assim um novo desenho, mais simples e padronizado, dos sub-processos “Locação
de salas” e “Locação de equipamentos”. Os novos sub-processos redesenhados, foram testados por toda a equipe,
passaram por readequações e, finalmente, implantados. Estes processos passaram a ser monitorados,
permanentemente, garantindo sua manutenção e melhoria contínua. Os itens da página da AFPU na internet, bem
como todos os documentos existentes relacionados a estes processos foram revistos e reformulados e, em alguns
casos, foram criados novos documentos. Ao participar de modo conjunto neste trabalho, houve um grande aprendizado
e alinhamento da equipe em relação à metodologia utilizada, proporcionando uma padronização das atividades,
estimulando o envolvimento e comprometimento da equipe na busca pela melhoria contínua.
Palavras-chave: gestão por processos, locação de equipamentos, locação de salas.
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REVISÃO, REORGANIZAÇÃO E REDESENHO DE TODOS OS PROCESSOS DE TRABALHO
DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA UNICAMP

J. A. Guimarães, A. F. Ferreira, J. C. Lara, D. A. Fregolon, J. B. Figueiredo, V. R. Silva, A. Q. Correia,
L. C. Carvalho, B. P. Silva, R. P. Júlio¹, N. R. Martins, J. B. Silva, Dalcídio.

1Prefeitura da Cidade Universitária/Unicamp
e-mail: rosan@unicamp.br

RESUMO
Este projeto teve como objetivo a revisão, reorganização e formalização de todos os processos de trabalho do
Serviço de Segurança justificado pela necessidade de atender ao crescimento vertiginoso de intercorrências dentro
do Campus devido aos aumentos de circulação de veículos, de pessoas, etc. Através do método de Gestão por
Processos, fizemos o estudo e redesenho de todo os processos de trabalho, com a devida qualificação das
ocorrências atendidas e registradas diariamente pela equipe de segurança. Para a realização desse trabalho foram
feitas oficinas dando oportunidade para que clientes e fornecedores expusessem suas necessidades de melhorias
com relação ao processo e vice-versa. Com base nas necessidades apontadas, formulamos um Plano de Ação de
forma a contemplar todos os requisitos expostos através da ferramenta 5W2H. Todas as ações feitas convergiram no
desenvolvimento de um sistema informatizado, o qual proporcionou uma melhor qualificação e a rastreabilidade das
ocorrências registradas possibilitando a identificação de locais críticos com ações ostensivas e planos de prevenção.
Palavras-chave: Entrada, Movimentação, Controle

RISCOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

A. B. Delgado Filho1, A. L. S. Santos, M. A. C. L. Ramalho, R. Calil Filho , R. A. G. F. Ribeiro

PRDU – Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário – Auditoria/Unicamp
e-mail: adauto@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A Administração da Unicamp pauta seus trabalhos nos Princípios Constitucionais da Administração Pública (art. 37,
CF 88). Contudo, algumas práticas podem expor a Unicamp a riscos de ferir estes princípios. Para atuar na
prevenção destes riscos e na proposição de melhores práticas administrativas a Auditoria Interna da Unicamp
(Audint) vem, há seis anos, avaliando os processos administrativos. É conclusão da Audint que a Unicamp vem
melhorando seus processos organizacionais, com boas chances de mitigar alguns dos principais riscos; dentre os
quais destacamos: nas Aquisições o fracionamento, baixa competição entre fornecedores, não planejamento e
concentração de funções; em Almoxarifados: a falta de controles de estoque favorecendo obsolescência e falta ou
excesso de materiais; nos Convênios: ainda corremos riscos de perder receitas na prestação de serviços, perder
verbas de fomento por não realização de obras, pagar mais caro por não cotar e ações trabalhistas em função de
contratos precários; e, em Recursos Humanos, sofrer ações trabalhistas e ações do Ministério Público por não
observância das Normas Regulamentadoras.
Palavras-chave: Auditoria, Riscos, Administração
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SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP -
RELATO DE SUA IMPLANTAÇÃO

M. R. Lalli1, W. J. Silva1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: wagner@fcm.unicamp.br

RESUMO
Atualmente a videoconferência é um recurso audiovisual bastante utilizado no mundo todo.Com o objetivo de
melhorar as atividades de ensino e pesquisa e aderir as novas tendências tecnológicas, a Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) decidiu por implantar um sistema de videoconferência. Foi designada uma equipe de servidores da
própria FCM para pesquisar, planejar e executar a implantação deste sistema. Tal equipe contou com a colaboração
de outras unidades da Unicamp (Faculdade de Educação - FE, Instituto de Artes - IA e Centro de Computação -
CCUEC). O local designado para a instalação do sistema de videoconferência foi a Sala de Congregação da
Faculdade, que teve sua infra-estrutura adaptada e adequada as necessidades, tanto das próprias reuniões da
Congregação como da videoconferência. Com isso, a comunidade da Unicamp conta com mais um espaço de
comunicação interativa e remota para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e de pesquisa. O trabalho em
equipe e com interação das diversas áreas do conhecimento sempre agrega valores a Universidade.
Palavras-chave: videoconferência, comunicação, tecnologia.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA AO ESTUDANTE DA
UNICAMP(SAPPE): 20 ANOS DE ATIVIDADE

R. C. S. Azevedo1,2, A.C. Muller1, C. R. Dantas1, E. Conversano1, E. A. Mergulhão1, M. L. Zillete1,
M. L. C. Oliveira1, M. C. C. Neves1, S. H. A. Franchetti1, V.A. Castro1, A. M. G. Armelin1, E. Mazetto1,

E. P. R. Silva1

1SAPPE – Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante/Unicamp, 2FCM/Unicamp
e-mail: reazeved@fcm.unicamp.br

RESUMO

O SAPPE foi fundado em 1987 e definiu como bases do seu funcionamento o foco na atenção clínica ao aluno e
grande preocupação ética com relação à confidencialidade. A contínua divulgação do Serviço para a comunidade
universitária, e um incremento na inserção institucional geraram crescimento, com necessidade de ampliação e
readequações. O SAPPE iniciou suas atividades vinculado ao Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da
FCM, funcionando com 3 psicólogas e hoje, vinculado à Pró Reitoria de Graduação, conta com  8 psicólogas, 2
psiquiatras, 1 psiquiatra coordenadora, 3 funcionárias administrativas e psicólogos que passam por treinamento em
psicoterapia breve e pronto atendimento psicológico, através de cursos gratuitos de extensão. Desde 2003 atende em
frente ao prédio do Ciclo Básico II, local central que facilitou o acesso dos estudantes. O funcionamento foi sendo
adaptado às necessidades da demanda, privilegiando a agilidade, a especificidade da indicação terapêutica, a
priorização do atendimento de casos de maior gravidade e/ou urgência e de alunos com poucos recursos de apoio
sociais, econômicos e/ou familiares. A taxa crescente de atendimentos (de 2.700 em 1.995 para 10.811 em 2006)
aponta para a importância da atividade e nos estimula a um processo dinâmico de adaptação, otimização e aprimoramento
da atenção à saúde mental dos alunos da UNICAMP. Palavra-chave: Assistência psicológica e psiquiátrica
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SISTEMA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INTRANET DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

B. G. Ximenes1

1IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: brunogox@unicamp.br1

RESUMO
O sistema intranet, para apoio administrativo, do instituto de biologia possui acesso restrito aos docentes e funcionários
do instituto e visa facilitar, agilizar e permitir um maior controle sobre as atividades desenvolvidas. O sistema,
baseado em um sistema existente na Faculdade de ciências médicas, foi desenvolvido utilizando PHP e MySQL
com o auxílio dos funcionários envolvidos nas atividades que foram informatizadas.  Atualmente o sistema engloba
o controle de pedidos de serviços de informática, pedidos de manutenção em geral, controle do almoxarifado, controle
das reservas das salas e dos equipamentos disponíveis para auxílio didático, divulgação de notícias, lista de ramais
e divulgação dos procedimentos e formulários ao público interno. O desenvolvimento do sistema é contínuo e
diversos novo sistemas ainda são previstos. Além da maior agilidade nestes processos o sistema permite a
visualização de relatórios diversos, permitindo a identificação de problemas e gargalos no andamento das atividades,
além de um maior controle dos custos.
Palavras-chave: sistema, administrativo, intranet

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE

V. A. Grella1

1SAE –Serviço de Apoio ao Estudante/Unicamp
e-mail: vagrella@unicamp.br

RESUMO
No ano de 2004 (dois e quatro), iniciou-se o desenvolvimento de um Sistema para o gerenciamento das Bolsas-
Auxílio do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), que é hoje o SAE on-line, o sistema anterior ficou ineficaz devido
à estrutura física do SAE, que hoje possui o Serviço Social e a Administração em prédios separados. Portanto surgiu
a necessidade de um sistema Web. Um dos focos importantes para esse novo sistema foi de não somente gerenciar,
mas otimizar as Bolsas-Auxílio do SAE, que são Bolsa-Trabalho, Alimentação e Transporte, que visam ajudar os
alunos com carências socioeconômicas, desde de a inscrição dos alunos para as Bolsas, passando pela solicitação
de Bolsistas-Trabalho (BT), com projetos inscritos por Professores/Funcionários da Unicamp, integração para
alimentação através do sistema “SMART Card”, contemplação  e otimização do Auxílio concedido. Para isso
também surgiu a necessidade de desenvolvimento para gerenciamento on-line de outros sistemas como os Estágios,
Moradia Estudantil, Orientação Educacional, Bolsa-Emergência, etc... O sistema SAE on-line abrange e integra
diferentes Departamentos do SAE sendo o Serviço Social, Financeiro, Orientação Educacional e Coordenação. E
possivelmente futuras integrações com outras Unidades como a Diretoria Acadêmica de Cursos (DAC) e o Centro
de Computação da Unicamp (CCUEC).
Palavras-chave: bolsas, trabalho, alimentação
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SISTEMATIZAÇÃO DO FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TRATADOS PELO
CORPO ASSESSOR DA PRDU

J. G. A. Lacerda1

1PRDU – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário/Unicamp
e-mail: janeg@unicamp.br

RESUMO
Conseguir enxergar o todo, ser capaz de compreender a interdependência e visualizar que o trunfo de um grupo pode
ser a sinergia entre seus membros, quando todos conseguem atingir seus objetivos e as expectativas dos seus
clientes, pode ser um fator diferencial e impulsionador em uma estrutura de negócio. Torna-se importante entender
como esta dinâmica de interação acontece em atividades que permeiam diferentes e complementares competências,
quais são as atividades executadas pelas assessoras da Pró Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) ,
e como podemos através de uma nova prática, envolvendo a sistematização do fluxo de projetos, desencadear
melhorias. Entendemos que a qualidade de um projeto é altamente influenciada pela eficácia do processo usado no
seu desenvolvimento e que este processo deve estar alinhado para atingir o propósito da instituição.
Apresentamos então a prática vigente, a melhoria proposta e os resultados esperados.
Palavras-chave: processo, fluxo, melhoria

SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E INTEGRAÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES DA DGA

G. C. Oliveira1,  A. L. C. Mansur, L. A. Nakata, E. Esbrisse,  M. S. P. Moraes, G. M. Alves, C. F. Freitas,
P. A. Costa

1 DGA – Diretoria Geral da Administração/Unicamp
e-mail: gislaine@dga.unicamp.br

RESUMO
Em 2005, após 20 anos sem concurso público na área administrativa, a Diretoria Geral da Administração (DGA)
definiu procedimentos para assessorar o grupo gerencial no que diz respeito à socialização, integração, acompanhamento
e avaliação de novos funcionários, de maneira a favorecer sua adaptação ao novo ambiente de trabalho. O conjunto
de atividades do programa tem início com uma visita por todas as áreas da DGA em que o ingressante é apresentado
aos locais e aos seus novos colegas de trabalho. O ingressante recebe os manuais de orientações básicas
(Suprimentos, Registros e Controles Contábeis e Finanças) e o manual “Conhecendo a DGA” (informações sobre a
estrutura organizacional) e participa de uma reunião de boas vindas com a Coordenadora da DGA, todos os Diretores
e Representantes das Áreas, momento em que é apresentada a Estrutura Organizacional, a Missão, a Visão, os
Valores e o Planejamento Estratégico. Também são oferecidas algumas oficinas nas quais são passadas informações
dos processos administrados pela DGA, atendimento e uso racional de água, luz e telefone. Por fim, para dar suporte
aos gerentes e feedback ao ingressante, foi definida uma programação de avaliação de desempenho periódica, na
qual os funcionários são acompanhados durante dois anos.
Palavras-chave: Integração, socialização, aculturamento
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SOFTWARES LIVRES E SISTEMAS OPERACIONAIS ALTERNATIVOS EM AMBIENTES
CORPORATIVOS - UMA NOVA ABORDAGEM

M. A. Silva1

1CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/Unicamp
e-mail: mauricio@unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho, proposto especialmente para o II SIMTEC busca, em linhas gerais, salientar alguns aspectos
do uso de novas tecnologias, sobretudo aquelas empregadas em Tecnologias da Informação, ou seja, Softwares
Livres e Sistemas Operacionais Alternativos em ambientes corporativos e na esfera governamental. Analogamente,
esse trabalho também procura demonstrar que, ao longo do tempo, alguns setores da universidade, especialmente a
CIPA, migraram ou têm procurado migrar, de programas e sistemas operacionais proprietários para aplicativos e
sistemas operacionais alternativos e open source. Quanto a Sistemas Operacionais cabe aqui uma ressalva:
devemos entender Sistemas Operacionais como Sistemas Computacionais, por serem uma classe distinta, pois
existem inúmeras nomenclaturas para os mais variados sistemas e programas, e ambos, programas e sistemas, têm
uma definição genérica quando dissociados de contexto. A própria Tecnologia da Informação não está totalmente
formatada ou definida, segundo o Dicionário Digital Wikipédia, quanto à gama de aplicações. É uma posição
estratégica: software livre será básico, fundamental, para que tenhamos liberdade e autonomia no mundo digital do
século 21. O Software Livre é condição “sine qua non” de qualquer projeto verdadeiramente democrático de Inclusão
Digital por sua condição indispensável.
Palavras-Chave: Software livres, sistemas operacionais alternativos

SOLUÇÃO PARA A FALTA DE RECURSOS

L. S. Leonardi, V. Mendes1

HC – Hospital de Clínicas - Unicamp
e-mail:  vemendes@hc.unicamp.br

RESUMO

Na Universidade de ontem, tudo girava em torno de orçamentos oficiais. A disputa das verbas eram feitas em partes
fundamentadas, em fatos cientificamente comprovados e em grande parte por influência social e pessoal. Em muitos
setores semelhantes de serviços públicos, o orçamento disponível (sempre escasso), deve ser executado com
obtenção da maior produtividade. Para atingir o máximo de capacidade, deve, cada membro e grupo da universidade,
buscar parcerias para a realização de suas tarefas. Cabe também à Universidade como centro de excelência,
comprometido com o desenvolvimento social, dirigir suas pesquisas para a melhoria constante da qualidade de vida
da comunidade. E esta deve se fazer conhecida por sua capacidade de pesquisa e disponibilidade para parceria. A
partir daí, procurar fontes financiadoras, tanto nas tradicionais suportadas por verbas públicas (FAPESP, CAPES,
etc) e da iniciativa privada. Em 1988, junto a FCM/ Depto cirurgia/disciplina de Gastro, como funcionária técnica
procurei parceria com empresas de equipamentos e materiais médicos hospitalares para montagem no Núcleo de
Medicina e Cirurgia Experimental, onde seria desenvolvido as técnicas do transplante de fígado em animais.
Recebemos como doação desde as instalações de gás, como equipamentos diversos, bem como materiais descartáveis.
Após esta etapa vimos para o HC no centro cirúrgico, quando contamos com pacotes como Eximbank e Franco
Brasileiro e apoio das indústrias e fornecedores de materiais básicos e descartáveis, além de medicamentos,
recebemos recursos para realização de simpósios, congressos e participação dos membros da equipe em eventos
realizados no País e no exterior. Resultado: Funcionamento de salas no NMCE, onde se realizam experimentos em
animais; sala  equipada no entro Cirúrgico do HC; pessoal altamente treinado; excelente número de pacientes adultos
e crianças transplantados. Palavras-chave: comprometimento, empenho, realização
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TESTE UNIFICADO: UNFICAÇÃO DOS TESTES DE PROFICIÊNCIA E CLASSIFICATÓRIO,  USO DO
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM  “SAKAI”

A. Constantino, A. Fagiani, E. A. Ropoli, I. Signorini, J. L. Belduchi, L. Rodrigues, M. C. L. Barroso,
S. Souza,  S. A. A. Andrade 1

1 CEL – Centro de Ensino de Línguas/Unicamp
e-mail: suzete@unicamp.br

RESUMO

O teste unificado de línguas estrangeiras do CEL proporcionará um mapa da real situação dos alunos da UNICAMP
no que se refere aos conhecimentos de línguas estrangeiras. Será possível identificar melhor as necessidades do
alunado dos diferentes cursos e, assim, aplicar melhor os investimentos nessa área. A unificação dos testes será
possível com o uso de ferramentas do ambiente de aprendizagem “SAKAI”, tanto para a elaboração quanto para a
aplicação das provas. Como a maioria dos resultados sairá na hora, os docentes do Centro de Ensino de Línguas não
mais estarão sobrecarregados com a correção e, assim, toda a demanda de testes por parte do alunado poderá ser
atendida. Outra vantagem da aplicação das provas por computador é a possibilidade de comunicação automática
com os sistemas administrados pela DAC, o que poderá fazer com que todo o processo burocrático de inscrição e
matrícula seja feito mais rapidamente. Os funcionários estão envolvidos desde o atendimento e esclarecimento dos
alunos até o auxílio dado aos professores no uso das novas ferramentas.  Palavras-chave: ensino, educação à
distância, SAKAI

UNICAMP DIA-A-DIA: CIÊNCIA E ARTE PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL- UMA NOVA
PERSPECTIVA

 M. C. A. L. L. Barros1

1 PREAC – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitário/Unicamp

e-mail: camoroso@unicamp.br

RESUMO
Apresentaremos o Projeto UNICAMP dia-a-dia: Ciência e Arte para o desenvolvimento cultural e seus subprojetos,
desenvolvidos na Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural – PREAC sob a coordenação da Profª. Dra. Maria
Irma Hadler Coudry em parceria com o Serviço de Apoio ao Estudante - SAE/UNICAMP, por meio de seus
bolsistas, e Embrapa, tendo como finalidade a discussão de seu desenvolvimento e metodologia de trabalho. Foram
desenvolvidos os seguintes subprojetos: Espaço de Arte, Cantos e Contos, Contando Contos, Festival de Contação
de História, Concertos Didáticos, Música e Arte na Escola  e MUSISAE. Além disso, foram encaminhados seis
trabalhos para a SBPC Jovem e sete para o Congresso Interno de Iniciação Científica da UNICAMP realizados
pelos bolsistas. A CDC iniciará no segundo semestre de 2008 o subprojeto: Encontros: UNICAMP e Livraria
Cultura. A partir de trocas de conhecimentos entre os participantes do II SIMTEC  pretende-se colher idéias para a
criação de novos subprojetos para gerar o aprimoramento do UNICAMP dia-a-dia, além de estabelecer novas
parcerias. Palavras chave: Ciência, Tecnologia e Artes
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USO DE METODOLOGIAS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE ENTRADA DE DADOS NA
BASE ACERVUS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP

A. R. M. M. Carvalho1, C. M. Ribeiro1, E. A. Lima1, E. C. C. Mansur1, M. L. N. D. Castro1, S. R. C.
Vosgrau1

1SBU – Sistema de Bibliotecas da Unicamp
e-mail: anare@unicamp.br

RESUMO

Apresenta metodologias/procedimentos utilizadas pelos catalogadores do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU),
como processo permanente e sistemático visando o controle da qualidade dos registros bibliográficos da base de
dados ACERVUS, gerenciada pelo software VIRTUA. As metodologias/procedimentos hoje adotadas foram
desenvolvidas pelo grupo da Célula de Controle de Qualidade da Base ACERVUS, subordinada à Diretoria de
Tratamento da Informação, a qual faz parte do SBU, em atendimento as ações propostas pelo Planes 2006/2010. As
metodologias utilizadas são: Ações constantes de conscientização dos catalogadores sobre a importância de revisão
na entrada e saída dos dados no momento da catalogação de uma obra; Adoção de recursos do próprio software
Virtua para minimização e correção de erros; Utilização de ferramentas como o Cutter on-line, e ainda, padronização
de Entradas de Autoridades (Nome de autores em geral, Instituições, Eventos e Cabeçalhos de assunto). Como
resultado espera-se oferecer à comunidade maior consistência e fidelidade dos dados a serem recuperados, agilidade
no tempo das pesquisas, e ainda, possibilitar a disseminação e a recuperação também em âmbito mundial, dos
recursos informacionais da UNICAMP.
Palavras-chave: Base ACERVUS, Controle de qualidade, Catalogação – Metodologia.

VIDA FUNCIONAL ON LINE

A. S. Peppe1, E. Pinheiro1, D. Januario1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail:  peppe@unicamp.br

RESUMO
O Vida Funcional On Line é um web sistema desenvolvido e implantado para todos os funcionários docentes e não
docentes da universidade em exercício ou aposentadoria para acesso às informações pessoais relacionadas a sua
vida funcional na universidade disponibilizando  com praticidade, agilidade e simplicidade seus dados cadastrais e
obter informações sobre pagamentos, freqüência, contagem de tempo, aposentadoria, benefícios, desenvolvimento
pessoal, avaliações médicas, dentre outros. A fim de facilitar o acesso, grande parte das consultas realizadas está
disponível no formato PDF (Portable Document Format), o que evita que sejam feitas quaisquer alterações nas
informações do documento auxiliando também na padronização da impressão.
As funcionalidades do Vida Funcional On Line estão em constante aprimoramento onde novas funcionalidades vão
sendo agregadas conforme a demanda e a necessidade de toda a comunidade, afim de tornar o sistema cada vez
mais completo, útil e prático. A tecnologia utilizada permite acesso ao sistema de qualquer parte do mundo garantindo
também sigilo dos dados.
Palavras-chave: Descentralizar, Acessibilidade



113

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

Eixo Temático II

PROJETOS INSTITUCIONAIS NO DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Compreende projetos que promovam o desenvolvimento acadêmico,
científico e tecnológico.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E LETRAMENTO LITERÁRIO:  POSSÍVEIS CAMINHOS

V. Coentro1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp.
e-mail: vivi@unicamp.br

RESUMO
A arte de contar histórias apresenta-se como um convite à imaginação e ao incentivo à leitura. A dimensão artística da
linguagem através dos contos de tradição oral permite interação entre narrador-conto-ouvinte. O objetivo desta
pesquisa foi investigar o impacto de vivências das narrativas de tradição oral como elemento da formação do
letramento literário. Buscou-se responder à pergunta: 1) Que práticas de letramento são constituídas na triangulação
entre cultura globalizada, cultura local e espaço escolar onde é imposta a cultura valorizada? A pesquisa é resultado
do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada, na Área de Língua Materna, na Linha
de Pesquisa de Práticas Discursivas, Interação e Avaliação em Contextos Institucionais do IEL/UNICAMP. A
metodologia adotada foi de pesquisa bibliográfica qualificando-se como de observação participante na coleta, e
pesquisa interpretativa na análise. Foram 4 encontros em sala de aula, de 1 hora cada, com alunos entre 8 e 9 anos,
da 3ª série de uma escola municipal em que a pesquisadora contava histórias situada na cidade de Campinas. Os
resultados apontaram para um conhecimento da tradição oral proveniente do âmbito familiar (pais e TV) e da escola
por meio do livro didático. As experiências da contagem de histórias trouxeram sensações e sentimentos catárticos,
e proporcionaram aos alunos certo acesso à obra literária. A contagem de histórias constituída no hibridismo entre as
culturas escolar, de massa e vernacular, pôde apontar um caminho acessível à obra literária.
Palavras chave: Arte de contar histórias, Letramento, Letramento literário.

A ATENÇÃO HUMANIZADA AO PARTO NUMA MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA:
EXPERIÊNCIA DAS MULHERES

F. F. M. Christóforo1, E. Amaral2

 1 CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 2 FCM – Faculdade de Ciências Médicas Unicamp
e-mail:  fchristoforo@uol.com.br

RESUMO
Objetivo: avaliou-se a opinião de mulheres sobre sua experiência no parto e utilização de práticas recomendadas pelo
Ministério da Saúde numa maternidade universitária. Método: entre novembro/03 a fevereiro/04, foram entrevistadas
292 puérperas (até 72hs) admitidas em trabalho de parto espontâneo, excluindo-se as induções e cesáreas eletivas.
A amostra foi calculada supondo-se 50% de clientes insatisfeitas com a atenção (á=0,05, ß=0,20). Resultados:
as parturientes tinham 23,8 anos e 1,8 filhos em média, 40% fizeram acompanhamento pré-natal na instituição. Na
admissão ao parto, a tricotomia completa foi realizada em 11,7% delas e apenas uma referiu lavagem intestinal.
Metade teve acompanhante, uma boa experiência para quase todas. Dois terços daquelas sem acompanhante
desejariam tê-lo. A dor no trabalho de parto foi amenizada com massagens e banhos em 36,6% e metade recebeu
anestesia epidural. Quase 80% evoluíram para parto vaginal, com 49,7% de episiotomia. Quase todas referiram
contato imediato com o bebê e 95,5% recomendariam a instituição. Conclusão: a atenção foi satisfatória na perspectiva
das usuárias, com uma relevante incorporação das práticas voltadas a humanização do parto.
Palavras-chave: parto, humanização, qualidade da assistência.
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA SALA DE EMERGÊNCIA FRENTE A UMA PARADA
CARDIORESPIRATÓRIA (PCR)

A. A. Fagundes, A. P. Marangoni, E. L. R. Martins

Pronto Atendimento – CAISM
 e-mail: elidarossi@gmail.com

RESUMO
A parada cardiorrespiratória é considerada um evento grave e uma das mais temidas situações vivenciada por um
enfermeiro. O tempo é um fator imprescindível e determinante na qualidade do atendimento, a agilidade na assistência
é importante, em conjunto com o conhecimento técnico-científico. As intervenções eficazes têm contribuído para a
sobrevida dos pacientes e para a minimização das seqüelas de vítimas acometidas por esta enfermidade. A partir do
momento em que elas não são consideradas, os riscos tornam-se evidentes, as ocorrências iatrogênicas freqüentes
e a segurança do paciente seriamente comprometida. O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento do
enfermeiro frente a uma parada cardiorrespiratória. Este estudo foi desenvolvido no Pronto Socorro de duas Instituições,
em cidades distintas do estado de São Paulo, região de Campinas, através de uma pesquisa de campo, com
abordagem quali-quantitativa. Para a coleta de dados elaborou-se um questionário composto de questões dissertativas
e objetivas. A amostra foi constituída de 11 enfermeiros que atuam nas unidades referidas. Os dados foram organizados
por meio de uma análise das respostas, procurando abordar aspectos sobre a temática em questão. Os resultados
analisados confirmam a necessidade de treinamento e aprimoramento de conhecimentos e técnicas na atuação do
enfermeiro em situações de emergência, como a parada cardiorrespiratória. Desta maneira, o papel do enfermeiro na
assistência a uma parada cardiorrespiratória é de extrema importância, tornando-se um aspecto primordial no objetivo
final.  Palavras-chave: parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar, enfermagem

A BOLSA EMERGÊNCIA NO CONTEXTO ECONÔMICO E ACADÊMICO DO UNIVERSITÁRIO

M. S. I. Figueiredo, S. M. Pereira1

1SAE – Serviço de Apoio ao Estudante/Unicamp
e-mail: somape@unicamp.br

RESUMO
O Serviço Social do SAE tem como principal atividade: acolher, escutar, orientar, encaminhar, desde o momento da
solicitação da Bolsa Emergência até a contemplação e o cumprimento da mesma. Nesta perspectiva o Serviço
Social promove uma inserção socioeconômica, com o compromisso ético aos alunos que estão passando por algum
tipo de dificuldade naquele momento. O objetivo principal da Bolsa Emergência é atender aos alunos regularmente
matriculados de Graduação e Pós–Graduação que estão em situação precária seja na saúde, na fatalidade de um
óbito, no desemprego inesperado, entre outras circunstâncias inopinadas, com ciência que o benefício será concedido
uma vez ao ano devido a grande demanda. A metodologia utilizada para a avaliação da Bolsa Emergência é através
de entrevista e análise socioeconômica. No atendimento é verificado se o aluno está cadastrado junto ao serviço,
caso contrário são solicitadas as devidas documentações para a avaliação do Serviço Social. A solicitação do aluno
poderá conter o parecer social favorável, e posteriormente o benefício será liberado ao aluno, sob orientação,
encaminhamento e acompanhamento da Assistente Social. A proposta da Bolsa Emergência é o atendimento
específico que afeta o aluno, pois manter-se na Universidade é, para a maioria dos estudantes de baixa renda, quase
tão difícil quanto ser aprovado no vestibular de uma Universidade Pública.
Palavras-chave: Estudante, Serviço Social, Bolsa Emergência
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A CATALOGAÇÃO DE MATERAIS BIBLIOGRÁFICAS EM BRAILE

H. J. Flipsen1, M. L. N. D. Castro

¹ BCCL – Biblioteca Central César Lattes/Unicamp
e-mail: flipsen@unicamp.br

RESUMO
Este tem por objetivo estabelecer os procedimentos para a catalogação e inserção na Base ACERVUS/Virtua de
materiais em braile, envolvendo as áreas de Tratamento da Informação do SBU - Monografias e Materiais Especiais;
Diretoria de Difusão da Informação/Laboratório de Acessibilidade e o Sistema de Bibliotecas da Unicamp. O braile é
um material destinado aos deficientes visuais que usam caracteres gravados em relevo, formados por pontos
salientes, em células de seis pontos. Esses seis pontos formam 63 combinações diferentes com as quais se
representam as letras do alfabeto, os sinais de pontuação, os números, etc. As bibliotecas, de modo geral, têm um
papel importante na disponibilização das obras em braile, a fim de contribuir para o processo educacional das pessoas
portadoras de deficiência visual. Os procedimentos para a catalogação e inserção dos registros desses materiais na
Base ACERVUS/Virtua consistem na padronização da entrada dos dados, e atendem aos padrões internacionais de
descrição de materiais, conforme AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano segunda edição – revisão de
2002) e Formato MARC 21. O tratamento e a disponibilização desses materiais será um grande ganho para as
pessoas portadoras de necessidades especiais, pois terão acesso a essa informação, e estaremos contribuindo
enquanto instituição, para um Programa de Inclusão Social.
Palavras-chave: Cegos, Sistemas de impressões e escrita, Livros para cegos

A COLEÇÃO DE OBRAS RARAS DA BIBLIOTECA CENTRAL CÉSAR LATTES: FONTE DE
PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA, CULTURA E ARTE

F. B. Santos¹, M. R. R. Val

¹BCCL – Biblioteca Central “Cesar Lattes”/Unicamp
e-mail: fbsantos@unicamp.br

RESUMO

A Coleção de Obras Raras da Biblioteca Central César Lattes apresenta como objetivo principal a disseminação do
conhecimento e assume um importante papel na preservação de seus acervos históricos, visto que acaba trazendo
benefícios no resgate de elementos da história cultural e artística de um povo. Abriga obras dos séculos XV ao XX,
que dificilmente são encontradas em outras bibliotecas ou arquivos, oferecendo subsídios para  pesquisas de
interesse da Universidade, resultando em teses, artigos, publicação de livros, etc. Ao contrário do que muitas vezes
é pensado, uma obra considerada rara não é valiosa e rara somente por ser antiga. Em termos bibliográficos podem
ser considerados valiosos os aspectos ligados ao livro/obra como objeto físico e sua representação factual da história
do conhecimento. São utilizados critérios de raridade tais como: o limite histórico, aspectos bibliográficos da obra,
valor cultural, pesquisa bibliográfica em fontes impressas e eletrônicas e aspectos físicos inerente a obra. O rico
material pertencente à coleção constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento da pesquisa, da cultura
e da arte, partindo-se da premissa que informações de grande valor histórico, artístico e cultural, inseridas no
cotidiano, servem de base para criação de informações futuras.
Palavras-chave: Obras raras, critérios de raridade, disseminação do conhecimento
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A CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA NO TRABALHO COM ALUNOS
ADOLESCENTES NO COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA (COTIL)

V. L. S. Pereira1

1COTIL – Colégio Técnico de Limeira/Unicamp
e-mail: domingospereira9@gmail.com

RESUMO

Trabalhar com alunos adolescentes, caso da clientela do COTIL, requer estratégias diferenciadas e sempre revisadas.
Um elemento inicial relevante é a constituição de uma afetividade que resulte em amizade, confiança, respeito e
atenção para com os alunos. Nessa idade da adolescência eles querem e necessitam de atenção. Frequentemente
buscam ser ouvidos e isso se acentua diante da distância dos pais, considerando-se que inclusive esta é para a
maioria a primeira experiência mais consistente deste distanciamento do ambiente acolhedor da família. Alguns
iniciam a experiência de morarem em república e isso traz novos desafios e ajustes. Assim o suporte acadêmico do
setor de alunos precisa reconhecer esse momento que, se não bem equacionado, pode trazer dificuldades no
ambiente escolar e nos resultados da aprendizagem. Há também necessidade de aconselhamento, por vezes
encaminhando-se para contato com a família.  Há ainda o enfrentamento de problemas circunstanciais de saúde ou
outras questões mais específicas. Neste momento direcionam a procura para o auxiliar acadêmico, função que
exerço há anos junto à área de suporte acadêmico do colégio, ou a conhecida “secretaria”. Surgem até eventuais
necessidades de acompanhamento aos hospitais. Assim forma-se um método pedagógico complementar necessário
para um atendimento eficaz. Nesse método pedagógico contribuiu muito para um relacionamento respeitoso o ir além
do ser inspetora. Creio que isso ocorre em outras unidades., mas de amiga, conselheira e até o papel de mãe, dando-
lhes carinho e atenção. Contribui para a experiência do alunado do COTIL diante de tanta expectativa quando chegam
a um ambiente educacional diferenciado. A escola não tem cadeados nos portões, diferente do que ocorre em suas
experiências escolares anteriores. E, caso do COTIL, por ser junto com o curso superior, o que permite uma
experiência complexa e rica. A qual requer dos inspetores um atento olhar pedagógico.
Palavras chave: Alunos Adolescentes, Método Pedagógico, COTIL.

A CULTURA DOS JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS:  CELEBRANDO A MEMÓRIA INDÍGENA

V. R. T. Camargo1

1Labjor – Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo/Unicamp
e-mail: verartc@unicamp.br

RESUMO
“O importante não é ganhar, mas celebrar” Esse é o lema dos jogos indígenas criados nos anos 90 com os irmãos
Carlos e Marcos Terena, que utilizaram esse formato para reunir e possibilitar a criação de um espaço de diálogo e
reflexão sobre a cultura dos povos indígenas no Brasil. O esporte entra nesse cenário como ferramenta que possibilita
entre tantas, o respeito às diferenças e de promoção da diversidade cultural e étnica. A estrutura e formato dos jogos
têm por base o caráter de composição da grande família, de modo que todos participam, promovendo a integração
entre as diferentes etnias com sua cultua e esportes tradicionais, deste modo, a cultura indígena se faz presente e
procura estabelecer uma comunicação com a sociedade não indígena e os jogos e esporte/futebol colaboram com a
memória, o conhecimento da cultura indígena e na construção da cidadania indígena. A nossa intervenção, enquanto
pesquisadores do processo, foi coletar as informações sobre os jogos e reconstruir com os mesmos os discursos e
a importância dos jogos como celebração da cultura indígena.
Palavras-chave: memória, cultura indígena, jogos indígenas
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A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL DA UNICAMP NAS
ESCOLAS PÚBLICAS: AVANÇOS E DESAFIOS

J. Sangion1

1 COMVESTt  – Comissão Permanente para os Vestibulares/Unicamp
e-mail:  julisangion@yahoo.com

RESUMO
O presente artigo mostra os detalhes da divulgação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp,
o PAAIS, nas escolas da rede pública de ensino, bem como seus objetivos, conquistas e desafios. Realizado desde
2005 pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), em escolas do Estado de São Paulo,
o trabalho consiste em levar informações sobre o Programa, a Unicamp e seu Vestibular Nacional aos estudantes do
ensino médio de tais escolas, de maneira que eles possam sentir-se aptos e incentivados ao ingresso na Unicamp.
O PAAIS, que prevê a concessão de pontos extras na nota final dos candidatos egressos de escolas públicas que
optam em participar do Programa, foi votado e aprovado pelo Conselho Universitário da Unicamp e é aplicado pela
Comvest desde o Vestibular Unicamp 2005. Da divulgação nas escolas participam estudantes da Unicamp, também
egressos de escolas públicas e que foram beneficiados pelo PAAIS.
Palavras-chave: Ação afirmativa, escola pública, PAAIS

A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

M. C. F. Quelhas1 , M. H. B. M. Lopes2

1HC – Hospital de Clínicas, 2 FCM/Unicamp
e-mail: quelhas@hc.unicamp.br

RESUMO
Este estudo descreve as etapas de desenvolvimento de um curso de educação a distância (EAD) sobre Conceitos
Básicos em Processos de Esterilização de Materiais, com o uso da Internet; sua avaliação por especialistas em
processos de esterilização e em EAD; o perfil dos alunos e avaliadores; a participação dos alunos e sua opinião sobre
o curso. O ambiente de aprendizagem escolhido foi o TelEduc. Utilizou-se a metodologia de ensino Aprendizagem
Baseada em Casos (ABC). A população alvo foi constituída por enfermeiros da Região Metropolitana de Campinas
e cidades do Estado de São Paulo. Dos 58 enfermeiros convidados, 14 se inscreveram e 11 finalizaram o curso. O
curso foi avaliado pelos juízes antes e após a sua aplicação. Para avaliar a opinião dos alunos foi utilizado um
questionário do tipo Likert, com enunciados positivos e negativos. Conclui-se que os objetivos propostos foram
atingidos e o curso precisa de pequenas reformulações. A metodologia ABC favoreceu a participação dos alunos e o
curso foi avaliado positivamente.
Palavras-chave: Informática médica, esterilização, educação a distância
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A EXPERIÊNCIA DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO ENTRE A RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE
FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FCM/UNICAMP E A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMPARO – SP

A. M. F. Oliveira1, A. L. Pimenta, N. L. Yoshino, A. Z. Triana, M. L. Zanolli, O. M. Carvalho

1FCM – Faculdade de Ciências Médica/Unicamp
e-mail: anaf@fcm.unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da integração ensino-serviço entre a Faculdade de Ciências Médicas
da Unicamp e a Secretaria de Saúde de Amparo, através da Residência em Medicina de Família e Comunidade. Os
alunos desenvolvem suas atividades em unidades de saúde da família do município de Amparo-SP.  Os residentes
estão inseridos em equipes de Saúde da Família, sendo que a supervisão é realizada por docentes da universidade
e por tutoria local. Suas atividades são pertinentes ao médico de família, no atendimento individual, na visita
domiciliar, nos trabalhos em grupo e na atuação comunitária. Participam das reuniões de equipe, de coordenadores,
do Programa de Educação Permanente e dos Conselhos Locais de Saúde. Os residentes aprendem a trabalhar em
equipe, a conviver com outras profissões e a estabelecer vínculos com usuários, famílias e comunidades. Ampliam
sua prática clínica com a construção de projetos terapêuticos e discussões interdisciplinares. Adquirem a compreensão
real do trabalho no serviço público e da importância do trabalho na atenção básica de boa qualidade. Os docentes
colaboram com a educação permanente, planejamento de ações e eventos promovidos pelo município. Esta parceria
tem se mostrado enriquecedora tanto para os residentes quanto para os profissionais da rede básica do município e
da universidade. Palavras-chave: Integração ensino-serviço, residência médica, médico de família

A EXPERIÊNCIA DO LABPETRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORMAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS PARA A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

N. S. D. A. Sassim1, F. A. França2, A. C. Bannwart2

1CEPETRO – Centro de Estudos do Pretóleo/Unicamp, 2DEP/FEM/Unicamp
e-mail: natache@cepetro.unicamp.br

RESUMO
A indústria de petróleo tem como característica inerente a multidisciplinaridade, o que exige do profissional dessa área
uma formação ampla, principalmente, em atividades de engenharia e desenvolvimento científico e tecnológico.
Resulta que os procedimentos realizados em laboratório são muito valorizados, pois através deles os alunos e os
profissionais têm contato com as diversas fases do desenvolvimento de um projeto, da concepção, passando por
todas as dificuldades de realização, as inevitáveis “mudanças de rumo”, até o relatório de conclusão. Uma atuação
assim abrangente qualifica e aprimora o perfil técnico do profissional. A evolução tecnológica tem um destaque
importante neste segmento, disponibilizando uma variedade de instrumentos de medição que são utilizados para
avaliar o comportamento físico de processos e, com isso, mensurar, com boa precisão, a quantidade/qualidade/
propriedades do produto que está sendo produzido. Essas características são muito importantes no caso de produtos
de alto valor intrínseco, como o petróleo. Seguindo essas perspectivas, o presente trabalho apresenta um panorama
das atividades de apoio ao ensino, pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidas no Laboratório Experimental
de Petróleo – LABPETRO da UNICAMP, envolvendo o suporte à realização de testes de laboratório requeridos
pelas empresas do setor, em especial pela Petrobras (co-financiadora do laboratório), ao mesmo tempo em que
contribui para a formação dos alunos de graduação e pós-graduação envolvidos na realização desses testes.
Palavras-chave: Apoio ao Ensino, Testes de Laboratório, Indústria de Petróleo
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A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO SEGUNDO OS PROFISSIONAIS
DE UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA

F. F. M. Christóforo1, E. Amaral2

 1 CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 2 FCM/Unicamp
e-mail: fchristoforo@uol.com.br

RESUMO

Objetivo: avaliou-se a opinião de mulheres sobre sua experiência no parto e utilização de práticas recomendadas pelo
Ministério da Saúde numa maternidade universitária. Método: entre novembro/03 a fevereiro/04, foram entrevistadas
292 puérperas (até 72hs) admitidas em trabalho de parto espontâneo, excluindo-se as induções e cesáreas eletivas.
A amostra foi calculada supondo-se 50% de clientes insatisfeitas com a atenção (á=0,05, ß=0,20). Resultados:
as parturientes tinham 23,8 anos e 1,8 filhos em média, 40% fizeram acompanhamento pré-natal na instituição. Na
admissão ao parto, a tricotomia completa foi realizada em 11,7% delas e apenas uma referiu lavagem intestinal.
Metade teve acompanhante, uma boa experiência para quase todas. Dois terços daquelas sem acompanhante
desejariam tê-lo. A dor no trabalho de parto foi amenizada com massagens e banhos em 36,6% e metade recebeu
anestesia epidural. Quase 80% evoluíram para parto vaginal, com 49,7% de episiotomia. Quase todas referiram
contato imediato com o bebê e 95,5% recomendariam a instituição. Conclusão: a atenção foi satisfatória na perspectiva
das usuárias, com uma relevante incorporação das práticas voltadas a humanização do parto.
Palavras-chave: parto, humanização, evidência científica

 IMPORTÂNCIA DA PARCERIA UNIVERSIDADE E ESCOLA PÚBLICA
PARA A MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO

C. Martelli1, M. I. M. Silveira Bueno1

1 IQ – Instituto de Química/Unicamp
e-mail: martelli@iqm.unicamp.br

RESUMO
Em certas áreas, como a química, a prática de ensino pode ser favorecida pela experimentação como ferramenta
instrucional. A aprendizagem de muitos conceitos químicos é favorecida quando ocorre a abordagem experimental.
Infelizmente, ministrar aulas de química nas escolas públicas é um grande desafio de ordem material e de infra-
estrutura, que tornam a experimentação praticamente impossível. Uma das alternativas para esse impasse é a busca
de parcerias. Diante do exposto, pretende-se relatar neste trabalho a importância e alguns resultados da parceria
Universidade e Escola pública. Em 1996, a E.E.Norberto de Souza Pinto, localizada em um bairro periférico de
Campinas, foi contemplada com um projeto FAPESP-” Ensino Público” - IQ para construção de um laboratório de
química. Esse projeto foi submetido pela Profa. Dra. Maria Izabel Bueno, docente do IQ juntamente com a funcionária
Cláudia Martelli, química do IQ, e Profa. de química no período noturno dessa escola. Os resultados obtidos com a
parceria e com a construção do laboratório foram: melhoria na qualidade das aulas, aumento na motivação/interesse
dos alunos, diminuição da evasão escolar, aumento da assiduidade, ingressos de alunos nos cursos técnicos e
superiores de química e realizações de experimentos atuais e relevantes que interagem com a comunidade. Pode-
se concluir que, além da contribuição, exposta neste trabalho, da melhoria da qualidade na escola pública, essa
parceria pode ainda promover a construção dos espaços de democratização do conhecimento que vão ao encontro
das necessidades de ambas instituições. Palavras-chave: educação, parceria, qualidade.
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A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO LOCAL DE CRIME PARA A REAL
IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA DO AGRESSOR

S. K. Carvalho¹, P. B. Rocha1, D. E. Júnior1, E. T. Cunha1, R. Agostini1, R. Mourão1

¹FOP – Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp
e-mail: kat.carvalho@yahoo.com.br

RESUMO
Neste trabalho foi comprovada a importância da preservação dos direitos de um suspeito, pois em média respeitando
a cadeia de custódia um exame de DNA pode demorar até 60 dias para conclusão de um laudo. Neste estudo a
identificação humana por análise do DNA de um pêlo pubiano encontrado em local de crime, onde 04 crianças foram
brutalmente assassinadas demorou o tempo acima citado. No decorrer das investigações, um suspeito morador do
bairro onde ocorreu o crime foi linchado até a morte por populares. Foram investigados 13 suspeitos, entre eles o que
foi morto no bairro, analisado o material biológico e seus perfis genéticos comparados com o perfil genético do pêlo.
Demonstramos que o resultado da ação da justiça direta chamada popularmente por “olho por olho, dente por dente!”
ou “justiça feita pelas próprias mãos” resulta apenas em violência e não efetivamente a justiça.
Palavra chave: Suspeito, Crime, Direito.

A IMPORTÂNCIA DO HERBÁRIO - UEC

L. Cordi 1, W. M. Ferreira1, A. M. A. G. Tozzi¹, L. Kinoshita¹

IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: cordi@unicamp.br

RESUMO
O Herbário foi fundado em 1974 e em 1979 foi registrado internacionalmente no Index Herbariorum sob a sigla UEC.
Desde então, tornou-se o terceiro Herbário do Estado de São Paulo, com mais de 148.000 exsicatas.  Isto o torna
um dos mais importantes centros de consulta para a Região Sudeste do Brasil. Em 2004 foi considerado como
Herbário Fiel Depositário. A coleção é formada basicamente por materiais provenientes de cerrados e matas das
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Além do material proveniente de viagens de coleta, existe material
de diversos projetos de florística e fitossociologia, enriquecendo, desta maneira, com espécies de floras locais,
especialmente do estado de São Paulo. Outra fonte importante de obtenção de materiais é a política que o Herbário
UEC mantém com diversos Herbários do Brasil e exterior. A coleção do UEC é usada tanto por professores e
pesquisadores do Departamento ou pelos estudantes de pós-graduação e Iniciação Científica. Também diversos
professores e estudantes de outros Departamentos do Instituto de Biologia, como Zoologia e Genética ou de outros
Institutos, como Química e Engenharia de Alimentos usam a coleção para identificar o material botânico de seus
projetos ou depositar material-testemunho. Herbário UEC é visitado regularmente por estudantes ou pesquisadores
de outras Universidades e Institutos de Pesquisa do Estado de São Paulo, bem como de outros estados do Brasil e
também de outros países. Atualmente, está sendo realizada a informatização do acervo com a utilização do BRAHMS
(Botanical Research and Herbarium Management System), programa de computador utilizado para a informatização
de coleções botânicas, na qual os dados de coleta são disponibilizados na Internet (http://www.cria.org.br/),
proporcionando para a comunidade científica um meio rápido e econômico de consultar a coleção.
Palavras-chave: Herbário, Acervo botânico, Informatização
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A IMPORTÂNCIA DO LEVANTAMENTO DO LOCAL DE CRIME NA DETERMINAÇÃO DA AUTORIA

S. K. Carvalho¹, P. B. Rocha, D. E. Júnior, E. T. Cunha, R. Agostini, A. A. Barbieri.

Unidade – Unicamp
e-mail: kat.carvalho@yahoo.com.br

RESUMO
Neste trabalho foi comprovada a identificação humana por análise do DNA de um pêlo pubiano encontrado em local
de crime, onde demonstrou a importância da atuação de uma equipe completa formada por um perito criminal, médico
legista e auxiliar de laboratório; e principalmente a acuidade do levantamento do local de crime na determinação da
autoria. O crime ocorreu em 08 de dezembro de 2004 no interior de uma mata fechada as margens da rodovia José
Sete, Cariacica, ES, 04 crianças com idade entre 8 e 9 anos foram brutalmente assassinadas por traumatismo
craniano e 3 apresentavam sinais de violência sexual, o perito criminal que atendeu o local coletou sob as vestes de
uma das vítimas um pêlo pubiano minúsculo com bulbo capilar. foi enviado o material biológico de 13 suspeitos para
que os mesmos fossem submetidos a exames de DNA, e seus perfis genéticos comparados com o perfil genético
do pêlo. após 60 dias obtivemos a resposta de que o perfil genético encontrado no pêlo era de um dos 13 suspeitos.
Palavra chave: DNA, crime, local

A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO PARA USO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO

E. A. Ropoli1, R. P. Silva

1CCUEC – Centro de Computação/Unicamp
e-mail: edilene@ccuec.unicamp.br

RESUMO
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA´s) estão sendo cada vez mais utilizados nas modalidades de ensino
presencial com apoio das tecnologias, semi-presencial e a distância. Na Unicamp temos iniciativas de uso dos
AVA´s, em especial do ambiente TelEduc (Ambiente TelEduc: http://www.teleduc.org.br/), nos cursos de graduação,
pós-graduação, especialização, grupos de pesquisa, grupos de trabalho, formação continuada, entre outros.

A princípio os AVA´s são fáceis de usar e intuitivos. Embora essas premissas sejam consideradas por quem
desenvolveu a tecnologia, o desafio é usar o potencial pedagógico das tecnologias em função dos projetos educacionais.
Para atender a essa necessidade, ROPOLI (2004) cita iniciativas da equipe de educação à distância do Centro de
Computação da Unicamp que têm por objetivo divulgar o uso das tecnologias no contexto educacional: criação de
comunidades de aprendizagem, disponibilização de mini-cursos auto-instrucionais, realização de tutoriais e cursos
sobre educação à distância, encontro de usuários, entre outros. Esse artigo aprofundará em uma dessas iniciativas,
que é o curso de “Planejamento e Implantação de Projetos utilizando AVA´s”, no caso, o ambiente TelEduc,
disponível para toda a comunidade da Universidade.

Palavras-chave: formação continuada, educação a distância, ambientes virtuais de aprendizagem
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNICAMP: MODELAGEM DA
GESTÃO DA EXTENSÃO

E. J. S. Lima1 , M. G. S. Mello1

1PREAC – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp.
e-mail: eloi@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Ao completar quatro décadas de existência notabilizando-se pela excelência no Ensino e na Pesquisa Científica, a
UNICAMP ainda dava os primeiros passos na institucionalização da Extensão, inclusive para cumprir o preceito
constitucional da indissociabilidade entre as três áreas, conforme o Artigo 207 da Constituição Federal do Brasil. Ainda
relegada a um plano secundário, fragmentada, pouco prestigiada pelos docentes, com pequena participação no
orçamento, não formalizada, não organizada e sistematizada na administração central através da Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários - PREAC, a Extensão não dispunha de um Regimento Geral tal como o existente
em outras universidades, como, por exemplo, a UNESP. Na atual gestão a PREAC iniciou o trabalho de
institucionalização da extensão, promovendo a normalização, a regimentação e a organização de suas atividades;
criando procedimentos formais, políticas e ações específicas – como exemplos de ações: os Editais para Projetos de
Extensão Comunitária, os Congressos de Extensão, as “Disciplinas de Extensão EX”, novos Programas de
Extensão e a criação de bancos de dados sobre as ações de Extensão Universitária. Couberam aos autores deste
trabalho as tarefas de criação e redação das normas organizacionais que, hoje, formalizam e promovem a Extensão
na UNICAMP.
Palavras-chave: Extensão universitária, organização da extensão, institucionalização da extensão

A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE O SERVIÇO SOCIAL E A ORIENTAÇÂO EDUCACIONAL
DO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE E O DESENVOLVIMENTO

SÓCIO ACADÊMICO DO UNIVERSITÁRIO

C. P. Palmeira, L. M. M. Toledo, M. A. Rahmé, P. C. G. Zanette¹

1SAE – Serviço de Apoio ao Estudante/Unicamp
e-mail:  pcgilber@unicamp.br

RESUMO
O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é o principal órgão de apoio ao estudante na Unicamp. Neste âmbito
inserimos o programa de intervenção interdisciplinar junto aos estudantes desta Universidade, como mais uma
estratégia para melhorar a qualidade dos futuros profissionais que estarão atuando na nossa sociedade. O objetivo é
proporcionar ao aluno que solicita Bolsa Trabalho e que está com o Coeficiente de Rendimento abaixo do exigido pela
Deliberação CEPE A-16 14/09/2004, uma proposta de intervenção do Serviço Social e Orientação Educacional do
SAE, a qual vise auxiliá-los a organizar sua vida acadêmica, para que concretizem sua graduação dentro do prazo
estipulado. O projeto visa romper o ciclo da diferença de escolaridade que existe entre os alunos, principalmente
aqueles que por diversas questões têm dificuldades no exercício das disciplinas a serem aprendidas. A metodologia
utilizada pelo Serviço Social é a triagem, o acolhimento, a entrevista social e o encaminhamento à Orientação
Educacional, que fará o diagnostico pedagógico nos aspectos de orientação de estudo e escolha de curso e carreira,
e o acompanhamento constante será realizado por ambas as áreas. Este trabalho é pioneiro, foi iniciado em 2008 e
está em desenvolvimento.
Palavras-chaves: Estudante, Serviço Social e Orientação Educacional
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A RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DO PROJETO EDUCATIVO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL –
PEIS: 13 ANOS DE DESAFIOS

C. R. P. Souza1

1CMU - Centro de Memória/Unicamp
e-mail: venceraluta@gmail.com

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo a reconstrução da memória do Projeto Educativo de Integração Social - PEIS, que
trabalha com a Educação de Adultos. Para a realização da pesquisa qualitativa utilizou-se a metodologia de História
Oral ou Método Biográfico. Por isso este estudo será fundamentado nos testemunhos ou depoimentos orais dos
indivíduos que passaram pelo Projeto, (ex-alunos, ex-professores e atuais alunos e professores). A pesquisa baseia-
se no referencial teórico-metodológico da Educação de Jovens e Adultos. O estudo concentra-se em dois eixos de
reflexão: o primeiro, objetiva a possibilidade de compressão do passado recente e a manutenção da longevidade do
referido Projeto; o segundo eixo refere-se à pesquisa, possibilitando que indivíduos pertencentes a categorias sociais
geralmente excluídas da história oficial possam ser ouvidos, deixando registradas para análise futuras, suas próprias
visões de mundo assim como aquela do grupo social ao qual  pertencem. (Pesquisa de dissertação de mestrado sob
orientação da Profa.Dra. Sonia Giubilei - FE/UNICAMP)
Palavra-chave: Educação de Adultos, Cidadania, História Oral

A SÉRIE BOLETIM DAS CLASSES DIRIGENTES DO FUNDO DOCUMENTAL IBOPE COMO FONTE DE
PESQUISA PARA OS ESTUDOS FUNDAMENTADOS NAS PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE

MERCADO DE CONSUMO, HÁBITOS E COMPORTAMENTO SOCIAL

S. R. M. Martini1

1IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail: srmm@unicamp.br

RESUMO

A série documental Boletim das Classes Dirigentes faz parte do fundo documental do Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (IBOPE), doado ao Arquivo Edgard Leuenroth – Centro de Pesquisa de Documentação Social
(AEL) pelo próprio Instituto. Publicação semanal, editada entre os anos de 1950 e 1957, destinava-se a fundamentar
empresários, governantes e políticos na tomada de decisões. As pesquisas regulares ou ad hoc (pesquisas específicas
encomendadas por clientes) cobrem a cidade do Rio de Janeiro e esporadicamente, a partir de 1952, a cidade de São
Paulo. Versam sobre os mais diferentes temas, a saber: consumo, estudo de mercado, viabilidade de investimento
empresarial, costumes, comportamento, intenção de voto, mídia, análise de governo, entre outros. O objetivo deste
trabalho é a partir desta série documental levantar subsídios para compreender a sociedade de consumo que se
desenhava a partir dos anos 1950 e buscar, por meio dos hábitos, preferências, comportamentos e valores dos
brasileiros moradores dos grandes centros urbanos, elementos que prescrevam uma prática social que possa
elucidar traços marcantes da sociedade moderna e industrial que estava despontando à época. Esse tipo de fonte
documental permite estudar a organização social, pois da análise do cotidiano podemos levantar especificidades que
contribuam para explicar o processo social global em curso à época.
Palavras-chave: Arquivo Edgard Leuenroth, IBOPE, Boletim das Classes Dirigentes
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A SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC) E ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (ABEN)

E. M. Silva1, M. A. P. D. Silva1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: emsilva@unicamp.br

RESUMO

A Associação Brasileira de Enfermagem – Regional Campinas em conjunto com a Associação Brasileira de
Enfermagem – Nacional, busca participar de maneira qualitativa do evento da SBPC. Objetivos: expandir o
conhecimento da enfermagem para os trabalhadores de Campinas e região; aproximar vínculos da ABEn -  Regional
Campinas com os trabalhadores de enfermagem; discutir com os trabalhadores de enfermagem as propostas da
SBPC; relacionar o Departamento de Enfermagem da FCM – UNICAMP, em função das comemorações relacionadas
aos 30 anos de existência, com a comunidade de Campinas e Região. Metodologia: intercâmbio nacional entre os
trabalhadores de enfermagem da região e de outros estados, buscando expandir o conhecimento intelectual dos
participantes e diminuir as contradições existentes entre o saber, o fazer e o ensinar. Serão realizadas conferências,
mesas - redondas e mini-cursos, através de temas que envolvam a pesquisa científica e os métodos relacionados às
implementações do ensino e trabalho. Resultados: aumento da crítica dos trabalhadores de enfermagem da região;
conhecimento de investigações inovadoras praticadas em outros estados e outros centros de ensino e pesquisa.
Considerações Finais: fundamentado no tema central da SBPC foram enfocadas questões relevantes para a
enfermagem, saúde e sociedade, ambiente tecnológico, relações éticas, pesquisa científica e humanização.
Palavras-chave: enfermagem, associações de classe

AÇÃO ESTRATÉGICA DE VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA:
CRIAÇÃO DAS DISCIPLINAS (EX) DE EXTENSÃO COMUNITÁRIA

M. G. S. Mello1

1PREAC - Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp
e-mail: silvamel@reitoria.unicamp.br.

RESUMO
Neste artigo discute-se a criação de duas disciplinas de extensão: Projeto de Extensão Comunitária (EX-001) e
Projeto Rondon de Extensão Universitária (EX-002), solicitadas pela PREAC (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários) em 2007 à Pró-Reitoria de Graduação (PRG). A proposta foi aprovada pela Comissão Central de
Graduação (CCG), e posteriormente pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade (CEPE). Elas
são extracurriculares, de natureza multidisciplinar e são oferecidas regularmente a partir do primeiro semestre de
2008. Foram criadas para dar o caráter Institucional a atividades de Extensão Comunitária desenvolvidas por
estudantes e docentes da UNICAMP, reconhecidamente integrando pesquisas acadêmicas, formação de recursos
humanos qualificados e comunidades externas. Através das disciplinas, as atividades agora são avaliadas,
contabilizadas e devidamente registradas na Instituição, inclusive nos relatórios de atividades dos docentes e no
histórico escolar dos estudantes envolvidos. Ao solicitar a criação das disciplinas EX a PREAC teve por objetivo
cumprir sua função de reconhecer, fomentar, qualificar, e valorizar as atividades de extensão universitária e prestigiar
os membros da comunidade acadêmica que nelas atuam. A criação dessas disciplinas é um dos passos importantes
na institucionalização da extensão universitária da UNICAMP.
Palavras-chave: Projeto Rondon, Extensão Comunitária, Disciplina EX.
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ACIDENTE CEREBROVASCULAR NA INFÂNCIA: AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO E DAS HABILIDADES BÁSICAS (ESCRITA, ARITMÉTICA E LEITURA)

NECESSÁRIAS AO APRENDIZADO ESCOLAR

S. D. Rodrigues¹, S. M. Ciasca, M. V. L. Moura-Ribeiro

¹ FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: sdr@fcm.unicamp.br

RESUMO
Comparado à idade adulta, na infância o AVC é considerado raro. Ainda hoje não é incomum a literatura indicar boa
recuperação funcional da criança com AVC, o que induz à falsa idéia de que na infância a doença cerebrovascular
tem bom prognóstico. Entretanto, estudos recentes mostram que os aspectos cognitivos são prejudicados após
insulto cerebrovascular. Considerando-se que os dados disponíveis a esse respeito são originários de outras
realidades sócio-econômico-culturais, o presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento cognitivo e as
habilidades básicas (leitura, escrita e aritmética) necessárias ao aprendizado escolar. Confirmando hipótese prévia,
constatou-se que a lesão cerebrovascular é prejudicial ao desenvolvimento cognitivo, bem como para as habilidades
acadêmicas básicas necessárias ao aprendizado escolar.
Palavras-chaves: acidente cerebrovascular, desenvolvimento cognitivo, aprendizagem escolar

ADAPTAÇÃO DE MANTA TÉRMICA CORPORAL, UTILIZADA PARA MONITORAR AQUECIMENTO
EM PEQUENOS ANIMAIS SUBMETIDOS À ANESTESIA GERAL

M. Zanfolin 1, R. R. Faro,  D. P. Alves,  A. F. Filho.

1 CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp
e-mail: zanfolin@cemib.unicamp.br

RESUMO
O uso de animais de laboratório é de suma importância para o avanço da ciência e pesquisa. A promoção do bem-
estar destes animais deve ser uma preocupação constante. O profissional desta área deve ser treinado para o
manuseio apropriado, evitando ao máximo desconforto e sofrimentos desnecessários em todos os estágios da
pesquisa em que  os animais sejam utilizados. Prevenir a dor  e o estresse gera resultados experimentais mais
confiáveis. Em muitas pesquisas são necessárias cirurgias em ratos e camundongos. Para o procedimento cirúrgico
é necessário após a aplicação do pré-anestésico, o uso de anestésico. Terminado o procedimento cirúrgico, o animal
deve ser mantido na posição lado, com a cabeça estendida, em uma gaiola limpa, seca e aquecida, de preferência
em ambiente tranqüilo, sem luz intensa, em um local onde a recuperação pós-cirúrgica possa ser monitorada
constantemente. Um dos principais cuidados durante e após o procedimento cirúrgico é evitar que o animal desenvolva
hipotermia, principalmente se a cirurgia foi realizada em uma mesa cirúrgica de aço inox e/ou em ambiente com baixa
temperatura. A utilização de uma manta térmica corporal provou ser capaz de manter a temperatura corporal do animal
próxima aos valores fisiológicos, aproximadamente 37,5 graus.
Palavra-chave: manta térmica para aquecimento, ratos, anestesia geral.
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ADAPTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DA BACTÉRIA
enterococcus sp. EM ESGOTO SANITÁRIO NO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DA FACULDADE

DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO (FEC)

L. M. Domingues1, A. S. Barreto1, E. A. A. Nour1

¹FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – DAS/Unicamp
e-mail: ligia@fec.unicamp.br

RESUMO
Enterococcus sp. compreende um gênero de bactérias aeróbias cujo habitat é o trato intestinal humano e de outros
animais. Hoje sua detecção tem aplicação na avaliação de qualidade microbiológica de água mineral e águas
recreacionais (piscinas). Sua maior resistência aos processos de tratamento de esgotos sanitários e sua incapacidade
de se reproduzir fora do habitat normal torna-o um indicador da eficiência do tratamento de água e esgoto sanitário.
Visando oferecer condições para realização de pesquisas relacionadas a este microrganismo foi implantada no
Laboratório de Saneamento do Departamento de Saneamento e Ambiente da FEC uma metodologia para quantificá-
lo em esgoto sanitário. Adaptado a partir dos métodos oficiais da APHA, o teste de quantificação compreende as
seguintes etapas: (1) teste presuntivo em Caldo Azida Dextrose, (2) plaqueamento seletivo diferencial em Ágar Bile
Esculina e (3) teste confirmativo em Caldo BHI+NaCl a 6,5%. O resultado final é expresso em NMP/100 mL. Ao
longo de 12 meses foram realizadas 48 análises em amostras de esgoto bruto, esgoto tratado e esgoto tratado
submetido à desinfecção por cloração, provenientes de um sistema que atende a uma pequena comunidade. Foram
obtidos resultados plenamente satisfatórios na execução da metodologia.
Palavras-chave: Enterococcus sp, quantificação, esgoto sanitário.

ADAPTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TESTE DE DETECÇÃO DE salmonella sp. EM ESGOTO
SANITÁRIO NO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DA FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL,

ARQUITETURA E URBANISMO (FEC)

L. M. Domingues1, A. S. Barreto1, E. A. A. Nour1

¹FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – DAS/Unicamp
e-mail: ligia@fec.unicamp.br

RESUMO
Salmonella sp. compreende um gênero de bactérias patogênicas, amplamente distribuídas na natureza e responsáveis
por elevado número de infecções gastrointestinais. O interesse no reúso de efluentes sanitários tratados em
atividades menos nobres e a aplicação de lodo de esgoto na agricultura ainda exigem estudos para definição dos
requisitos de qualidade mínimos inerentes a cada uso. Visando oferecer condições para realização de pesquisas
relacionadas a este microrganismo foi implantada no Laboratório de Saneamento do Dep. de Saneamento e
Ambiente da FEC uma metodologia para detectar Salmonella sp. em esgoto sanitário. Adaptado a partir dos
métodos oficiais da CETESB e da APHA, o teste de detecção compreende as seguintes etapas: (1) concentração
em membrana filtrante, (2) enriquecimento seletivo em Caldo Tetrationato+Iodo, (3) plaqueamento diferencial em
Ágar MacConkey, XLD, SS e VB, (4) confirmação preliminar em Ágar TSI e LIA, (5) teste sorológico somático
polivalente e (6) testes bioquímicos (urease, indol, VM-VP, citrato e fermentação do dulcitol, lactose e sacarose). O
resultado final é expresso como presença ou ausência. Ao longo de 12 meses foram realizadas 28 análises em
amostras provenientes de um sistema de tratamento para pequena comunidade. Este gênero foi detectado em 11
amostras de esgoto bruto, 6 de esgoto tratado e 4 de esgoto tratado submetido a desinfecção por cloração.
Palavras-chave: Salmonella sp., teste de detecção, esgoto sanitário.
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AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PERPECTIVA DE RECIPROCIDADE
NA RELAÇÃO ESCOLA-FAMILÍA

A. P. Barraca¹, M. A. B. Freire

¹REITORIA/ DGRH/ CECI – Unicamp.
e-mail: apbarraca@ig.com.br

RESUMO
Este tema trata-se da importância da afetividade dentro das escolas, percebemos que na maioria dos alunos há uma
constante busca por atenção e carinho, desta forma é importante que se discuta por parte da escola, de compreender
o aluno em sua totalidade.  Levando em consideração a importância da educação infantil, defendemos a relevância
desse tema, fazendo com que a instituição escolar e os professores repensem nos seus trabalhos pedagógicos,
ficando atentos para carências afetivas de seus alunos, proporcionando ao mesmo maior atenção e carinho. Esta
pesquisa tem como objetivo orientar as instituições escolares para atividades escola-família, conscientizando-os à
importância da afetividade na educação infantil, durante o desenvolvimento da criança. Deste modo podemos afirmar
que a criança só aprende quando se sente amada e motivada a aprender. A família e a escola têm papel primordial no
desenvolvimento e no processo de aprendizagem da criança, pois a mesma se espelha nos membros de sua família,
nos professores e nos próprios colegas de classe. A escola que valorizam a afetividade em seus alunos obtém
resultados muito positivo nos objetivos pedagógicos.
Palavras-chave: afetividade, criança, escola.

ALGUNS PARÂMETROS PARA SE PENSAR A PSICANÁLISE NO CONTEXTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

T. Franzoni1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos - PES/CAS – Unicamp
e-mail: taniaf@unicamp.br

RESUMO
Este relato de experiência busca trazer algumas reflexões que foram elaboradas a partir de algumas intervenções
realizadas junto à família e professoras na Creche da Área da Saúde (CAS). O objetivo é ampliar a compreensão do
universo emocional da criança, traduzindo aquilo que parece indecifrável pra nós adultos em algo próximo de nossa
compreensão, dando um lugar para a criança como sujeito da própria emoção. O referencial teórico que sustenta este
relato é a psicanálise, fundamentalmente de três autores que tiveram uma clínica e atenção voltada para a criança,
Winnicott, Dolto e Sanches. O método usado foi a descrição de situações vivenciadas na creche seguindo a idéia das
vinhetas clínicas utilizadas em relatos da clínica psicanalítica. O que se pretendeu propor que a intervenção do
psicólogo na escola deve estar mais voltada para as questões do entorno/ambiente que envolve a criança,
compreendendo e dando voz e os aspectos emocionais que afetam o comportamento da criança.
Palavras-chave: Educação Infantil, Psicanálise, Winnicott.
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ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS NA DENGUE

M. F. P. Gilberti1, E. C. Alvarenga1, B. L. Anjos1, J. F. Vecina1, H. Z. W. Grotto1, E. Costa1

1HC - Hospital de Clínicas – Depto. De Patologia Clínica/Unicamp
e-mail: gilberti@hc.unicamp.br

RESUMO
A dengue é uma doença infecto-contagiosa causada por um flavovírus e transmitida pela picada do mosquito Aedes
Aegipty, sintomática na maioria dos casos, cursando com febre alta, cefaléia intensa e dores pelo corpo. O objetivo
deste trabalho foi estudar o comportamento laboratorial de casos de dengue do tipo não hemorrágico atendidos no
Hospital de Clínicas (HC) Unicamp - Campinas/ SP. Com o recrudescimento da dengue do tipo não hemorrágico em
nossa região, resolvemos estudar o comportamento do hemograma nesta epidemia. Observamos que a doença
cursa com leucopenia, presença de linfócitos atípicos e plaquetopenia em cerca de 50% dos casos. A plaquetopenia,
muitas vezes de grau moderado, inspirou maiores cuidados e controle por parte dos médicos, principalmente em
crianças. Os dados observados mostram alterações de leucócitos e plaquetas não encontrados anteriormente não
observados em estudos de dengue não hemorrágica. Num total de 54 casos analisados, observamos a presença de
leucopenia (leucócitos  4.000 mm3) em 32 casos (59,25%). A freqüência de plaquetopenia foi de 66% (36 pacientes)
sendo que em metade dos casos o número de plaquetas era inferior a 100.000 mm3. Os achados de linfócitos atípicos
estiveram presentes em 47% dos casos. O estudo de um número maior de casos ajudará a consolidar o perfil de
atual epidemia de dengue, ressaltando a grande incidência de plaquetopenia de grau moderado entre os pacientes
portadores da doença.
Palavras-chave: Dengue, plaqutopenia, leucopenia.

AMBIENTE INFORMATIZADO DE PLANILHAS NAS COLÔNIAS DE
 CAMUNDONGOS E RATOS DO CEMIB

R. M. P. S. M. Vinagre1, E. R. Silva, R. Pontes, E. M. Dias, E. A. V. Alves, A. J. Antonio

1CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica /Unicamp
e-mail: silva@cemib.unicamp.br

RESUMO

No Brasil, não existe nenhum programa específico para gerenciamento das Colônias de animais de laboratório. O
objetivo deste trabalho foi desenvolver um ambiente informatizado para gerenciamento de Colônias de ratos e
camundongos para o controle operacional dos acasalamentos, performance reprodutiva, agilização na programação
dos animais existentes em estoque para disponibilização para os usuários. O sistema contém informações em
planilhas sobre espécie, linhagem, método de acasalamento isogênico (Self-Perpetuation) e heterogênico (Poiley,
Han-Rotacional) e tipo de Colônia (fundação, expansão de matrizes e produção). As planilhas são realizadas
semanalmente para performance reprodutiva e planejamento do estoque. O sistema de planilha informatizado é
disponibilizado pela rede através de um servidor de dados. O acesso on-line das planilhas de produção, estoque e
mapa genético pelos responsáveis possibilitam informações atualizadas sobre cada linhagem, matriz e estoque da
Colônia. Também exibe dados estatísticos agilizando na tomada de decisões sobre o dimensionamento do plantel.
Palavras-chave: informatização, planilhas, colônias
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ANÁLISE CITOLÓGICA DO LÍQUIDO PLEURAL: COMPARAÇÃO ENTRE
MICROSCOPIA E AUTOMAÇÃO

P. V. Bottini, M. F. P. Gilberti, C. R. Garlipp, M. I. Souza1, D. B. Pompeo, E. Costa, M. A. Moda

1HC - Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: lbio@hc.unicamp.br

RESUMO
Rotineiramente as contagens de células nos líquidos pleurais são realizadas através do exame microscópico, que é
demorado e requer grande especialização do analista. Neste estudo comparamos as contagens globais e diferenciais
de leucócitos realizadas em equipamento hematológico automatizado com aquelas obtidas através de microscopia
ótica comum. Foram analisadas 40 amostras de líquidos pleurais, submetidas à contagem automatizada em equipamento
hematológico (Sysmex XE-2100) e a análise microscópica (contagem global em câmara de Neubauer e contagem
diferencial em sedimento corado, obtido por citocentrifugação). Contagens automatizadas de hemácias e leucócitos
apresentaram excelente correlação com as contagens manuais (r=0,99), sendo que a contagem diferencial só foi
liberada pelo equipamento quando os leucócitos foram >1.000/mm3. Nestes casos observamos boa correlação entre
as contagens de linfócitos (r=0,97) e neutrófilos (r=0,99), embora estes últimos apresentassem uma redução significativa
na suas porcentagens quando comparados com os resultados obtidos através da análise microscópica. A presença
de macrófagos e/ou células mesoteliais gerou um flag alertando para possível presença de linfócitos atípicos e/ou
granulócitos imaturos. Contagens automatizadas correlacionam-se com as manuais, podendo ser utilizada na prática
laboratorial com algumas limitações (leucócitos <1.000/mm3 e alerta para linfócitos atípicos e/o granulócitos imaturos).
Palavras-chave: líquido pleural, citologia, automação

ANÁLISE ELEMENTAR COM FILTRO DE ENERGIA (EFTEM)  E SECCIONAMENTO USANDO FEIXE DE
ÍONS FOCALIZADO (FIB) EM FILME DE TINTA ESPESSO

C. A. P. Leite1 e F. Galembeck2

1Instituto de Física Gleb Wataghin/Unicamp, ,  2IQ - Instituto de Química/Unicamp
e-mail: capleite@ifi.unicamp.br

RESUMO
A análise elementar utilizando filtro de energia em um microscópio eletrônico de transmissão (TEM) é freqüentemente
realizada em materiais seccionados entre 20 e 60 nm. Espessuras superiores a 60nm, para uma tensão de 80 kV,
causam espalhamentos múltiplos dificultando o mapeamento elementar. A proposta feita por R. F. Egertone desenvolvida
teoricamente por E. Zeitler e colaboradores indicam a possibilidade de se obter mapas elementares associados à
espectroscopia de filmes espessos, abrindo a oportunidade de examinar filmes poliméricos compósitos. Este trabalho
verifica a possibilidade de realizar medidas espectroscópicas em um filme de tinta comercial utilizando as técnicas
EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) e ESI (Energy Spectrum Image). Os cortes espessos foram obtidos
em ultramicrótomo com espessuras acima de 150nm. Outra técnica utilizada no estudo desses filmes foi o seccionamento
em equipamento FIB (Focused Íon Beam), utilizando um feixe de gálio para realizar os cortes e elétrons secundários
para visualizar a superfície. Os resultados em TEM demonstram que embora o caminho livre médio dos elétrons seja
muito inferior à espessura da amostra, ainda é possível obter espectros e imagens de excelente qualidade para
identificar os elementos constituintes. Os ensaios em FIB revelaram a distribuição de partículas no interior do filme de
tinta.
Palavras-chave: EFTEM, ESI, FIB.
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ANÁLISE PROSPECTIVA ENTRE A TERAPIA COM MEDICAÇÃO IMUNOSSUPRESSIVA E O
MICROQUIMERISMO ALOGÊNICO APÓS TRANSPLANTE DE FÍGADO

M. B. Araújo1, L. S. Leonardi1, M. I. Leonardi1, I. F. S. F. Boin1, L. A. Magna1, E. A. Donadi2,
M. H. S Kraemer1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp, 2 USP –Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto
e-mail:  mbatis@unicamp.br,

RESUMO

Após transplante de órgãos, células hematopoiéticas derivadas do doador podem ser detectadas no sangue periférico,
sendo conhecido como microquimerismo. O objetivo deste estudo foi correlacionar prospectivamente à presença de
microquimerismo alogênico, a ocorrencia de rejeição celular e o nível do imunosupressor nos pacientes. O
microquimerismo foi analisado em 47 pacientes com idade entre 15 e 65 anos, no 10º dia, 3 meses e 12 meses após
o transplante de fígado, através do método molecular nested PCR/SSP, para detectar o gene do MHC-HLA-DR
especificamente do doador. O microquimerismo foi demonstrado em 32 (68%) dos 47 pacientes; e destes, apenas 10
pacientes (31.2%) apresentaram rejeição. O microquimerismo precoce foi observado em 25 pacientes (78.12%) e
o Microquimerismo tardio em 7 pacientes (21.8%). Entre os pacientes com microquimerismo, 14 utilizaram CyA e
18 utilizaram FK506. No grupo sem microquimerismo, 12 pacientes utilizaram CyA e 03 utilizaram FK506. Foi
encontada uma associação entre a presença do microquimerismo e a ausência da rejeição (p=0.02) e também entre
o microquimerismo e o tipo de imunossupressor usado. Nossos dados indicam que o microquimerismo e provavelmente
os leucócitos derivados do doador, podem ter efeitos imunológicos relevantes na indução da tolerância.
Palavras-chave: transplante de órgãos, microquimerismo

APRIMORAMENTO DA TÉCNICA DE INFECÇÃO DE Hymenolepis nana (CESTODA)
UTILIZADO COMO MODELO EM AULAS PRÁTICAS.

J. B. A. Oliveira1, R. R. Madi

1 IB - Instituto de Biologia/Unicamp.
email: rmadi@unicamp.br

RESUMO
O Departamento de Parasitologia mantém cepa de Hymenolepis nana como modelo didático utilizado nas aulas sobre
“Cestódeos”, para os cursos de graduação em Biologia, Medicina, Enfermagem e Farmácia, além do curso de pós-
graduação em Parasitologia. A técnica de infecção e obtenção destes vermes utilizada anteriormente, permitia a
recuperação de vermes em 30% em média dos camundongos infectados, 25 a 30 dias após a infecção. O método
baseava-se na inoculação por tubagem esofágica pelos ovos de H. nana, obtidos de um macerado dos vermes, em
camundongos com mais de 30 dias de idade. Posteriormente foram considerados novos parâmetros, como a
inoculação de fragmentos de vermes sem macerar e a utilização de camundongos mais jovens, com 21 dias de
idade, resultando em uma taxa de recuperação de vermes de 90% em média, 15 dias após a infecção. O
aprimoramento da técnica teve como conseqüência principal a redução do número de camundongos utilizados para
as aulas, diminuindo custos devido à alta positividade, além da economia de tempo na preparação das aulas práticas.
Palavras-chave: Técnica de infecção, Hymenolepis nana, Infecção experimental
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AS PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

M. C. Garcia1

1FCH–Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail:cimelia@unicamp.br

RESUMO
O trabalho aborda alguns aspectos sobre o tema Publicações Eletrônicos na Comunicação Científica. O objetivo
principal é analisar os usos de publicações impressas e/ou eletrônicas pelos docentes e alunos de pós-graduação do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP bem como
levantar aspectos positivos e negativos dessas publicações. A coleta de dados foi realizada por meio de um
questionário único para os docentes e alunos cujos resultados das pesquisas estão de acordo com a produção
bibliográfica sobre o tema, disponível em várias fontes de pesquisa. Hoje, é difícil imaginar a mídia eletrônica substituir
totalmente a mídia impressa em função da persistência de fragilidades existentes no meio digital. O ponto de equilíbrio
proposto nessa análise é utilizar os dois recursos em função das necessidades de pesquisa e do ambiente em que
a informação foi gerada. O trabalho também propõe a análise de todo o processo de produção na transição da Revista
Idéias, impressa, para a mídia eletrônica.
Palavras-chave: Publicações, Comunicação, Mídia Eletrônica.

AS SEXUALIDADES DAS CRIANÇAS PEQUENAS NUMA INSTITUIÇÃO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A. M. N. Almeida1

1Centro de Convivência Infantil/Unicamp
e-mail: ananeder@unicamp.br

RESUMO
A sexualidade é inerente ao ser humano. Tendo em vista os preconceitos e tabus que permeiam a sexualidade
humana, transformando-a em assunto proibido e considerando o respeito à história de vida de cada um, torna-se
necessário pesquisar e analisar o assunto, uma vez que gera conflitos frente às manifestações da infância. As famílias
buscam “receitas” para educar bem seus filhos, especialmente na abordagem de questões da sexualidade, ainda sob
a influência de uma cultura que sustenta seqüelas repressoras da sexualidade. Considero que a abertura para essa
reflexão, para uma melhor compreensão dos aspectos que envolvem a infância, já é um grande passo a favorecer
mudanças e, possivelmente, uma quebra nas raízes que por muito tempo sustentaram nossos medos, impedindo-nos
de agir. Iniciei a pesquisa sobre sexualidade no berçário com o objetivo de provocar a fala sobre o assunto, já que
existe um parecer de não reconhecimento da sexualidade do bebê.  A pesquisa possibilitou algumas conclusões e
permitiu uma reflexão prazerosa sobre esse movimento constante de aprendizado com o grupo de trabalho a respeito
de conceitos e vivências individuais, que constroem cada uma das histórias por nós vividas.
Palavras-chave: Sexualidade, infância, vivências
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS TRAUMAS ORTOPÉDICOS INFANTO-JUVENIS ATENDIDOS
PELA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REFERENCIADA (U.E.R.) DO HC - UNICAMP

D. A. Sônego1, D. C. Felicix1, I. G. Frederico 1, M. C. M. Andrade 1, R. L. Gazola 1

1 HC - Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: fisio@hc.unicamp.br

RESUMO
Introdução: Devido à escassez de artigos encontrados na literatura que estudam o trauma ortopédico em diferentes
faixas-etárias realizou-se este estudo que teve  como objetivo analisar o perfil epidemiológico em pacientes menores
de 18 anos, vítimas de trauma com comprometimento exclusivamente ortopédico, atendidos na Unidade de Emergência
Referenciada (U.E.R.) do Hospital de Clínicas da Unicamp. Material e Métodos: Análise dos prontuários dos
pacientes atendidos na Emergência em Ortopedia (U.E.R.) no período de dezembro de 2006 a dezembro 2007.
Resultados: Há um predomínio de pacientes do sexo masculino (61%) e feminino (39%), sendo a raça branca (80%)
e não brancos (20%).  Como mecanismo de trauma, encontrou-se: 130 quedas, 10 acidentes automobilísticos ou
atropelamentos, 22 contusões, 33 entorses, sendo o mais freqüente o entorse de tornozelo, 3 ferimentos corto-
contusos, 30 traumas  e 125 outras causas não especificadas. Conclusão: A amostra caracterizou-se com prevalência
de pacientes do sexo masculino, vítimas de quedas.  Evidenciamos as particularidades na população infanto-juvenil
que possibilitou um melhor conhecimento das características do trauma, assim como estabelecimento de medidas
preventivas.
Palavras-chave: trauma, fraturas, acidentes por quedas

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E O NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO
MÉDICA DA FCM/UNICAMP

S. M. R. R. Passeri1, A. M. B. Zeferino, M. A. V. F. R. Alves

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: spasseri@fcm.unicamp.br

RESUMO
O Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação Médica – NAPEM, vinculado a Comissão de Ensino de
Graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas tem como
finalidades: I. coordenar as avaliações docentes e discentes referentes às atividades do curso e dos módulos de
ensino; II. coordenar as avaliações dos programas para dar subsídios às atividades de Desenvolvimento Curricular;
III. desenvolver estudos de avaliação da aprendizagem, avaliação docente, avaliação discente, avaliação de
egressos; IV. subsidiar as Comissões de Pós-Graduação stricto-sensu e lato-sensu no processo pedagógico e de
avaliação continuada; V. desenvolver parcerias com Instituições relacionadas a Educação Médica e afins para
propiciar colaboração técnica e científica; VI. promover programas de desenvolvimento para atuação docente; VII.
desenvolver projetos de pesquisas em Educação em Saúde. Cabe ao Assessor Pedagógico: coordenar a equipe
técnica, preparar propostas de programas de avaliação e projetos e prestar assessoria ao desenvolvimento dos
módulos de ensino e seu aprimoramento com base nas avaliações realizadas. Este projeto evidencia a contribuição
da Assessoria Pedagógica no curso de Medicina.
Palavras-chave: Assessoria Pedagógica, Avaliação, Educação Médica
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ATIVIDADE BIOLÓGICA E CITOTOXICIDADE DE MATRIZ POLIMÉRICA COM
DOADOR DE ÓXIDO NÍTRICO

C. L. Soraggi1, S. M. Shishido1, M. G. de Oliveira2, M. H. Krieger1, M. E. Hoffmann1

1IB - Instituto de Biologia, 2IQ - Instituto de Química/Unicamp
e-mail: soraggi@unicamp.br

RESUMO

O óxido nítrico é uma molécula multifuncional, a qual está envolvida em várias funções fisiológicas. Devido às ações
benéficas do NO em várias doenças, há um grande interesse em dispositivos que possam liberar NO de maneira
controlada no sistema cardiovascular, como stents intracoronarianos recobertos por materiais com liberação de NO.
Nosso objetivo foi o de estabelecer protocolos para avaliação da citotoxicidade e dos potenciais anti-reestenótico e
anti-trombogênico de formulações eluidoras de NO para aplicações em dispositivos intravasculares. As formulações
eluidoras de NO foram analisadas através de: avaliação da citotoxicidade (redução do MTT e captação do vermelho
neutro: NR); do potencial anti-reestenótico (inibição da proliferação celular: PC) com fib.3T3 e células de musculatura
lisa de coelho (RASM) e seu potencial anti-trombogênico (plaquetas humanas) para os ensaios de agregação (Ag. P)
e adesão plaquetária (Ad.P). GSNO, solução polimérica contendo PVA e PVP e solução polimérica contendo PVA,
PVP, GSNO foram testadas. Os resultados mostraram que a GSNO inibiu a PC per se e este efeito foi potencializado
em presença dos polímeros PVA/PVP. Foi verificada inibição da Ag.P. para ambas as soluções. A Ad.P. mostrou
que a inibição causada pela GSNO foi superior à 6,72 mg/mL (sem plaquetas viáveis), confirmando assim, que a
metodologia adotada foi apropriada para a avaliação dos potenciais anti-reestenótico e anti-trombogênico e, também
para estabelecer a margem de segurança de formulações envolvendo S-nitrosoglutationa e soluções poliméricas.
Palavras-chave: célula muscular lisa, citotoxicidade, óxido nítrico

ATLAS DIGITAL DE PARASITOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA
 

M. B. Vasconcellos1, E. M. Z. Magalhães¹, A. M. Guaraldo¹

1IB - Instituto de Biologia/Unicamp
 e-mail: mbv@unicamp.br

RESUMO

O conhecimento dos parasitos constitui um desafio aos profissionais da área de saúde, tanto para o ensino como em
análises clínicas. Este trabalho oferece imagens digitais dos principais parasitos humanos e de alguns parasitos de
animais cujo conhecimento é relevante para a comparação e identificação de espécimes no diagnóstico clínico e no
ensino da parasitologia. Também são apresentadas fotos de vetores importantes ao diagnóstico das parasitoses. As
imagens foram feitas a partir da coleção didática mantida pelo Departamento de Parasitologia do Instituto de Biologia
da UNICAMP. Esta é utilizada nas aulas práticas dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia
e Ciências Biológicas e de pós-graduação em Parasitologia, onde são atendidos mais de 300 estudantes anualmente,
distribuídos entre 14 disciplinas com aulas práticas. Através deste atlas pretende-se também atender aos professores
e alunos de instituições externas, de ensino médio e superior, que freqÜentemente buscam em nosso departamento,
material para suas aulas práticas. As fotografias foram feitas em estereofotomicroscópio Zeiss SV11 e fotomicroscópio
Zeiss Axiophot 2, utilizando-se o programa de captura de imagem IMAGE PRO LITE.
Palavras-chave: parasitoses, imagens digitais
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AUTOMAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA
DO LABORATÓRIO DE PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DO IFGW DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

A. H. N. de Paula, A. S. S. Almeida, C. E. S. Luz1, H. H. Bertran

1CEMEQ – Centro para Manutenção de Equipamentos/Unicamp
e-mail: sandrini@cemeq.unicamp.br

RESUMO
Um espectrômetro de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR – Electronic Paramagnetic Resonance) é
basicamente formado de uma fonte de radiação eletromagnética de freqüência estável e de um magneto que gera um
campo magnético que pode ser lentamente variado ao longo de uma determinada faixa, para se registrar um espectro.
A variação do campo magnético do equipamento em questão é feita através de um circuito eletrônico controlado
mecanicamente em conjunto com o registrador analógico de dados por um sistema de correias, sujeitas a desgastes
e sem a possibilidade de reposição por se tratar de um equipamento antigo. A intenção do projeto é a substituição do
controle mecânico por um sistema totalmente eletrônico, permitindo a integração do equipamento com um computador,
onde através de um software de controle e uma interface microcontrolada, é possível interagir com o sistema para a
variação do campo magnético e a devida aquisição dos dados para posterior análise.
Palavras-chave: EPR, eletromagnética, microcontrolador

AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE Cryptosporidium spp. E Giardia spp. EM ÁGUAS MINERAIS
NATURAIS DE NASCENTES E ENTEROPARASITOSES EM DUAS COMUNIDADES RURAIS DA

CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO - SP

N. Branco1, R. M. B. Franco1

1IB - Instituto de Biologia/Unicamp.
e-mail: branco@unicamp.br

RESUMO

A presença dos protozoários Cryptosporidium spp. e de Giardia spp. em água destinadas ao consumo humano,
assumiu grande importância em Saúde Pública nos últimos anos, com numerosos surtos de gastroenterite por
veiculação hídrica. A transmissão dos protozoários ocorre mediante a ingestão dos oocistos ou cistos, que têm grande
resistência no ambiente. A população do município de Campos do Jordão/SP utiliza amplamente as águas das
nascentes para o consumo e a existência de situações com risco potencial de contaminação dessas águas são
freqüentes. O objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência destes patógenos em amostras de água das principais
fontes deste município. Utilizou-se a técnica de filtração em membranas e anticorpos monoclonais fluorescentes para
detecção dos protozoários. Cryptosporidium spp e Giardia spp foram detectados em 25,0% (3/12) das fontes
estudadas (concentrações de 0,2 a 0,3 oocistos e 0,07 a 0,1 cistos por litro, respectivamente). O índice de
positividade para as fontes pertencentes à área urbana foi de 33,3% (2/6) enquanto para as da área rural foi de 16,7%
(1/6). Um inquérito parasitógico fecal revelou que 49,2% (91/185) das pessoas estavam parasitadas com prevalências
de: Cryptosporidium spp. (8,1%), Giardia duodenalis (5,9%), Blastocystis hominis (4,9%) e Entamoeba histolytica/
dispar (2,7%); Entamoeba coli (19,5%), Iodamoeba bütschlii (4,3%) e Endolimax nana (0,5%); Ascaris lumbricoides
(14,9%); Trichuris. trichiura (9,7%); Taenia sp., Enterobius vermicularis, ancilostomideo e larva de nematódeo
(1,1%). As condições ambientais (relevo, disponibilidade hídrica, ocupação desordenada, áreas de pastagem) e
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focos de contaminação (esgoto sanitário; fezes de animais) existentes próximo às nascentes foram fatores que
contribuíram com a contaminação das águas de origem subterrânea no município. A ausência de água tratada, de
sistema de escoamento sanitário e as condições sócio-econômicas das comunidades rurais incluídas no inquérito
parasitológico podem ter contribuído para a elevada prevalência das parasitoses intestinais observadas neste estudo.
Palavras-chave: Cryptosporidium, Giardia,  águas de nascentes

AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA C-REATIVA, VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, FERRITINA E
ALTERAÇÕES LEUCOCITÁRIAS COMO INDICATIVO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS/

INFECCIOSOS

G. A. F. M. Lima, E. C. Alvarenga, B. L. Anjos, H. Z. W. Grotto , T. M. S. Santos¹

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: taniabio@yahoo.com

RESUMO

As dosagens séricas de proteínas de fase aguda como Proteína C-Reativa (PCR), Ferritina, Contagem de Leucócitos
e Velocidade de Hemossedimentação (VHS), utilizadas como marcadores de inflamação e infecção são importantes
informações para conduta do diagnóstico clínico. Freqüentemente são testes com resultados demorados, o presente
trabalho tem como objetivo avaliar técnica automatizada para dosagens de P C-Reativa e VHS, utilizando um único
tubo para todas as dosagens e fornecendo resultados mais rapidamente e comparar seus valores com os outros
parâmetros da reação de fase aguda da inflamação/infecção.
Palavras-chave: P C-Reativa, VHS, Inflamação.

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS NO ENSINO MÉDICO E A CONTRIBUIÇÃO DA
ASSESSORIA PEDAGÓGICA

S. M. R. R. Passeri1, A. M. B. Zeferino1, M. A. V. F. Ribeiro Alves1, S. Monte Alegre1

1Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: spasseri@fcm.unicamp.br

RESUMO
A Assessoria Pedagógica da FCM/Unicamp contribui de forma efetiva para a manutenção da qualidade do curso
médico. Inserida no Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação Médica, em conjunto com a Coordenadoria do
curso de Medicina, foi criada a Avaliação de Competências Clínicas para o Internato Médico. O Internato Médico tem
como objetivo a capacitação prática intensiva, tornando o aluno apto a tomar decisões e atuar de forma efetiva com
o paciente, sob supervisão docente. Considerando que essas atividades desenvolvidas são clínicas, entende-se que
a avaliação do desempenho do aluno permite identificar as habilidades clínicas que ele adquiriu no decorrer do módulo
de ensino, e para isso, a avaliação cognitiva isolada não é um instrumento adequado, pois não contempla a
visualização das habilidades e atitudes esperadas. Neste sentido objetivou-se criar um sistema de avaliação que
permitisse que o estudante fosse avaliado em condições semelhantes às quais ele desenvolveu suas habilidades.
Esta avaliação de Competências Clínicas, realizada no Hospital de Clínicas da Unicamp, conta com pacientes
simulados dentro de uma estrutura de consultório médico que reproduz a realidade do atendimento, demonstrando a
importância da avaliação para a qualidade do ensino.
Palavras-chave: Assessoria Pedagógica, Avaliação, Educação Médica
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AVALIAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA PARA CONTAGEM DE Bifidobacterium animalis
subsp. Lactis BB 12 EM IOGURTE APÓS A ESTOCAGEM REFRIGERADA

L. Fachin, J. Moryia, A. L. N. Gândara¹, W. H. Viotto

¹FEA - Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: walkiria@fea.unicamp.br

RESUMO
O meio RCPB pH5 tem sido considerado uma boa opção para a contagem de Bifidobacterium em iogurte. Entretanto,
durante a estocagem refrigerada do iogurte é extremante difícil a contagem deste microrganismo devido ao pequeno
diâmetro desenvolvido pelas colônias de Bifidobacterium neste meio, sendo que a sua contagem somente se torna
possível com o auxílio de um estereoscópio. Outro meio, MRS-LP, também tem sido recomendado para a contagem
de Bifidobaterium em iogurte. Este estudo avaliou a suplementação do meio RCPB pH5 com extrato de fígado
desidratado e com os sais KH2PO4, K2HPO4, FeSO47H2O, MnSO4H2O e MgSO47H2O, visando melhorar a
diferenciação de Bifidobacterium em iogurte durante a estocagem refrigerada e também avaliou a contagem seletiva
de Bifidobacterium em iogurte usando o meio MRS-LP. O meio MRS-LP apresentou a mesma recuperação de
células que o meio RCPB pH5, usado como padrão, após 30 dias de estocagem refrigerada do iogurte, sendo
considerado uma boa opção para a contagem de Bifidobacterium em iogurtes durante a estocagem refrigerada. O
meio RCPB pH5 fortificado também apresentou a mesma recuperação de células de Bifidobacterium que o meio
padrão RCPB pH5; entretanto, a adição de extrato de fígado desidratado aumentou consideravelmente o diâmetro das
colônias de Bifidobacterium, tornando a diferenciação destas bastante fácil e confiável quando comparadas à sua
diferenciação no meio RCPB pH5 sem a fortificação. A adição dos sais (KH2PO4, K2HPO4, FeSO47H2O,
MnSO4H2O e MgSO47H2O) não exerceu influência no desempenho do meio RCPB pH5.
Palavras-chave: Bifidobacterium, iogurte, estocagem refrigerada

AVALIAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS DE AÇO SUBMETIDOS
AO ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL

M. F. Ramos1, N. O. P. Júnior, B. L. M. Franco

1FEC  Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
 e-mail: mframos@fec.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados de diversos ensaios realizados para avaliar a resistência à compressão
diametral de tubos de concreto reforçado com fibras de aço. Tubos de concreto, de seção circular, para esgoto
sanitário, com comprimento nominal de 2500mm, diâmetros nominais de 400, 500 e 600mm foram moldados com
concretos de resistências médias à compressão, aos 28 dias de idade, em torno de 35 MPa. As fibras empregadas
para reforço do concreto foram as com ancoragens em ganchos nas extremidades, com diâmetro (D) de 0,80 mm,
comprimento (L) de 60mm e portanto fator de forma (L/D) igual a 75, utilizando os consumos de 25 e 30kg de fibras
por metro cúbico de concreto. Os ensaios realizados demonstraram que a substituição das armaduras convencionais
pelas fibras de aço é possível, com os tubos apresentando comportamento dúctil, mantendo uma significativa
capacidade de suporte pós-fissuração, com ganhos significativos de durabilidade da canalização.
Palavras-chave: tubos, concreto, fibras de aço
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE GANGLIOSÍDEOS (MISTURA) NA EXPRESSÃO
GÊNICA DE CITOCINAS PRÓ INFLAMATÓRIAS EM ILHOTAS PANCREÁTICAS NO CAMUNDONGO

NOD/UNI (NON OBESE DIABETIC)

C. A. Vilella¹, K. P. Vieira, R. L. Zollner

¹FCM - Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: vilella@fcm.unicamp.br

RESUMO
Objetivos: Empregando-se modelo experimental de diabetes tipo 1 espontâneo (camundongos NOD), estudamos os
efeitos de GGs mistura, sobre a expressão gênica de citocinas na ilhota isolada de camundongos NOD. Materiais e
Métodos 70 camundongos NOD fêmeas com 4 semanas de vida, foram divididos em dois grupos; 35 foram
diariamente injetadas por via i.p, 150 mg/kg/dia com mistura de GGs (GM1 21%,GD1a 40%,Gd1b 16%,Gt1b
19%) e sacrificados na 8a, 12a, 16a, 20a, 24a e 28a semana de vida e tratamento. 35 animais fêmeas foram utilizadas
como controle e injetadas diariamente com 100 ?l de salina (0,9%) nas mesmas condições do grupo experimental O
diabetes foi monitorado semanalmente, a partir da 10ª sem de vida, através da glicemia, sendo considerados
diabéticos os animais que apresentassem valores consecutivos superiores a 250mg/dL. Resultados:- A expressão
gênica de IL-1  no grupo GGs foi significativamente inferior (p 0,05) na 12a ,16 a  e 28 a sem.  quando comparado com
seu grupo controle salina. e diabéticos  A expressão gênica de IFN –ã 16a ,20 a  e 28 a sem. foi significativamente
inferior (p 0,05) quando comparado com seugrupo controle salina e diabéticos  A expressão gênica de TNF-,os
valores foram significativamente inferior (p 0,05) na 12a ,16 a  e 20 a sem.  quando comparado com seugrupo controle
salina. e diabéticos  Conclusão:- GGs podem bloquear de forma seletiva a produção de citocinas pró-inflamatórias
como IFN- e TNF- (Th1) modulando a infiltração e ativação de linfócitos T. Nossos resultados sugerem a presença
de efeitos modulatório dos GGs sobre a evolução do processo inflamatório pancreático no modelo Nod

Palavras-chave: Modelo Experimental, Diabetes Tipo 1 Espontânea, Diabetes.

AVALIAÇÃO E CORRELAÇÃO DA PROTEÍNA C-REATIVA E DA HOMOCISTEÍNA EM INDIVÍDUOS
CHAGÁSICOS CRÔNICOS NA FORMA INDETERMINADA E CARDÍACA DA DOENÇA

C. A. da Silva¹, A. L. Souza¹, R. Haddad³, N. F. Höehr², M. N. Eberlin³, M. E. Guariento¹, E. A.
Almeida¹, M. L. F. Julian².

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas – GEDoCH/Unicamp

e-mail: conceica@fcm.unicamp.br

RESUMO
Os níveis plasmáticos elevados de homocisteína (Hcy) têm sido sugeridos como provável fator de risco para infarto
do miocárdio, e também parece ser um potente agente apoptótico de células T. Por outro lado, a proteína–C reativa
(CRP) pode afetar a relação hospedeiro-parasita por modificar o comportamento das células imunes. Como na
doença de Chagas tem sido descrito o envolvimento destes mecanismos na patogênese das lesões, pode haver
alguma modificação nestes dois marcadores nesta doença. Devemos descrever os níveis plasmáticos de homocisteína
e proteína-C reativa em  indivíduos com doença de Chagas na forma indeterminada  e  cardíaca, seguidos no
Ambulatório de Doença de Chagas – GEDoCH no Hospital das Clínicas/HC-Unicamp. Foram avaliados pacientes
que pertencem aos grupos: chagásico Forma Indeterminada C-IND ( 13F/16M; IMC= 23,80,8 kg/m2; 3710a), e
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chagásico com Cardiopatia (C-DC) = 6F/12M; IMC= kg/m2; 457a  e sorologia negativa para Chagas aparentemente
normal  (14F/10M; IMC= 22,91,8 kg/m2;339a).  A análise de PCR foi realizada em amostras séricas basais, por
imunonefelometria, utilizando-se kit comercial de alta sensibilidade (Dade Behring). A análise da CRP foi feita através
de ensaios imunonefelométricoso no BN-120765 analyzer (Dade Behring) a homocisteína foi realizada através de
cromatografia líquida de alta performance (Canada, Byosystems). Os testes estatísticos utilizados foram: teste
Quiquadrado utilizados para dados categóricos, (p=0,005) e o teste (Tukey) para comparação múltipla. Os resultados
não houve diferença estatística dos níveis plasmáticos de homocisteína entre os grupos estudados. Os valores de
proteína C - reativa foram maiores nos grupos de chagásicos: na forma Indeterminada e chagásicos com cardiopatia,
quando comparado aos controles. Houve diferença estatística entre o grupo  chagásicos  na forma indeterminada e
cardíaca em relação à CRP. De forma que a mesma poderia ser utilizada como marcador de acometimento na
determinada cardiopatia já é utilizada em  doença  Chagas.
Palavras-chave: Doença de Chagas, Homocysteína, Cardiopatia

AVALIAÇÃO MOLECULAR DOS GENES HLA DE CLASSE I E II E SEU EFEITO NA
ASSOCIAÇÃO COM LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA

T. A. R. Fernandes1, M. T. Frota2, M. B. Araújo1, V. C. S. Oliveira1, C. I. Cagliari1, C. R. S. Corrêa1, M.
H. S. Kraemer1

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp, ²Hospital Universitário de Taubaté
e-mail: mbatis@unicamp.br

RESUMO

A Leucemia Mielóide Crônica (LMC) é uma doença clonal onde há expansão da “Stem Cell” e proliferação de todas
as etapas maturativas granulocítica na medula óssea.Fatores ambientais e genéticos tem um papel importante na
LMC, assim como, a associação HLA tem sido considerado como um possível fator de risco genético. O objetivo é
avaliar em estudo retrospectivo a distribuição dos alelos HLA de classe I e II em pacientes com LMC e no grupo
controle de indivíduos sadios. Foram estudados um total 27 pacientes portadores de leucemia mielóide crônica e um
controle de 654 indivíduos sadios. As amostras foram extraídas e purificadas  através do método “Salting Out”. O
DNA foi amplificado por DNA/PCR/SSP para tipificação HLA de classe I e II  em nível de média resolução. A análise
estatística foi realizada usando-se o teste Exato de Fisher. Observou-se que os alelos HLA-A*01 e HLA-A*24
apresentaram diminuídos nos pacientes, estatisticamente significante quando comparado ao grupo-controle, p=0,05 e
OR=0,17 IC de (0,01-1,23) e p=0,05 e OR=0,16 IC de (0,01-1.18), respectivamente. E os alelos HLA-A*02, HLA-
Cw*05, HLA-DQB1*03 e HLA-DQB1*06 apresentaram aumentados nos pacientes, estatisticamente significante
quando comparado ao controle, p<0,02;OR=0,57; IC de (0,39-0,84); p<0,0002; OR=0,05;IC de (0,01-0,18); P<0,005;
OR+0,65;IC de (0,52-0,80) e P<0,04; 0R+0,62;IC de (0,42-0,90) respectivamente. Devido ao extenso polimorfismo
do Complexo Principal de Histocompatibilidade, a presença dos genes variam muito entre os haplótipos. Acreditamos
que trabalhos futuros com casuística maior e/ou multicêntrico serão necessários para contribuir no entendimento do
papel do HLA na patogênese da LMC.
Palavras-chave: Leucemia Mielóide Aguda, Genes HLA-classe I e II
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Bacillus cereus POTENCIALMENTE ENTEROTOXIGÊNICO EM QUEIJOS MINAS FRESCAL
PRODUZIDOS POR DIFERENTES PROCESSOS TECNOLÓGICOS

D. Y. Kabuki1, R. M. Souza, A. Y. Kuaye

¹FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: kabuki@fea.unicamp.br

RESUMO

B. cereus é uma bactéria causadora de 2 tipos de doenças transmitidas por alimentos, a doença emética e a doença
diarréica, sendo os produtos lácteos associados à doença diarréica. O trabalho teve como objetivo avaliar a
contaminação por B. cereus em queijos Minas frescal elaborados por 3 processos tecnológicos: tradicional, com
cultura láctica (CL), acidificação direta (AD) e ultrafiltração (UF) e verificar o potencial enterotoxigênico dos isolados
através da detecção dos genes codificadores das enterotoxinas NHE e HBL pela técnica PCR (Polymerase Chain
Reaction). Noventa amostras de queijo Minas frescal obtidas do comércio de Campinas, SP, foram analisadas para
contagem de B. cereus segundo metodologia da American Public Health Association. As contagens variaram entre
<1,0x101 a 5,2x106 UFC/g. Do total, 48,9% (44/90) das amostras apresentaram contagens >103 UFC/g e 22% (20/
90) apresentaram contagens acima da dose infectante (>105 UFC/g). Os três processos apresentaram amostras com
contagens acima da dose infectante, sendo maior nas amostras CL (14/31). Onze perfis genéticos foram observados
e 88,3% (53/60) dos isolados eram potencialmente enterotoxigênicos. Noventa e cinco por cento (19/20) das
amostras com contagens > 105 UFC/g foram considerados potencialmente enterotoxigênicas. A ocorrência de B.
cererus foi maior nas amostras CL do que nas AD e UF. A presença de cepa de mesmo perfil enterotoxigênico em
amostras CL e UF de uma mesma indústria sugere que a deficiência nos procedimentos de fabricação é o principal
fator que contribui com a contaminação do produto final e não o processo tecnológico. Portanto a adoção de Boas
Práticas de Fabricação nas indústrias é fundamental no controle de B. cereus e produção de alimentos seguros.

Palavras-chave: Bacillus cereus, queijo Minas frescal, PCR

BIBLIOTECA POPULAR PAULO FREIRE

F. G. L Mesquita1

1 IA – Instituto de Artes/Unicamp
e-mail: genezio@iar.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho apresenta renovação dentro do curso de biblioteconomia na vida acadêmica. Entre alunos, a universidade
e a periferia encontra-se a Biblioteca Popular Paulo Freire para discutir a situação da Educação. Este projeto tem
como caráter de aglutinar a comunidade juntamente com a biblioteca popular Paulo Freire. A Biblioteca Popular Paulo
Freire, dentro da concepção de Paulo Freire, teria várias características, entre elas o acervo construído por texto
elaborado pela própria comunidade dos estudantes do curso de alfabetização.
Palavra-chave: biblioteca popular
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BLENDAS POLIMÉRICAS DE TANINO SETA SUN E EUCALIPTO PANICULATA COM O
POLI(3-HIDROXIBUTIRATO-CO-VALERATO)/PHBV

F. A. Camargo1, N. Durán1, L. H. I. Mei2

1IQ – Instituto de Química,  2FEQ – Faculdade de Engenharia Química/Unicamp.
e-mail: camargo@iqm.unicamp.br

RESUMO
Na era do desenvolvimento sustentado, somos obrigados a obter materiais que sejam economicamente viáveis, não
poluam o meio ambiente, ou seja, materiais biodegradáveis que possam substituir os polímeros convencionais, que
poluem o meio ambiente, apresentam problemas para serem reciclados e incinerados. Uma possível rota viável de
obtenção destes novos materiais biodegradáveis e naturais, é das blendas obtidas de lignina de eucalipto paniculata
comercial (tratado no Laboratório) e tanino setasun fornecida pela indústria Seta SA com o polímero natural e
biodegradável poli(3-hidroxibutirato-co-valeratato) fornecido gentilmente pela PHB Industrial (Usina da Pedra, Serrana/
SP). Os filmes das blendas da lignina de eucalipto/PHBV (50%) e do tanino/PHBV(50%) foram obtidos em forma
de teflon. As blendas foram caracterizadas em termos da suas propriedades térmicas e morfológicas, por Infravermelho
em Transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria por Diferencial de Varredura (DSC) e Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV). As blendas de Lignina e tanino com o PHBV são imiscíveis, entretanto suas características
térmicas e morfológicas apresentam grande potencial de aplicação nas áreas de engenharia, agrícola e medicina,
devido as suas propriedades semelhantes ao PHBV e por serem blendas biodegradáveis.
Palavras-chave: Lignina, Tanino e PHBV

CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO RURAL PIRITUBA II (ITAPEVA – SP)
NA FABRICAÇÃO DE MULTI-IMPLEMENTOS DE TRAÇÃO ANIMAL

L. C. S. Silva1; C. A. Mello1, A. J. S. Maciel1, D. ALBIERO1

¹FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp

e-mail: claudia@agr.unicamp.br

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo propor, neste assentamento, a implementação de uma produção
em série de um multi-implemento de tração animal, como uma forma de introduzir, ou re-introduzir, o sistema de tração
animal nas propriedades do Assentamento Rural Pirituba II, buscando viabilizar a produção agrícola com a geração
de trabalho e renda. Foi elaborado um kit para auxiliar a fabricação de multi-implementos de tração animal, com todos
os requisitos necessários para a implementação de uma oficina. A capacitação dos agricultores foi realizada em
agosto de 2007, com a fabricação de três multi-implementos de tração animal.
Palavras-chave: assentamento rural, tração animal, capacitação técnica.
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CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAS METÁLICOS

J. M. Z. Bejarano¹, J. R. Lagoa, M. T. Pinheiro, S. G. Cruz

¹CT – Centro de Tecnologia/Unicamp
e-mail: zelaya@ct.unicamp.br

RESUMO

O Laboratório de Ensaios de Materiais do DFM do Centro de Tecnologia trabalha como prestadora de serviços
mediante consultorias, elaboração de relatórios técnicos e laudos para o setor industrial e apóia em pesquisa e ensino
a algumas unidades da Unicamp. A caracterização mecânica é realizada mediante ensaios de dureza, microdureza,
tração, compressão, flexão, dobramento e achatamento; a caracterização microestrutural em aços, ferros fundidos,
ligas de Alumínio, Cobre, Estanho e Titânio, é realizada com microscopia ótica, ou MEV com a interação com outras
unidades, e finalmente a determinação da composição química de metais e outros materiais. Esporadicamente são
usadas técnicas de ultra-som como complemento a uma das áreas de trabalho. A disponibilidade de equipamentos
com acompanhamento periódico de calibração, no caso dos equipamentos de ensaios mecânicos, e padrões de
calibração nos ensaios químicos permite a obtenção de resultados confiáveis e repetitivos. Todos os ensaios são
executados de acordo a normas técnicas específicas. Novas áreas de atuação estão sendo desenvolvidas com a
participação de alunos de iniciação científica, como análises químicas em solos e a análises em sucos de frutas
industrializados para determinar a presença de alguns elementos específicos.
Palavras-chave: ensaios, controle de qualidade

CARACTERIZAÇÃO DE PROTEÍNAS ATRAVÉS DE SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA
CONVENCIONAIS E DE ALTA EFICIÊNCIA

P. A. Baldasso1, S. Marangoni1

¹IB – Instituto de Biologia/Unicamp

e-mail: baldasso@unicamp.br

RESUMO

A cromatografia ocupa um lugar de destaque devido a sua facilidade efetuar a separação e a quantificação das
espécies químicas, por si mesma ou em conjunto com outras técnicas instrumentais de análise. A cromatografia é um
método físico químico de separação dos componentes de uma mistura, realizada através da distribuição destes
componentes entre duas fases, que estão em contato intimo. Usando a cromatografia iremos demonstrar os métodos
de purificação de proteínas extraídas de sementes ou animais (veneno), assim como a caracterização destas
proteínas, para serem aplicadas em diferentes áreas tecnológicas (Ex. farmacêutica, química e biológica). Como
resultados obtivemos de semente de Bauhinia variegata – Pata de Vaca, a lectina (P1)  que foi capaz de aglutinar
hemácias do tipo A, característica biológica primordial das lectinas que é reconhecer açucares das glicoproteínas
específicas presentes na superfície da membrana de eritrócito. Do veneno de Bothrops jararaca isolamos a proteína
Fosfolipase (PlA

2
) capaz de atuar sobre os ácidos graxos da lecitina transformando em uma lisolecitina que atua como

um detergente dissolvendo a membrana do eritrócito e lisando a célula. Função biológica primordial para a manutenção
e da sobrevivência destes animais.

Palavras chave: Cromatografia, Caracterização de Proteínas.



143

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

CARACTERIZAÇÃO DO DISMORFISMO ERITROCITÁRIO EM PACIENTES COM
HEMATÚRIA ATENDIDOS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO

P. V. Bottini, C. R. Garlipp, J. R. Lauand, S. G. L. Cioffi, R. L. Prates1, S. H. Afaz,
A. N. Oliveira, A. Barnabé, C. L. Denardi

1 HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: lbio@hc.unicamp.br

RESUMO
A análise do dismorfismo eritrocitário (DE) classifica a hematúria em glomerular (com DE) e não glomerular (sem DE).
Este  trabalho teve por objetivo avaliar a prevalência de hematúria glomerular e sua associação com proteinúria e com
os diversos tipos de morfologia eritrocitária. Foram analisadas 1702 amostras de urina encaminhadas para realização
de exame de urina de rotina (análises físico-química - Urisys® Roche e microscópica). A pesquisa de DE foi realizada
em microscopia de contraste de fase quando a contagem de hemácias foi superior a  5/campo e expressa em termos
de presença ou ausência de codócitos e/ou acantócitos. Hematúria foi observada em 453 amostras (27%). DE
estava presente em 158 amostras (35%), sendo que apenas 38% destas apresentavam proteinúria concomitante.
Hematúria dismórfica isolada foi observada em 62% dos casos. Com relação a morfologia dos eritrócitos, a célula
predominante foi o codócito, tanto isoladamente (54% dos casos), quanto em associação com acantócitos (41%). A
presença isolada de acantócitos foi rara (5% dos casos). Apesar de o acantócito ser considerado altamente específico
para hematúria glomerular, ele é pouco freqüente. Nossos dados revelam uma maior positividade para codócitos ou
codócitos acompanhados de raros acantócitos nos casos de hematúria glomerular.
Palavras-chave: urinálise, hematúria, dismorfismo eritrocitário.

COMPARAÇÃO DE RESÍDUO DE DISPARO DE DUAS ARMAS DE MÃO USANDO SEM-EDS DEPOIS
DE LAVAR A MÃO E A MÁQUINA OS DOIS TIPOS DIFERENTES DE TECIDOS USADOS

D. Razzo1, C. A. P. Leite², N. R. P. da Silva3, F. Galembeck1

1IQ – Instituto de Química/Unicamp, ²IFGW/Unicamp, ³Polícia Científica Campinas
e-mail: danrazzo@iqm.unicamp.br

Resumo

Detecção de resíduo de disparo de armas é importante por que com o passar do tempo, há uma perda significante de
GSR (do inglês – gunshot residue). O projeto teve como motivação envolver a comunidade científica com as policias
científicas locais com o alvo de equipá-los melhor para melhorarmos a segurança pública. Neste projeto, duas armas,
dois tecidos e dois tipos de lavagem foram usados para se determinar quanto tempo GSR é removido das mãos de
um suspeito.   No projeto houve também uma etapa que envolveu o treinamento da polícia científica da região de
Campinas.  A parte cientifica durou quatros anos e bons resultados foram obtidos tanto na parte experimental quanto
no treino da polícia. Esses dados já foram apresentados em quatro congressos de microscopia pelo país.  O estudo
sugeriu que materiais com 100% algodão seguram GSR por mais tempo e que um revólver, tipo Taurus o GSR foi
achado até a terceira lavagem.
Palavras-chave: resíduo de disparo, polícia científica e microscopia eletrônica de Varredura.
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CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) NA EDUCAÇÃO PRESENCIAL: UMA EXPERIÊNCIA
NAS DISCIPLINAS DE IMUNOLOGIA OFERECIDAS NO INSTITUTO DE BIOLOGIA

C. A. A. C. Garcia1, P. M. Araújo1

1IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: cgarcia@unicamp.br

RESUMO
Novas e alentadoras perspectivas para melhoria da qualidade do ensino vêm sendo implementadas a partir do
desenvolvimento das tecnologias da Informação: metodologias de informática e internet, surgimento de vários
softwares e seus suplementos para a prática do EAD, criação de espaços virtuais, bibliotecas virtuais, etc. Com a
disponibilização do software TelEduc junto às Unidades de Ensino da Unicamp, a equipe de trabalho do laboratório
de Imunofisiologia do departamento de Microbiologia e Imunologia (DMI) no Instituto de Biologia vem implementando
suas pesquisas para práticas educacionais com orientação fornecida pela equipe de EAD pertencente ao CCUEC
– Unicamp, a servidora Célia Garcia foi inicialmente treinada para o emprego do TelEduc e posteriormente para o
Portal de Ensino Aberto. O TelEduc foi assim utilizado com vistas à melhoria da estrutura do ensino das disciplinas
de Imunologia ali oferecidas. A continuidade desses trabalhos, em consonância com o programa de extensão em
desenvolvimento pela equipe, vem experimentando novas dimensões com particular interesse na gestão do espaço
da comunicação para grandes turmas. Todos esses esforços serão canalizados para uma nova proposta de estruturação
do ensino presencial / semi com as disciplinas oferecidas no DMI, e para projetos de Extensão Comunitária como
o Treinamento para uso do TelEduc, oferecido em 2007, à comunidade de Santa Luzia / PB – Programa Café Cultura,
com o apoio da PREAC / Unicamp.
Palavras chave: TelEduc, Ensino à Distância

CONTRIBUINDO COM O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNICAMP POR MEIO DA
CATALOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DE SUAS TESES E DISSERTAÇÕES

F. O. R. Monsanto1, A. R. M. M. Carvalho, B. E. B. Emilio, C. Benatti, C. D. Toniza, C. M. Ribeiro,
D. G. Ferreira, E. H. G. da Silva, E. A. S. Souza, E. C. C. Mansur, H. J. Flipsen, L. Forner, M. A. N.

Chagas, M. L. N. D. de Castro, M. O. Rodrigues, M. E. Barnabé, S. R. C. Vosgrau

1SBU – Sistema de Bibliotecas da Unicamp - Diretoria de Tratamento da Informação/Unicamp
e-mail: olinda@unicamp.br

RESUMO
Objetiva-se demonstrar as atividades de catalogação e publicação, na internet, das teses e dissertações da Unicamp
pela Seção de Monografias e Materiais Especiais, subordinada à Diretoria de Tratamento da Informação, do Sistema
de Bibliotecas da Unicamp (DTRI/SBU). Recebe-se, semanalmente, da PRPG – Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
exemplares de teses e dissertações, que são separadas por Unidades e registram-se os dados de autor e título para
se obter os números de patrimônio. É feita, então, a catalogação das mesmas na Base Acervus, usando o Software
Virtua, através de uma planilha MARC - formato internacional para intercâmbio de dados - colocando-se, também,
informações específicas do IBICT para a publicação digital de teses e dissertações. Recebe-se o recurso digital
(PDF) de cada tese ou dissertação, autorizada pelo autor para publicação na Internet, já preparados pelo PAI-e. Edita-
se a planilha e criam-se os campos de resumo e abstract e inserem-se esses arquivos, devidamente conferidos e
corrigidos. Utilizando o Software Nou-Rau procede-se à publicação do texto completo da tese ou dissertação com os
metadados correspondentes. Transporta-se o endereço eletrônico que está no Nou-Rau, para a planilha Virtua,
criando-se, assim, o link na Base Acervus para acessos e downloads desses documentos na Biblioteca Digital da
Unicamp, resultando numa importante fonte de pesquisa para os usuários.
Palavras-chave: Catalogação, Recursos informacionais, Biblioteca digital.
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CONTROLE DE QUALIDADE DE UM IRRADIADOR DE HEMOCOMPONENTES USANDO
DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE

R. R. Santos1, M. E. G. Seren1, R. F. Coelho2, S. C. O. Gilli3, A. B. O. Bicudo3

1IFGW – Instituto de Física Gleb Wataghin, 2 CEB – Centro de Engenharia Biomédica, 3HEMOCENTRO/
Unicamp. e-mail: rosangel@ceb.unicamp.br

RESUMO
Quando linfócitos T maduros e viáveis, são transplantados a um organismo imunossuprimido, incapaz de reconhecer
e estabelecer resposta contra antígenos estranhos, eles são diretamente estimulados pelas proteínas HLA (antígenos
leucocitários humanos) do hospedeiro ocasionando a Doença Enxerto Contra Hospedeiro Transfusional (DECHT),
com mortalidade estimada entre 90% e 100%, A única forma segura de se abordar a DECHT é a profilaxia através
da irradiação gama dos hemocomponentes para inativação dos linfócitos T, impedindo-os de se replicarem. A dose
recomendada é de 2500cGy no plano médio do recipiente onde são colocadas as bolsas durante a irradiação
(canister), com dose mínima de 1500cGy.  Este trabalho avaliou a distribuição de doses no canister, e a dose
recebida na superfície das bolsas durante o ciclo normal de irradiação em um Irradiador de Hemocomponentes IBL
437C usando dosímetros termoluminescentes (TLD) de Fluoreto de Lítio (LiF 100) e um fantoma de acrílico. Os
resultados indicam doses crescentes em direção à borda do canister na direção horizontal, e decrescentes em direção
às superfícies inferior e superior. A metodologia utilizada permite realizar o controle de qualidade de irradiadores de
hemocomponentes podendo ser facilmente utilizada na rotina de serviços que disponham deste tipo de equipamento.
Palavras chave: Controle de Qualidade, Irradiador, Dosimetria Termoluminescente

CRIAÇÃO DE Phyllocaulis soleiformis (MOLLUSCA: VERONICELLIDAE) EM LABORATÓRIO.

J. B. A. Oliveira1, I. G. Pereira

¹IB - Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: rmadi@unicamp.br

RESUMO
O molusco terrestre Phyllocaulis soleiformis, conhecido popularmente como lesma de jardim pode atuar como
hospedeiro intermediário de Angiostrongylus costaricensis, parasita causador da angiostrongilose abdominal. O
Departamento de Parasitologia do Instituto de Biologia, Unicamp, cria esse molusco para o desenvolvimento de
projetos de pesquisas com o intuito de estudar essa parasitose,. Em meados de 2004 foram coletados em jardins do
município de Campinas, SP exemplares de P. soleiformes e mantidos em recipientes abertos, com terra ou cascas
de eucaliptos (ambas autoclavadas e umidecidas) e à temperatura ambiente. A alimentação consistia em alface,
cenoura e pó de ração para camundongos oferecidas “ad libitum”. Os moluscos apresentaram alto índice de
mortalidade devido à infestações por moscas da da família Phoridae. A troca do substrato por madeira em decomposição,
aliada à manutenção em estufa de BOD em temperatura constante (250C) e à cobertura do recipiente com tela de
organza, propiciou um melhor desenvolvimento dos moluscos que passaram a reproduzir-se em cativeiro, alcançando
atualmente a geração F4.
Palavras-chave: Phyllocaulis soleiformis, criação em cativeiro, moluscos terrestres
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CROMATOGRAFIA GASOSA APLICADA À PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO POR REFORMA DE ETANOL

N. P. Neves Jr.1

1IFGW - Instituto de Física Gleb Wataghin/Unicamp
email: nevesjr@ifi.unicamp.br

RESUMO
    Há quase uma década, o Laboratório de Hidrogênio da Unicamp (LH2/UNICAMP) foi o precursor em apontar as
vantagens de se produzir hidrogênio a partir da reforma do etanol da cana-de-açúcar, um combustível renovável, em
substituição ao uso de combustíveis fósseis e gás natural. Embora a produção de grandes quantidades de hidrogênio
por meio de reforma combustíveis, seja feita por diversos setores industriais, equipamentos de menor porte utilizando
etanol ainda não atingiram estágio de desenvolvimento comercial e há uma grande disputa para o domínio desta
tecnologia em todo mundo. Uma das etapas importantes nesse desenvolvimento diz respeito à análise das misturas
gasosas concentradas produzidas, tipo gás de síntese, a fim de verificar o desempenho do equipamento, comparando
com os valores teóricos obtidos de modelos termodinâmicos, e realizar o balanço de massa e energia do processo.
Por outro lado, algumas aplicações energéticas, como as células a combustível tipo PEM, exigem hidrogênio de alta
pureza, com o monóxido de carbono na faixa de 10 a 50 mol/mol. Este artigo relata de forma sucinta os esforços
desenvolvidos no LH2/UNICAMP para preparar e analisar misturas gasosas concentradas e traços gasosos em
hidrogênio, visando dar suporte à pesquisa e desenvolvimento na produção de hidrogênio proveniente de fontes
renováveis de energia, com destaque para a reforma do etanol.
Palavras-chave: reforma de etanol, hidrogênio, cromatografia gasosa.

CULTURA DE CÉLULAS: USOS NA PESQUISA BÁSICA E APLICADA

A. L. R. Soledade1, M. S. V. Gatti1

1IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: analuciasoledade@gmail.com

RESUMO

Culturas de linhagens celulares estabelecidas ou a cultura de células primárias têm sido utilizadas tanto na pesquisa
básica como na aplicada, em diferentes áreas da biologia, medicina humana e veterinária e biotecnológica. Isso se
dá pela diversidade de modelos e origens, pelo seu fácil manuseio, até mesmo na inserção e deleção de genes e por
não serem muito onerosas. Ainda, com essas culturas, em muitos casos é possível a substituição do uso de animais
em testes de laboratório, ou pelo menos serem preliminares a ele.  Dentre muitas das aplicações das culturas
celulares tem-se os testes de citotoxicidade e mecanismos de ação de drogas e produtos microbianos, estudos dos
mecanismos moleculares celulares, produção e testes de vacinas virais ou recombinantes, entre outros. Para tal, são
utilizadas diversas linhagens celulares, cada uma com características diferentes, que serão selecionadas de acordo
com o experimento ou objetivos pretendidos.  A manutenção dessas células está bem estabelecida requerendo meios
de cultura adequados e infra-estrutura física e de equipamentos próprios.
Palavras-chaves: cultura celular, pesquisa básica e aplicada
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DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE PERFIL E DE PESQUISAS DE PERCEPÇÕES DE
CANDIDATOS E ALUNOS DA UNICAMP – A EXPERIÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE

PESQUISA DA COMVEST

M. F. L. Bittencourt4

1Comvest – Comissão Permanente para os Vestibulares/Unicamp
e-mail: mara@comvest.unicamp.br

RESUMO
O trabalho apresenta a experiência da Coordenação de Pesquisa da Comissão dos Vestibulares da Unicamp
(Comvest) no desenvolvimento de estudos de perfil socioeconômico de candidatos e matriculados e de pesquisas
sobre as percepções de alunos sobre diferentes questões, tais como as relativas à escolarização de ensino médio,
expectativas e valores. São apresentados o Histórico da Pesquisa na Comissão dos Vestibulares e suas diferentes
linhas de pesquisa, bem como as características gerais da metodologia utilizada. Por fim, são feitas considerações
sobre alguns resultados de trabalhos realizados pela Coordenação de Pesquisa: os relativos ao perfil socioeconômico
de candidatos e matriculados do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular, e às percepções dos
alunos sobre questões que envolvem o ingresso na Unicamp. Os resultados das pesquisas mostram que o
patrimônio social e cultural dos alunos constitui um elemento relevante do sucesso escolar, mas que existem outros
elementos que interferem no desempenho escolar, por exemplo, a mobilização das famílias das camadas menos
privilegiadas para a preparação de seus filhos para o ingresso na universidade.
Palavras chave: pesquisa, avaliação, ensino.

DESENVOLVIMENTO DE LINHAGENS CONSÔMICAS PARA ESTUDOS DA RESISTÊNCIA
NA DOENÇA DE CHAGAS EXPERIMENTAL EM CAMUNDONGOS

V. L. Dias1, A. P. Gimenes1, A. R. Salgado1, M. A. F. Corat1, R. L. Barbosa1, L. A. C. Passos1

1CEMIB – Centro Multidisc. Para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório/Unicamp
e-mail: viviliotti@cemib.unicamp.br

RESUMO
Estudos com infecção experimental e acasalamentos programados empregando camundongos de linhagens resistentes
e susceptíveis ao T. cruzi, ressaltaram a importância do cromossomo 17 na sobrevivência a diferentes cepas e
demonstraram a participação da constituição genética do hospedeiro na severidade da doença (Wrightsman,1984 e
Trischmann, 1982). Recentemente, ensaios com a cepa Y, realizados em nosso laboratório, evidenciaram que os
cromossomos 7, 11, 14, 17 e 19 eram importantes na sobrevivência de animais infectados, indicando que o
mecanismo da resistência é de trato complexo e poligênico (Passos, 2003 e Graefe, 2003). Para entender a
participação destes cromossomos, produzimos linhagens consômicas, do acasalamento de camundongos isogênicos
susceptíveis (A/Uni) e resistentes (C57Bl6/Uni). Os descendentes híbridos (B6xA)F1, foram acasalados em
Backcross com o parental susceptível, intercalado por intercross e genotipados com microssatélites, direcionando os
casais a cada geração, para o cromossomo de interesse. Estes animais representam um novo modelo para a
investigação da doença e permitirão combinar os cromossomos, para esclarecimento dos mecanismos de interação
envolvidos com a sobrevivência. Os animais serão desafiados com doses de 101 a 105 parasitos/animal e
acompanhados para identificação do pico de parasitemia e dia da morte, contribuindo para o esclarecimento da
resistência na Doença de Chagas. Palavras-chave: linhagem consômica, camundongos
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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E PROCESSOS PARA AS DISCIPLINAS DE
GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

D. M. D. Arroyo1, F. L. Schmidt, A. P. F. Ferreira, C. Baracat, E. P. Santos

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp

e-mail: dianam05@fea.unicamp.br

RESUMO

O Departamento de Tecnologia de Alimentos da FEA oferece 16 disciplinas, sendo 14 práticas, para o curso diurno
e noturno de Engenharia de Alimentos. Nestas disciplinas, os alunos desenvolvem processos em escala piloto
simulando as condições operacionais que encontrarão nas indústrias de alimentos. Muitos processos são repetidos
ano a ano devido à facilidade no desenvolvimento dos mesmos. No entanto, isso têm gerado frustração aos alunos,
professores e funcionários. O objetivo deste trabalho foi desenvolver novas atividades práticas para os alunos de
graduação; avaliar a complexidade das atividades, o tempo de elaboração e a possibilidade de estudo e aproveitamento
para as disciplinas. O programa FAEPEX “Ciência e Arte nas Férias” possibilitou a realização destas atividades,
onde três alunos do ensino médio puderam vivenciar as rotinas do Departamento de Tecnologia, conhecer os
processamentos ligados à área de frutas e hortaliças e colaborar com as atividades de pesquisa. Os processos
realizados foram: manga desidratada, abóbora cristalizada, castanha caju, néctar de manga, bebida achocolatada
pasteurizada, rapadura enriquecida com suco maracujá, caju em calda, néctar misto de abacaxi e mamão, néctar
misto de acerola e framboesa. Parte destes processos já foram inseridos nos programas de aula prática de TA 322,
TA 620 e TA 622 do curso de Engenharia de Alimentos, trazendo inovação para as aulas.
Palavras-chave: alimentos, processamento de alimentos, escola aberta.

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL CELULAR
POR INFILTRAÇÃO EM PRÉ-FORMAS POROSAS

F. Gatamorta1, M. H. Robert1

1FEM –Faculdade de Engenharia Mecânica/Unicamp
e-mail: fabiog@fem.unicamp.br

RESUMO

Os materiais celulares têm se apresentado como uma nova classe de materiais para engenharia. Os processos de
fabricação desses materiais mais utilizados envolvem processos de metalurgia do pó com uso de agentes espumantes
para produção de precursores que promovem a espumagem pela gaseificação controlada ou através evolução
controlada de elementos que formam gases in situ, em elevadas temperaturas. Este trabalho tem como objetivo o
desenvolvimento de um processo de produção de material celular metálico (ligas porosas) por infiltração, realizada
através de tixoforjamento da liga de alumínio A2011 (Al-5,5%Cu) no estado semi-sólido em pré-formas porosas
sinterizadas de micro-esferas de vidro. Os resultados mostram a possibilidade de obtenção desses produtos que são
relativamente homogêneos em todo seu volume; não foi detectada contaminação da liga pelo material das pré-formas
empregadas. A qualidade do produto foi dependente da microestrutura da liga utilizada e dos parâmetros de
processamento, cuja falta de controle pode resultar em produtos com distribuição heterogênea com a quebra da pré-
forma sinterizada. Palavras-chave: materiais celulares, espumas metálicas, materiais compósitos
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DESENVOLVIMENTO DE UMA TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA QUANTITATIVA PARA O
IMUNODIAGNÓSTICO DA NEUROCISTICERCOSE

A. D. T. Silva1 , E. M. A. B. Quagliato2, C. L. Rossi²

1HC – Hospital de Clínicas, ²FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp.
e-mail: andrea.domeni@gmail.com.br

RESUMO
A neurocisticercose (NC), infecção causada pela presença do estágio larval (cisticerco) do parasita Taenia solium no
sistema nervoso central (SNC), é um grave problema de saúde pública em muitos países em desenvolvimento como
o Brasil. O objetivo do presente estudo foi o desenvolvimento de uma técnica imunoenzimática (ELISA) quantitativa
com alta sensibilidade e especificidade para o imunodiagnóstico da NC, utilizando como preparação antigênica uma
fração do extrato bruto de cisticercos de T. solium (FPC), purificada por cromatografia de troca iônica em coluna de
DEAE-Sephacel. Amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) de 57 pacientes com NC e 50 pacientes com
infecções heterólogas foram testadas com as técnicas de ELISA padronizadas com o extrato bruto de cisticercos
(EBC) e a fração FPC. As técnicas ELISA-EBC e ELISA-FPC apresentaram especificidade de 92% e 100%,
respectivamente, enquanto que a sensibilidade das duas técnicas foi 95%. O bom desempenho, em termos de
sensibilidade e especificidade, aliado ao baixo custo, indicam que a técnica ELISA-FPC pode ser de grande utilidade
para o imunodiagnóstico da NC.
Palavras-chave: neurocisticercose, imunodiagnóstico, ELISA.

DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PIRÓLISE
PARA PROCESSAMENTO DE ÓLEOS PESADOS

G. J. S. Ciampi1, C. A. Luengo1

1IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: gciampi@ifi.unicamp.br

RESUMO
O Grupo Combustíveis Alternativos (GCA) do IFGW/UNICAMP dedica-se a pesquisa nas áreas de energia e
nanotubos de carbono. Em particular o processo de Pirólise/Hidropirólise (PR/HPR) foi destaque na década de 80
com o desenvolvimento da tecnologia para converter carvão mineral em frações mais leves e de maior valor
agregado (1). Outros processos de pirólise aplicados a matérias primas diversas também foram estudados (2, 3, 4,5).
Essa experiência motivou a parceria com o Centro de Pesquisa da Petrobrás (CENPES) e desenvolveu-se no
GCA a construção de uma unidade de pirólise/hidropirólise para processar óleos pesados. O interesse da Petrobrás
é devido ao crescimento da oferta de petróleo nacional proveniente da Bacia de Campos do tipo pesado, representando
um desafio para as unidades de refino, que tem como objetivo o aumento de rentabilidade através da transformação
das frações pesadas, abundantes neste tipo de petróleo, em combustíveis automotivos de elevado valor agregado.
O presente trabalho descreve a construção da unidade de PR/HPR do GCA na 3º etapa dessa parceria. Os
resultados obtidos na etapa um e dois justificaram a obtenção da patente do processo (6).
Palavras-chave: Pirólise, Petróleo, Resíduo Pesado
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DETECÇÃO DE TOXINAS BACTERIANAS ATRAVÉS DE TESTES EM CULTURAS CELULARES

A. S. M. Degrossoli 1, S. S. Martins,  T. Yano

1 IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: asmd@unicamp.br

RESUMO
As bactérias patogênicas oferecem riscos à saúde animal e humana. Uma das maneiras de avaliar o potencial
patogênico das bactérias é através da identificação e caracterização da citotoxicidade de produtos bacterianos em
cultura celulares. Os testes in vitro são realizados em culturas de células de origem animal e humana, imortalizadas
por repiques sucessivos. A manutenção das linhagens exige repiques a cada 2 ou 3 dias, e os testes no laboratório
são realizados em diferentes condições de confluência celular e apresentação, de acordo com cada tipo de experimento,
o que exige ao mesmo tempo planejamento e flexibilidade do trabalho da cultura celular. Em nosso laboratório são
utilizadas diferentes linhagens celulares; algumas necessitam de condições específicas de composição de meio de
cultura e freqüência de repiques para sua manutenção, além de condições de esterilidade, o que exige habilidade
técnica no manuseio. São avaliadas toxinas com os mais diversos efeitos e condições, e nossa rotina atende aos
alunos de pós-graduação do laboratório de fora deste.
Palavras chave: Toxinas bacterianas, cultura de células, fator de virulência.

DIABETES TIPO 1: PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE
PEDIATRIA DO HC-UNICAMP

L. M. A. Moura1 . W. A. Nunes1 ; R. C. Z. Mariano

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: leticiamoura_pucc@yahoo.com.br

RESUMO

Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico, associado à deficiência absoluta ou relativa de insulina, que pode
desencadear complicações vasculares e neuropáticas O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dos usuários
atendidos no Ambulatório de Diabetologia Pediátrica do HC-UNICAMP. Trata-se de estudo retrospectivo, descritivo,
documental e teve como fonte de dados os prontuários dos pacientes que nasceram no período de 1986 a 1996. A
maioria dos pacientes se encontra na faixa etária de 13 a 17 anos (42,33%), a distribuição da patologia de acordo com
o sexo, é uniforme, e se manifesta predominantemente em pessoas da raça branca. Em 71% dos sujeitos analisados,
o nível de hemoglobina glicosilada estava acima do recomendado, esse resultado demonstra a necessidade de
aperfeiçoar o sistema de orientações para melhor adesão ao tratamento evitando complicações futuras; uma vez que
21,6% dos pacientes entre 5 e 10 anos de tratamento, já manifestam mais de 5 complicações, sendo a mais freqüente
a hipoglicemia.Dos pacientes atendidos 56% são procedentes de Campinas, também foi possível constatar que o
atendimento prestado no HC-UNICAMP extrapola a abrangência da DRS VII, consolidando as características de
hospital escola e de referência, desta instituição. 
Palavras chave: Diabetes mellitus tipo 1, Enfermagem, Perfil dos clientes.
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DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DA INFECÇÃO ATIVA POR CITOMEGALOVÍRUS (CMV) EM
TRANSPLANTADOS ALOGÊNICOS DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS (CPH)

S. H. A. Bonon1, C. L. Rossi¹, C. A. de Souza², A. C. Vigorito², S. C. B. Costa¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ²HEMOCENTRO – Centro de Hematologia e Hemoterapia/Unicamp
e-mail: sbonon@unicamp.br

RESUMO

Monitorizamos 69 pacientes receptores de transplantes de CPH com as técnicas de Nested-PCR (N-PCR) e
antigenemia para CMV. 45 pacientes do Grupo A, que possuíam doenças hematológicas malignas, receberam
profilaxia universal com ganciclovir e 24 pacientes do Grupo B, não receberam profilaxia com ganciclovir. Se a
vigilância laboratorial era positiva (2 ou mais amostras de N-PCR positivas consecutivas ou 1 ou mais células
positivas por antigenemia), terapia precoce com ganciclovir era administrada. Resultados: Grupo A, 36/45 pacientes
tiveram infecção ativa pelo HCMV detectada por AGM e/ou N-PCR; Grupo B: 19/24 pacientes tiveram infecção
ativa pelo HCMV detectada por AGM e/ou PCR. Doença por HCMV ocorreu em 2/45 pacientes (4,4%) do Grupo
A e foram tratados com sucesso. No Grupo B, 4/24 pacientes (16,7%) tiveram doença por HCMV. Um teve
coriorretinite, dois tiveram gastrite e um teve pneumonia intersticial. Dois óbitos por HCMV ocorreram neste grupo
(50%). Neste trabalho, o uso da profilaxia universal com ganciclovir pareceu retardar o aparecimento da infecção
ativa e atrasar a positividade dos testes, mas nenhum impacto favorável foi observado neste grupo de pacientes em
relação à infecção ativa pelo HCMV, doença e sobrevida. Nossos resultados sugerem que tanto a antigenemia
quanto a N-PCR podem ser utilizadas como marcadores precoces para a introdução da terapia antiviral, ao invés da
profilaxia antiviral universal.
Palavras-chave: citomegalovírus, antigenemia, transplante de medula óssea

DIÁLOGOS COM A MÚSICA: A INTERLOCUÇÃO DA MÚSICA COM OUTRAS
ÁREAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

J. L. Schroeder1

1 IA – Instituto de Artes/Unicamp
e-mail: schroder@unicamp.br

RESUMO

A música está presente não apenas no cotidiano das pessoas, mas também envolvida em várias outras áreas de
atividade profissional. Isto implica a participação, direta ou indireta, constante ou esporádica, valorizada ou negligenciada,
da música no processo de formação desses profissionais. Aquelas que despertaram um interesse inicial mais forte
foram as áreas de formação de bailarinos e atores, referentes aos cursos de graduação Bacharelado e Licenciatura
em Dança e Bacharelado em Artes Cênicas. Desenvolvendo inicialmente um trabalho prático de assessoria musical,
aos poucos foi tornando-se necessário o aprofundamento de questões relativas à especificidade com que cada uma
dessas áreas artísticas desenvolve as visões umas das outras e sobre si mesmas, os respectivos processos de
formação, modos de inter-relação, e necessidades que cultivam, ou não, umas das outras (teatro e dança com a
música, música com teatro e dança). Este aprofundamento, que resultou numa dissertação de mestrado (Schroeder,
2000), e numa proposta de linha de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Artes, do Instituto de Artes da
Unicamp, será apresentado resumidamente, enfatizando algumas questões consideradas, pelo menos por enquanto,
mais relevantes. Palavras-chave: Música, artes do espetáculo, formação profissional
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EFEITO DA LESÃO NO NÚCLEO CENTRAL DA AMIGDALA SOBRE A RESPOSTA A DIFERENTES
TIPOS DE ESTRESSE NO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-ADRENAL

C. H.C. Pilenso1

1FCM  - Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: cintia@hc.unicamp.br

RESUMO
O núcleo central da amigdala (CeA) participa dos mecanismos  que controlam a resposta ao estresse. A finalidade
deste estudo foi avaliar os efeitos da lesão bilateral do CeA sobre a resposta a dois diferentes tipos de estresse: o
estresse psicológico de contenção,  já descrito na literatura, e o estresse físico, através da injeção intraperitoneal de
salina hipertônica a 2%, comparando com animais controles. Para isso, foram utilizados ratos Wistar machos, com
peso corporal de 200-250g, divididos em 3 grupos: lesados(realizada estereotaxia para a lesão bilateral do CeA),
simulados (realizada uma simulação da cirurgia, sem passagem de corrente elétrica) e controles (sem nenhum
procedimento). (Após 14 dias de recuperação, foi feito o estresse, os ratos foram sacrificados, e suas adrenais e
adeno-hipófises foram coletadas e pesadas, além de colhermos sangue  e congelarmos para posterior dosagem de
corticosterona. Os cérebros dos animais lesados foram retirados e congelados para posterior identificação dos locais
de lesão em cortes de congelação). Os resultados mostraram que o estresse físico, assim como o psicológico,
bloqueia a resposta do CeA ao estresse nos animais lesados, ao compararmos com os controles.
Palavras-chave: Neuromodulação, amigdala, estresse.

EFEITO DO BAY 41-2272, NA PRESSÃO ARTERIAL DE RATOS SOB O TRATAMENTO CRÔNICO COM
INIBIDOR DA SÍNTESE DE ÓXIDO NÍTRICO

M. Zanfolin1, R. Faro, E. G.  Araujo,  A. M. A. Guaraldo,
E. Antunes, G. De Nucci, D. P. Alves.

1 CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp

e-mail: zanfolin@cemib.unicamp.br

RESUMO
Recentemente, o composto BAY 41-2272, um derivado da pirazolopiridina, 5-ciclopropil-2-[1-(2-fluor-benzil)-1H-
pirazol[3,4-b]piridina-3-il]-pirimidina-4-ilamina, (Bayer AG-Germany),  foi descrito como ativador específico de Guanilato
Ciclase solúvel, (GCs) de ação NO-independente. Diante do exposto, observa-se que a inibição da síntese de óxido
nítrico é responsável, em grande parte, pelo surgimento de processos patológicos, principalmente para o sistema
cardiocirculatório. O presente estudo foi realizado para investigar o efeito deste potente estimulador da GCs o BAY 41-
2272,  independente de NO, na média da pressão arterial, índice do peso cardíaco, índice do peso do ventrículo
esquerdo e hipertrofia do cardiomiócito induzido pelo crônico tratamento com L-NAME (NG-nitro-L-arginina-metil-
éster), em ratos. Ratos da linhagem Wistar machos, com seis semanas de idade, foram submetidos a implantação de
um transdutor na aorta descendente, monitorado por sistema radiotelemetria, duas vezes por semana por oito
semanas consecutivas. Os resultados demonstraram que o BAY 41-2272 diminui significativamente a hipertensão
arterial induzida pelo tratamento crônico com L-NAME, diminui o peso cardíaco, diminui o peso do ventrículo
esquerdo e reduz a área de lesão dos cardiomiócitos.
Palavras chave: Radio Telemetria, BAY 41-2272, Pressão Arterial.
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EFEITOS DA OTIMIZAÇÃO DA LEITURA EM MICROSCÓPIO ÓPTICO

A. Prado1

¹CT – Centro de Tecnologia/Unicamp
e-mail: alaor@ct.unicamp.br

RESUMO

Este projeto demonstra os efeitos de uma otimização em microscópios ópticos, de modo prático e de baixo custo,
observando-se as variações sintomáticas do usuário, utilizando o equipamento na forma convencional e otimizada.
O acoplamento de uma câmera CCD na ocular do microscópio, conectada a um monitor de imagem, visualizou as
leituras dos valores na escala do microscópio. As variações são: Ergonomia, Conforto visual, Praticidade e Rapidez
na obtenção de resultados. Os benefícios do trabalho são: mostrar que a otimização de microscópios ópticos pode
trazer aos profissionais e setores que empregam este tipo de equipamento, analisar as diferenças sentidas pelos
trabalhadores a partir de dois métodos de trabalho, tanto no método convencional e no otimizado; apresentar um
levantamento sobre os possíveis distúrbios músculo-esquelético-oftálmicos nos usuários decorrentes do seu trabalho
em microscópios. Foi realizado um levantamento bibliográfico de livros, revistos, periódicos e internet, do assunto em
questão, visando dados para tratar deste projeto, a partir das obras de outros autores. Conclui-se que o método
Otimizado é o mais eficiente em todos os itens pesquisados, em relação ao método convencional.
Palavras-chave: Microscópio, ergonomia, otimização.

ELEMENTO ESTRATÉGICO PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO:
O 1º CONGRESSO DA UNICAMP

M. G. S. Mello1, E. J. S. Lima1, A. C. Matos1

1PREAC – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp
e-mail: silvamel@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Trata-se de descrever os desafios envolvidos no processo de obtenção de recursos, organização e suporte técnico
de apoio necessários à realização do 1º Congresso de Extensão Universitária da UNICAMP nos seus 40 anos de
existência. O evento, um dos principais passos na institucionalização da extensão universitária na UNICAMP, foi
realizado em 3 dias (de 05 a 07/Dez/2006) no Centro de Convenções. Constou de abertura solene com a presença
do Reitor, uma conferência por especialista do Instituto Ethos, e exposição em painéis dos trabalhos selecionados,
reunidos e publicados em Caderno de Resumos. Com duas palestras e uma mesa redonda por dia, os dias seguintes
foram dedicados à discussão da Extensão Universitária Tecnológica (contratos de prestação de serviços, convênios,
cursos, etc.), e da Extensão Universitária Comunitária voltada à transformação de realidades sociais. Objetivos: ser
um fórum aglutinador das ações de extensão realizadas na UNICAMP e em outras instituições e, pela exposição de
trabalhos selecionados, difundir experiências de extensão universitária, prestigiar e valorizar seus autores. Metas
principais: construção de um banco de dados com informações sobre os participantes, seus trabalhos e área de
inserção, cujos dados servirão para subsidiar o planejamento de futuras ações e nortear a política institucional de
extensão da UNICAMP.
Palavras-chave: extensão universitária, prestação de serviços, políticas públicas.
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ENCONTRO COM O FOLCLORE: CULTURA POPULAR

J. A. Bezerra1

1REITORIA – Casa do Lago/Unicamp
e-mail: casadolago@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O Brasil possui um riquíssimo patrimônio no campo da cultura popular, singular pela sua pluralidade, gerada pelo
hibridismo etnográfico, racial, social e religioso desde a sua formação. Esses bens culturais sobrevivem graças à
força e a resistência dos grupos sociais que lutam para preservar a sua identidade cultural, através da prática de
costumes e cultos de suas crenças e valores. E com este propósito foi criado o projeto “Encontro com o Folclore/
Cultura Popular”. Este foi elaborado há quinze anos na UNICAMP, e, até hoje mantém objetivos principais, como:
a pesquisa, a documentação e a promoção do conhecimento da pluralidade étnica cultural brasileira nas suas mais
diversas formas de manifestação cultural e científica.   Para a sua realização é necessário: pesquisa de campo,
documentação audiovisual, participação em congressos e seminários nacionais e internacionais, contatos regulares
com comunidades e grupos folclóricos de diversas partes do país, armazenando informações e consolidando
parcerias. Através deste projeto foram oferecidos cursos para educadores do 1° e 2° graus e seminários nacionais
e internacionais.  A instalação de um centro de dados culturais é fundamental, pois estará aberto à comunidade para
o desenvolvimento de múltiplas atividades ligadas à pesquisa e ao ensino. Utilizando material fotográfico e audiovisual
dos registros dos “Encontros” serão realizadas exposições itinerantes, que, mediante solicitação, percorrerão escolas
e instituições de ensino superior na cidade de Campinas, região, estados e exterior, divulgando o conhecimento sobre
a cultura popular.
Palavras-chave: Cultura, projeto, educação.

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PSICOLOGIA DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO

T. Franzoni1, N. Nucci, L. C. Ribeiro, A. M. Neder, I. Vieira

1 DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp.
e-mail:  taniaf@unicamp.br

RESUMO

Este relato de experiência busca trazer algumas reflexões oriundas do grupo de estudos da área de psicologia dos
Programas Educatiivos (PE) e do trabalho de organização dos Encontros de Integração da Psicologia nos anos de
2006, 2007, 2008. Os Encontros de Integração foram realizados por iniciativa da Coordenação dos Programas
Educativos que visava promover momentos de convívio entre os diferentes profissionais dos PE, possibilitando a
troca de experiências, saberes e afetos. A equipe de psicologia ficou responsável por três momentos e procuraremos
neste relato expor alguns dos aspectos visitados dentro do universo de conhecimento representado pela Psicologia.
Procuramos também apresentar alguns aspectos da metodologia escolhida para o desenvolvimento dos Encontros.
Palavras-chaves: Programas Educativos, Psicologia, Momentos de Formação
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ESPIRAIS D‘ ASCESE – POTENCIALIZAÇÃO DO MÉTODO DA RODA PARA
AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA E GESTÃO DE COLETIVOS

A. M. F. de Oliveira¹, G. W. de S. Campos, J. F. de O. Júnior, M. Dorsa

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail:  anaf@fcm.unicamp.br

RESUMO

O Método “Espirais D`Ascese” (Pesquisa de Pós doutoramento da autora no DMPS /FCM /Unicamp) consiste na
incorporação ao Método da Roda das contribuições teóricas de M. Balint (M. Balint  “O médico, o paciente e sua
doença”), da psicologia grupal (Contribuições teóricas  de Fouckes, Bion,  , Cortesão, Pichón Rivière, Zimermam e
Osório e Oliveira Jr) e de discussões sobre a crescente subjetivação na pós modernidade. Foi testado através de
uma pesquisa –ação em Amparo em 2007. Os principais objetivos do Método foram: instrumentalizar as Equipes de
Saúde da Família -ESF para a ampliação da clinica, através de abordagens sócio- psíquico-culturais; capacitar para
o manejo de coletivos (equipes, unidades de saúde, famílias, grupos, conselhos e projetos comunitários); criar um
espaço de cuidado dos próprios profissionais e aprendizado do manejo de grupos e coletivos.
Palavras-chave: Espirais D‘Ascese

ESTABELECIMENTO DA REAÇÃO DA POLIMERASE EM CADEIA (PCR) PARA A
DETECÇÃO DE HELICOBACTER SPP EM AMOSTRAS DE FEZES DE

CAMUNDONGOS DE BIOTÉRIOS BRASILEIROS

D. M. R. Demolin1, L. A. G. Andrade1, S. R. C. Santos1, R. Gilioli1, D. P. Alves1

¹CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp.
e-mail: daniele@cemib.unicamp.br

RESUMO

Helicobacter tem sido relatado como um dos patógenos mais prevalentes em camundongos utilizados em pesquisas.
Várias espécies são descritas e podem causar disfunções gastrointestinais e hepáticas. A prevalência da infecção em
colônias de camundongos de biotérios brasileiros é desconhecida. O objetivo deste trabalho foi estabelecer a técnica
de PCR para o diagnóstico de Helicobacter spp em amostras de fezes. Foram testados 65 animais, incluindo
linhagens de camundongos imunocompetentes(18), imunodeficientes(7), transgênicos(6), knockout(3) e recombinantes(8)
de colônias consideradas SPF. E, de colônias convencionais, foram testados 42 animais de diferentes linhagens.
Amostras de fezes de cada animal foram coletadas para a extração do DNA bacteriano. A técnica de PCR foi
realizada com primers gênero-específico que detectam Helicobacter spp e H.bilis. Helicobacter spp não foi detectado
nas amostras testadas, enquanto que H.bilis foi detectado em 14 (21,5%) dos 65 animais testados provenientes de
colônias SPF. Nas colônias convencionais, Helicobacter spp foi detectado em 5 animais (12%) e H.bilis em 11
(26%) dos 42 animais testados. Estes resultados demonstram a prevalência de H.bilis nas colônias de camundongos
de biotérios brasileiros.
Palavras-chave: Helicobacter, PCR, Camundongos.
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ESTÓRIAS QUE ME CONTAM 

M. A. Santos¹, M. F. F. Morais¹, B. L. Motta¹

¹CECI – Centro de Convivência Infantil/Unicamp
 e-mail:heynne@gmail.com

RESUMO
Esse trabalho objetivou levantar o repertório de estórias contadas e lembradas por crianças e suas famílias, além de
analisar a permanência de contos e estórias da tradição oral que foram transmitidos na infância, até os dias de hoje;
considerando, para isso, as mudanças sociais e econômicas como fatores de influência na conservação, ou não, dos
seus traços gerais, da permanência que foi passada de geração em geração, pela oralidade popular às crianças.
Procurei também analisar se o hábito de contar estórias é um desejo geral, e como se dão as representações das
diversas narrativas como fonte de informações culturais, as quais se somam a sua vivência concreta.  Tentei
distinguir, através do resgate da historicidade e identidade cultural de cada família, e nessa interlocução de infâncias
entre gerações, como se pronunciam nas suas culturas e nas várias linguagens que povoam pensamentos infantis.
 A partir de algumas atividades desenvolvidas junto às crianças, envolvendo materiais de literatura, as famílias foram
convidadas a comparecerem no CECI a fim de contarem estórias de suas infâncias às crianças, no horário que lhes
fosse viável, criando assim um espaço relacional escola-criança-família.
Palavras-chave: Histórias, cultura, oralidade

ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS: KATO-KATZ E COPROTEST

C. R. Mendes1, A. T. L. S. Teixeira2,  R. A. T. Pereira 2,  L. C. S Dias1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas, 2HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail:  gina@hc.unicamp.br

RESUMO

O diagnóstico parasitológico deve ser realizado de maneira apropriada, com maior sensibilidade e especificidade
para a detecção dos parasitos intestinais, uma vez que dele dependerá o tratamento específico. Foi desenvolvido
um estudo comparativo para avaliar a concordância entre os métodos Kato-Katz e coprotest na detecção de
helmintos em 332 indivíduos do município de Pedro de Toledo. Destacou-se uma diferença significativa para T.
trichiura, 16,2% no Kato-Katz e 7,5% no coprotest. Devido a essa diferença compararam-se amostras positivas
e negativas do método de coprotest com número de ovos por grama de fezes (opg) obtido pelo método de Kato-
Katz. Quando o método de coprotest era negativo, contaram-se 65 opg de T. trichiura pelo Kato-Katz e quando
o coprotest era positivo, esse número foi maior, 199 opg. O coprotest mostrou-se inferior ao Kato-Katz nas
infecções de baixa carga parasitária.

Palavras-chave: Parasitos intestinais; Diagnóstico, Técnicas parasitológicas.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PCR, ANTIGENEMIA E SOROLOGIA PARA CITOMEGALOVÍRUS
NO MONITORAMENTO DE PACIENTES TRANSPLANTADOS DE CÉLULAS PROGENITORAS

HEMATOPOÉTICAS

S. H. A. Bonon1, C. L. Rossi¹, C. A. de Souza², A. C. Vigorito², S. C. B. Costa¹.

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ² HEMOCENTRO/ Unicamp

e-mail: sbonon@unicamp.br

RESUMO

Quarenta e seis pacientes receptores de transplantes de células progenitoras hematopoéticas (TCPH) foram monitorados
em relação à infecção ativa por citomegalovírus (CMV). Testes sorológicos para a detecção de anticorpos anti-IgM
e elevação dos títulos de anticorpos IgG anti-HCMV, e os testes de antigenemia (AGM) e Nested-PCR (N-PCR),
foram utilizados no monitoramento. A presença de anticorpos anti-IgM e/ou a elevação de títulos de IgG foram
detectados em 12/46 pacientes (26,1%) após o transplante (mediana 81,5 dias). AGM foi detectada em 24/46
pacientes (52,2%), mediana 62 dias. Dois ou mais resultados positivos consecutivos de N-PCR foram detectados
em 32/46 pacientes (69,5%), mediana 50,5 dias. Seis pacientes apresentaram títulos de IgM e/ou aumento significativo
de IgG anti-CMV detectáveis em até 100 dias após o transplante e AGM ou N-PCR negativos. Esses resultados
mostram que os testes sorológicos podem ser utilizados no monitoramento da infecção ativa após o transplante,
principalmente quando a N-PCR não for disponível.
Palavras-chave: citomegalovírus, sorologia, N-PCR

ESTUDO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA EM CAMUNDONGOS NOD/Uni NATURALMENTE
DIABÉTICOS, MODELO DO DIABETES TIPO 1

L. A. G. Andrade1 , A. M. A.Guaraldo, M. Zanfolin
,
 D. P. Alves

1CEMIB - Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp.
e-mail:  lenira@cemib.unicamp.br

RESUMO

Camundongos machos e fêmeas, prenhas ou não, NOD/Uni diabéticos, não diabéticos, foram infectados por
cercárias (10, 25 ou 50) da linhagem BH do S. mansoni. O grau de glicosúria expresso em mg de glicose/dL de urina,
foi medido ao final da sétima semana de infecção e os  animais, mantidos em isoladores. O sistema porta-hepático
foi perfundido para coleta dos vermes adultos e determinados os comprimentos. O diabetes prejudicou o desenvolvimento
de vermes machos e fêmeas em fêmeas diabéticas. Foi feita a histopatologia pancreática, hepática e as  medidas de
áreas de granulomas hepáticos. Os dados de comprimento de vermes foram analisados estatisticamente pelo teste
de Tukey e a área dos granulomas hepáticos  pela análise de variância. A esquistossomose protegeu do diabetes,
principalmente em machos diabéticos, evidenciado pelo aumento da sobrevida. A associação do diabetes,
esquistossomose e prenhez diminuiu a patologia das duas doenças. A esquistossomose induziu pancreatite severa
precoce, nas fêmeas diabéticas. A área de granulomas hepáticos sofreu redução no decorrer do agravamento do
diabetes. Animais no início do diabetes e normoglicêmicos tiveram o mesmo padrão de formação de granulomas.Fêmeas
prenhas mostraram formação de granulomas comparadas ao controle não diabético. A hepatomegalia em animais
diabéticos infectados diminuiu em função do aumento da glicosúria.
Palavras-chave : diabetes, NOD, esquistossomose
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ESTUDO DA FUNÇÃO ENDOTELIAL EM RATOS SUBMETIDOS A INFARTO EXPERIMENTAL E
TRATADOS COM LISINOPRIL E LOSARTAN

M. R. Ozaki 1 ,  E. A .Almeida1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: ozaki@fcm.unicamp.br

RESUMO

O infarto do miocárdio  é conseqüência  de grave isquemia  do coração,  geralmente, causada por placas ateroscleróticas
que se alojam nas coronárias e podem gerar trombos. A disfunção endotelial ocorre precocemente na aterosclerose
e encontra-se presente em uma série  de patologias, tais como: hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia,
insuficiência cardíaca, etc. Existem controvérsias se na fase recente do infarto do miocárdio ocorre disfunção
endotelial. Neste trabalho objetivamos: 1) verificar a função endotelial em ratos infartados na sua fase recente (7 dias),
2) verificar o efeito do lisinopril (20 mg/kg por dia)  e losartan( 30 mg/kg por dia),administrado via gavagem, na função
endotelial e 3) influência do lisinopril e losartan na mortalidade dos animais. Utilizou-se 80 ratos wistar machos(350-
400g) que foram separados em 8 grupos (n=10). Os métodos utilizados foram:indução do infarto através de ligadura
da coronária, estudo da função endotelial através do relaxamento dependente do endotélio, coloração com cloreto de
trifenil tetrazólio para verificar tamanho do infarto e estudo histopatológico com coloração pela hematoxilina-eosina.
Utilizou-se o teste do qui quadrado  e análise de variância.Os resultados obtidos demonstraram que os animais
tratados com lisinopril e losartan  reverteram a disfunção endotelial que ocorre em ratos infartados, porém não
diminuem a mortalidade.
Palavras-chave: infarto do miocárdio, função endotelial, ratos.

ESTUDO DA REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUO CERÂMICO COMO AGREGADO
GRAÚDO PARA CONCRETO

L. Passos1, N. O. Pinto Jr.1

¹FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail: lupa@fec.unicamp.br

RESUMO
O uso de resíduos das indústrias cerâmicas, na forma de agregado para concreto, tem sido uma boa alternativa
econômica e ecológica. Na indústria cerâmica aproximadamente 30% da produção se transforma em resíduo. Neste
estudo, foi feita uma tentativa de reaproveitamento dos resíduos de uma fábrica de blocos cerâmicos da região de
Campinas, como um possível substituto para o agregado graúdo convencional, para obras de pequeno porte, com
baixo consumo de cimento. As experiências foram realizadas para determinar a resistência à compressão, tração na
flexão e módulo de deformação secante do concreto com agregado de resíduo cerâmico e para comparar os
resultados com os obtidos no concreto com agregado convencional. Os resultados obtidos indicam que os concretos
com agregado de resíduo cerâmico são satisfatórios quando comparáveis aos dos concretos com agregado
convencional.
Palavras chave: Resíduos, cerâmica, reutilização.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE COMPÓSITO A PARTIR DA LIGA A 2011
NO ESTADO SEMI-SÓLIDO COM O USO DE ARGILA EXPANDIDA

F. Gatamorta1, M. H. Robert1

1FEM – Faculdade de Engenharia Mecânica/Unicamp
e-mail: fabiog@fem.unicamp.br

RESUMO

Tem ocorrido nas últimas décadas um expressivo crescimento na aplicação dos materiais compósitos em substituição
aos materiais convencionais. O estudo da utilização de materiais cerâmicos como elemento de reforço se enquadra
em uma nova linha de pesquisa que tem como objetivo um melhor reaproveitamento das matérias primas existentes
e uma preocupação com o meio ambiente. Os processos de fabricação dos materiais compósitos mais utilizados
envolvem processos de metalurgia do pó e processos de compofundição. Este trabalho tem como objetivo o estudo
de um processo alternativo de produção de material compósito através de tixoforjamento da liga de alumínio A2011
(Al-5,5%Cu) no estado semi-sólido sobre partículas de argila expandida (vermiculita). Os resultados mostram a
possibilidade de obtenção desses produtos que são relativamente homogêneos em todo seu volume; não foi
detectada contaminação da liga pelo material cerâmico. A qualidade do produto foi dependente dos parâmetros de
processamento, cuja falta de controle pode resultar em produtos com distribuição heterogênea ou em produtos onde
ocorre a compressão do material cerâmico expandido.
Palavras-chave: argila expandida, tixoconformação, materiais compósitos

ESTUDO DO EFEITO FOTODINÂMICO SOBRE A GLÂNDULA HARDERIANA DE RATOS WISTAR,
IRRADIADA COM LASER DE HÉLIO NEÔNIO (HeNe) =632,85nm: EVOLUÇÃO DAS ALTEÇÕES

HISTOLÓGICAS.

E. R. Reis1, K. Metze1, E. M. D.Nicola1, J. H. Nicola1

1 FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp.
e-mail: edmyreis@fcm.uicamp.br

RESUMO
Glândulas harderiana de ratos produzem e armazenam uma alta concentração de protoporfirina IX (PpIX), substância
fotossensibilizadora muito utilizada no estudo do efeito fotodinâmico do câncer, com o objetivo de avaliar as alterações
histológicas decorrentes da Terapia Fotodinâmica (PDT), foram estudados 42 ratos Wistar (SPF). Após anestesia
(Tiopental Sódico 3%), as glândulas harderianas foram expostas e uma delas foi tratada com laser de HeNe de 8
mW, durante 45 minutos, liberando uma fluência de 21,6 Joules/mm2. As glândulas contra laterais foram mantidas
como controle. Os animais foram sacrificados em diferentes intervalos de tempo: imediato, 1, 2, 3, 4, 15 e 30 dias,
após a irradiação do laser e suas glândulas avaliadas por microscopia óptica e fluorecência. Imediatamente após o
tratamento, foi observado necrose do epitélio tubular e extravasamento do complexo lipídico-porfirinico, nos dois
primeiros dias houve aumento da reação inflamatória com redução da fluorescência, que desapareceu no quarto dia
quando foi observado início de regeneração. A partir do décimo quinto dia a re-epitelização foi mais pronunciada com
o surgimento de ácinos neoformados e a fluorescência apresentada é característica da presença do complexo lipidico-
porfirinico. Concluímos assim que a glândula harderiana representa um bom modelo para o estudo do efeito fotodinâmico.
Palavras-chaves: glândula harderiana, protoporfirina IX, efeito fotodinâmico
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ESTUDO MICROBIOLÓGICO FECAL DE LINHAGENS DE CAMUNDONGOS, DE ESTIRPES
DE E. COLI E DO MEIO AMBIENTE EM BIOTÉRIOS

C. Y. MINAGAWA1, S. T. SAKATA, G. D. FREITAS, N. L. SOUZA, A. M. MORENO,
N. R. BENITES, P. A. MELVILLE

¹CEMIB - Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp
e-mail: cyminagawa@yahoo.com.br

RESUMO
Os camundongos têm sido muito utilizados na experimentação, devendo sua qualidade microbiológica ser mantida,
para evitar que eles adoeçam ou morram, transmitam zoonoses e para que os resultados dos experimentos sejam
confiáveis. A Escherichia coli faz parte da microbiota entérica dos mamíferos e as estirpes patogênicas possuem
fatores de virulência. Este trabalho teve como objetivos: analisar as microbiotas bacteriana e fúngica das fezes dos
camundongos Swiss, C57BL/6, BALB/c, C3H/HePas, C3H/HeJ, MDX e YCx43, verificando se existem diferenças
entre elas; avaliar a suscetibilidade “in vitro” aos antimicrobianos das E. coli isoladas; verificar resistência a múltiplos
antimicrobianos nas E. coli isoladas; pesquisar os fatores de virulência das E. coli isoladas; identificar os microrganismos
dos ambientes em que os animais são mantidos. Coletou-se fezes dos camundongos, semeando-os nos meios BHI,
ágar sangue de carneiro 5%, ágar MacConkey e ágar Saboraud dextrose. Foi realizado o antibiograma e PCR das
E. coli e a cultura de “swabs” da mesa, maçaneta de porta e exterior das luvas dos funcionários. As linhagens
apresentam microbiotas fecais diferentes; as estirpes de E. coli são diferentes em cada linhagem e apresentam
resistência a múltiplos antibióticos, as estirpes de E. coli não são patogênicas, as bactérias das salas do biotério não
foram influenciadas pela microbiota fecal dos camundongos.  Palavras chave: E. coli, camundongo, biotério.

ESTUDO PROSPECTIVO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INFECÇÃO AVANÇADA
PELO VIRUS HIV, INSERIDOS NA OFICINA TERAPÊUTICA DE PAPEL RECICLADO DO HC DA

UNICAMP

M. I. C. Durães¹, A. Infante2, J. J. Pedro¹, R. J. Pedro³

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp, ²Depto Estatística/Unicamp,  ³FCM – Faculdade de Ciências Médicas/
Unicamp / e-mail: meg2701@yahoo.com.br

RESUMO

Este programa é desenvolvido para pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) C3, que estão
em tratamento na Unidade de Leito Dia em AIDS do HC/UNICAMP.Diante da necessidade de intervenções mais
específicas e efetivas com o objetivo de melhorar a Qualidade de Vida e a adesão aos medicamentos utilizados no
tratamento, criamos a Oficina Terapêutica de Papel Reciclado HC/UNICAMP Os resultados apresentados denotam
que o nosso objetivo principal, que prioriza a análise prospectiva da QV, apresentou melhora estatisticamente
significante após inserção dos pacientes neste Programa da Oficina Terapêutica nos Domínios – Nível de Independência,
Relações Sociais e Aspectos ambientais do Instrumento Whoqol-Bref-HIV, e nos domínios Capacidade Funcional,
diminuição das limitações físicas e emocionais, do instrumento SF 36. As ações coletivas que incluíram supervisão
na administração de medicamentos, resgate da capacidade produtiva levaram a melhora estatisticamente significativa
dos marcadores da resposta imunológica (TCD4<0,50) e da resposta virulógica ao tratamento medidas pela Carga
Viral (CV<0,50). A constatação de tais dados reforça a importância da valorização do individuo infectado, do exercício
de responsabilidades sociais como fatores capazes de promover o cuidado consigo mesmo.
Palavra-chave: AIDS, qualidade de vida, oficina terapêutica
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EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX NOS TRABALHADORES DAS
EQUIPES DE ENFERMAGEM E MÉDICA DA UTI NEONATAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

R. A. M. Lopes1, M. C. C. Benatti2, R. L. Zollner2

1 CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp, 2 FCM/Unicamp
e-mail:rosi@caism.unicamp.br

RESUMO
OBJETIVOS: Identificar a prevalência de hipersensibilidade do tipo I ao látex nos trabalhadores das equipes médica
e de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva neonatal; identificar os fatores de risco associados; identificar
associação na presença de manifestações clínicas de dermatite de contato, urticária, reações por inalação de
antígenos dispersados no ar; identificar associação nas reações sugestivas de alergia ao látex em situações
cotidianas. MÉTODO: Estudo descritivo de corte transversal com 96 trabalhadores da UTI neonatal do CAISM/
UNICAMP. Todos os sujeitos foram entrevistados, coletado sangue para teste ELISA (IgE específica ao látex) e
submetidos ao teste cutâneo de punctura (TCP) com antígenos extraídos de luvas de látex. O teste exato de Fisher
e de Mann-Whitney foi utilizado para a análise estatísticas dos dados. RESULTADOS: A prevalência obtida foi de
8%.Houve evidência de associação entre TCP e relato de uso diário de luva (p= 0.04); atopia (p= 0.02); eczema
(p=0.01); alergia alimentar (p=0.009) para abacaxi (p=0.01), reação por aerodispersão (p=0,05) para ataques de
espirros (p=0.03), respiração difícil (p=0.05) e angioedema (p=0.03).
Palavras-chave: alergia ao látex, luvas de látex, saúde ocupacional

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMUNITÁRIA NA ABORDAGEM DO PROJETO RONDON

A. A. Aguiar1 , M. G. S. Mello1,  A. C. Matos1

1PREAC – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp
e-mail: amauri@unicamp.br

RESUMO

Abordamos uma das atividades bem sucedidas da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PREAC,
gestão 2005/2009, na implementação de suas estratégias relacionadas à ampliação da participação da Unicamp em
ações de extensão comunitária. Mostramos e enfatiza os esforços empreendidos na expressiva participação da
Unicamp no Projeto Rondon coordenado pelo Ministério da Defesa - MD. Após a avaliação dos principais objetivos
e diretrizes do Projeto e a conclusão de que ambos estão alinhados à qualidade e aos princípios defendidos por essa
gestão, iniciou-se um processo de mobilização da Equipe Técnica da PREAC para divulgar o seu apoio à comunidade
universitária e estimular a participação de professores e alunos de graduação, disponibilizando sua infra-estrutura às
diversas iniciativas que surgiram por toda a Unicamp. Entre os resultados alcançados destacam-se as significativas
participações da Unicamp em todas as Operações realizadas entre janeiro de 2006 e julho de 2008 e o número de
docentes e de discentes cadastrados no banco de dados da PREAC. Destacamos ainda, o grande diferencial que
essas participações estão promovendo na formação dos nossos alunos no âmbito da Cidadania e do Bem-estar,
justificando a criação da disciplina EX.002: Projeto Rondon de Extensão Universitária no ano de 2007.
Palavras-chave: extensão comunitária, gestão da informação, Projeto Rondon
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FILMES DAS BLENDAS POLIMÉRICAS DE LIGNINA SULFONADA COM O POLI(3-
HIDROXIBUTIRATO-CO-VALERATO)/PHBV

F. A. Camargo1, N. Durán1, L. H. I. Mei2

1IQ – Instituto de Química,  2FEQ – Faculdade de Engenharia Química/Unicamp.
e-mail: camargo@iqm.unicamp.br

RESUMO
Um dos mais significantes desenvolvimentos de materiais tecnológicos tem ocorrido na área de multicomponentes
em sistemas poliméricos. Estes desenvolvimentos têm ocorrido com rapidez e com sucesso, por serem obtidos por
tecnologias simples e baratas. Na era do desenvolvimento sustentado, somos obrigados a obter materiais que sejam
economicamente viáveis, não poluam o meio ambiente, ou seja, materiais biodegradáveis que possam substituir os
polímeros convencionais, que poluem o meio ambiente, apresentam problemas para serem reciclados e incinerados.
Uma possível rota viável de obtenção destes novos materiais biodegradáveis e naturais, é das blendas obtidas das
Ligninas sulfonadas, fornecidas gentilmente pela indústria Melbar (RS/Brasil) com o polímero natural e biodegradável
poli(3-hidroxibutirato-co-valeratato) fornecido gentilmente pela PHB Industrial (Usina da Pedra, Serrana/SP). Os
filmes das blendas da lignina sulfonada/PHBV e dos materiais puros foram obtidos em forma de teflon de 50 cm de
diâmetro externo, 41 cm de diâmetro interno, 11 cm de altura e 4 cm de profundidade. Os materiais obtidos foram
caracterizados por: Infravermelho (FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA), Calorimetria por Diferencial de Varredura
(DSC), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Analise elementar (CHN) e Densidade de sólidos.
Palavras-chave: Blendas, Polímeros, Biodegradáveis

FILMES FINOS DE ÓXIDOS MISTOS VANÁDIO/PLATINA PREPARADOS POR
CO-SPUTTERING: PROPRIEDADES ELETROQUÍMICAS

A. Lourenço

IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: airton@ifi.unicamp.br

RESUMO
Neste trabalho foram investigadas as propriedades eletroquímicas de filmes finos amorfos de óxidos mistos vanádio/
platina em três diferentes razões Pt/V, preparados pela técnica de co-sputtering reativo a partir de alvos metálicos
ultrapuros de vanádio e platina. Além de amostras de V
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5
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. Os resultados mostraram que a relação Pt/V é fundamental na

performance eletroquímica do composto. Observou-se que grandes quantidades de platina pioram as propriedades
eletroquímicas. No entanto, em número reduzido e adequado, essas impurezas, quando incorporadas na estrutura do
pentóxido de vanádio, além de aumentar a capacidade de carga (cerca de 40%), resultaram também em aumento na
estabilidade eletroquímica do composto. O processo se mostrou bastante reversível ao longo de 100 ciclos de carga
e descarga. O projeto de pesquisa está em andamento, sendo que foram apresentados apenas resultados preliminares.
Palavras-chave: V
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, filmes finos, intercalação eletroquímica, microbaterias.
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FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NO
GASTROCENTRO/UNICAMP

A. D. G. Corrêa1, J. M. R. Zeitune1, A. Yamanaka1

1 Comissão Científica, 2 Gastrocentro – Unicamp.
 e-mail: diva@gc.unicamp.br.

RESUMO
Para agilizar os trâmites de projetos científicos dentro do Gastrocentro, foi criado um formulário denominado “parecer
sucinto” que facilita o trabalho do Coordenador quando de sua assinatura.Os trabalhos são enviados para a Comissão
Científica, que agrega o formulário “parecer sucinto” e o encaminha para especialista da área (geralmente membro da
Comissão Científica), para que ele leia atentamente, preenchendo as questões e analisando a importância do projeto
no âmbito da Unidade. Após a análise minuciosa, o projeto acrescido do formulário é enviado ao Coordenador para
assinatura e posterior envio ao Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas.Tal método tem proporcionado
maior rapidez e confiabilidade aos trâmites de encaminhamento de novos projetos.
Palavras-chave: Projetos. Avaliação. Comitê de Ética. Comissão Científica

GEOTERMOCRONOLOGIA POR TRAÇOS DE FISSÃO SEM A UTILIZAÇÃO
DE REATORES NUCLEARES

P. J. Iunes1, J. C. Hadler1

1IFGW - Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: pjiunes@ifi.unicamp.br

RESUMO

A história térmica de um mineral é um parâmetro importante em vários estudos geológicos aplicativos. Uma das
principais ferramentas atuais para a obtenção de histórias térmicas de amostras geológicas é a Geotermocronologia
por Traços de Fissão. Para se efetuar essa geotermocronologia, a comunidade internacional de traços de fissão utiliza
metodologias nas quais são necessárias irradiações com nêutrons do mineral a ser estudado. Tais irradiações, feitas
em um reator nuclear, demandam um tempo relativamente longo de “esfriamento” (tempo de espera para que a
atividade da amostra chegue a um nível aceitável para o manuseio). O principal objetivo do presente trabalho é
apresentar uma metodologia que possibilita a aplicação da Geotermocronologia por Traços de Fissão sem a necessidade
de se irradiar as amostras em reatores nucleares, evitando-se assim que elas necessitem de tempos de “esfriamento”.
Nesta metodologia, o reator nuclear é substituido por um espectrômetro de massa.
Palavras-chave: Geotermocronologia, Traços de fissão, Espectrômetro de massa
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GERENCIADOR DE CONTEÚDOS (GECON): UM SISTEMA DE GERENCIADOR DE
CONTEÚDOS (CMS) PARA NÃO ESPECIALISTAS EM INFORMÁTICA

R. Romani1

1CCUEC - Centro de Computação da Unicamp/Unicamp
e-mail:  romani@ccuec.unicamp.br

RESUMO
Ao longo dos anos, a Internet tem sido utilizada como meio de comunicação, divulgação, repositório de informação
e, mais recentemente, para e-learning. Todos estes usos basicamente ocorrem por meio de sites. Entretanto quem
não detém o conhecimento técnico para criar e manter um site depende obrigatoriamente de terceiros. Os gerenciadores
de conteúdo são sistemas computacionais que dinamizaram e facilitaram a tarefa de criar e manter um site. Contudo
sua complexidade é tal que seu uso se mantém restrito a usuários com conhecimentos avançados em informática.O
objetivo deste trabalho é apresentar um gerenciador de conteúdos – GECON - que pode ser manipulado por pessoas
com conhecimentos básicos em informática, estendendo a esse grupo a possibilidade de criar e manter um site com
boa usabilidade, sem a dependência de especialistas na área. O teste piloto realizado com os primeiros usuários
mostrou que o sistema é eficiente e tem potencial para permitir o uso por pessoas com poucos conhecimentos da
tecnologia web.
Palavras-chave: gerenciador de conteúdo, CMS, usabilidade.

GERENCIAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA E DE
ASSISTÊNCIA NA UNICAMP

M. A. Maluf1, R. F. Coelho2, F. A. S. Coelho, J. G. A. Lacerda, C. F. S. de Andrade, C. N. M. Bocayuva,
J. P. Causo Neto, A. L. N. Gândara, R. C. C. M. Micaroni, A. N. Ponezi, V. L. G. Rehder,  M. G. de M. e

Souza, E. N. Teixeira, E. Tomaz, E. M. Carneiro

1 CEB – Centro de Engenharia Biomédica, 2CGU  – Coordenadoria Geral da Universidade/Unicamp
e-mail: rosangel@ceb.unicamp.br

RESUMO
Há vários laboratórios na UNICAMP que realizam pesquisa utilizando radionuclídeos como fontes não seladas e que
geram rejeitos radiativos. Tais rejeitos devem ser gerenciados de acordo com a norma CNEN-NE-6.05 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O Programa de gerenciamento de rejeitos radioativos na Unicamp é desenvolvido
pelo Grupo de Proteção Radiológica (GPR) da AFM/CEB em conjunto com o Grupo Gestor de Resíduos da Unicamp,
através de cursos, palestras, reuniões e assessoria no gerenciamento propriamente dito. O presente trabalho relata
a adequação de planilhas EXCEL especialmente desenvolvidas para cada radionuclideo e sua aplicação aos
laboratórios, permitindo assim avaliar se os rejeitos podem ser descartados e como, ou se devem continuar
armazenados. As planilhas atendem à exigência de norma CNEN-NE-6.05 quanto ao “Inventário de Materiais e
Rejeitos Radioativos”. Foram avaliados os rejeitos radioativos de 13 laboratórios de pesquisa. Os dados foram
inseridos nas planilhas e, após a sua análise, verificou-se que, de todos os rejeitos analisados, apenas 5% realmente
precisavam continuar armazenados, enquanto os 95% já poderiam ter sido descartados. Parte destes rejeitos
continha líquido de cintilação orgânico e somente puderam ser encaminhados para incineração aqueles que já haviam
decaído completamente.
Palavras-chave: Radioproteção, Rejeitos Radioativos, Gerenciamento
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUO QUÍMICO E BIOLÓGICO: EXPERIÊNCIA DO
DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO-FEA

 S. M. P. M. Reis1, E. M. P. Motta1, Y. F. Honório1, C. Greghi1, F. Carraro1,
M. S. C. A. da Cunha1, E. C. Leite1, I. F. Valentino1

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alinementos/Unicamp
e-mail:  soely@fea.unicamp.br

RESUMO
A Comissão de Resíduos Químicos do Departamento de Alimentos e Nutrição (CRQ-DEPAN) composta por
Profissionais de Apoio Técnico (Biólogos, Químico, Matemático, Técnico de Alimento, Técnico de Biotério e Técnico
de Informática) começou no ano de 2000. O objetivo principal, na época da criação, juntamente com a Comissão de
Segurança da FEA, era dar destino adequado ao passivo de resíduos químicos armazenado no departamento e
conscientizar os usuários de laboratórios da necessidade de minimizar e descartar adequadamente os resíduos
gerados. Num trabalho contínuo de conscientização, que já dura cerca de oito anos, são oferecidos anualmente
treinamentos sobre descarte de resíduos químico e biológico, lavagem de vidraria, utilização de equipamentos, uso
correto de EPIs e boas práticas de laboratório. Outras medidas como orientação na compra de reagentes, utilização
de procedimentos comuns de análise e descarte de resíduos, disponibilização de FISPQ para consulta, tem
contribuído fortemente na organização dos laboratórios evitando acidentes, desperdício de reagentes e geração de
resíduos. Medidas organizacionais permitem o funcionamento integrado do Departamento e um ambiente de trabalho
mais saudável.
Palavras-chave: resíduos químicos, organização, conscientização

GESTÃO DE RESÍDUOS EM LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNICAMP

R. C. C. M. Micaroni1, M. I. M. S. Bueno, W. F. Jardim

1CGU – Coordenadoria Geral da Universidade/Unicamp
e-mail: remicaroni@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Realizou-se o monitoramento das atividades geradoras de resíduo no Instituto de Química (IQ) da UNICAMP
visando à implementação de propostas para a minimização de resíduo gerado. Fez-se um levantamento do resíduo
gerado nas disciplinas experimentais do IQ, concluindo-se que um aluno de graduação em Química gera cerca de
11kg de resíduo. Os resultados mostraram que as disciplinas mais críticas em termos de volume e toxicidade do
resíduo são as de Química Analítica. Nas disciplinas experimentais de Química Analítica foram introduzidas e/ou
sugeridas alterações de ensaios, inclusão de tratamento do resíduo e redução da escala dos experimentos mais
críticos. A redução de escala e o tratamento de resíduos mostraram-se viáveis na redução do volume de resíduo
gerado, enquanto a alteração de experimentos reduziu o potencial tóxico do mesmo. Nos Lab. de Pesquisa do IQ/
UNICAMP obteve-se um valor médio de 488g de resíduo/mês por pós-graduando. Os resíduos orgânicos gerados
em maior quantidade são misturas de hexano/acetato de etila e acetonitrila/água. Estudou-se a aplicação de Processos
Oxidativos Avançados na decomposição de resíduos aquosos de acetonitrila, verificando-se que a degradação total
deste resíduo pode ser feita de maneira segura e econômica por fotólise com irradiação de luz mista.
Palavras chave: gestão, minimização, tratamento de resíduos.
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GRAVAÇÃO DE HOLOGRAMAS NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE ÓPTICA

A. C. Costa1

1IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: accosta@ifi.unicamp.br

RESUMO
A Holografia consiste em um processo de gravação e projeção de imagens, permitindo a reconstrução de uma cena
em três dimensões. A gravação da imagem do objeto em um Holograma nada mais é do que um filme de alta
resolução capaz de registrar um padrão de interferência de ondas. São necessários dois raios de luz coerentes e
monocromáticos (Laser), provenientes da mesma fonte. Na gravação, uma parte da luz é utilizada para iluminar o
objeto, enquanto a outra parte ilumina o filme. O raio de referência e a luz refletida pelo objeto se interferem, e o
resultado deste padrão de interferência é gravado no filme, formando o Holograma. Na reconstrução, o filme é
iluminado apenas pela referencia reconstituindo assim a imagem do objeto. Este trabalho pretende mostrar algumas
técnicas utilizadas para gravação de hologramas realizadas no Laboratório de Ensino de Óptica do Instituto de Física
“Gleb Wataghin” - Unicamp. Cabe ao profissional da área fazer as montagens dos experimentos, elaboração de
roteiros, acompanhamento durante a atividade e orientação para os relatórios.
Palavras-chave: Holografia, Interferência, Tridimensional

HEMEROTECA PROFESSOR MICHEL MAURICE DEBRUN

E. B. Silva1

1CLE – Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência/Unicamp.
e-mail: noche@cle.unicamp.br

RESUMO
A documentação que compõe o Fundo Michel Maurice Debrun foi doada por sua esposa, Solange Debrun em
março de 1999 ao Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, CLE/Unicamp. Nessa
documentação encontramos uma grande quantidade de recortes  jornais e revistas bem como alguns completos,
reunidos entre 1956-2004. Tendo em nossas mãos um valioso material criamos a Hemeroteca Michel Maurice
Debrun, professor emérito da Unicamp e uma das 40 personagens homenageadas por essa Universidade na
comemoração dos seus 40 anos. A primeira avaliação e pré-arranjo da Hemeroteca se deram do final de 2001
Nessa primeira etapa analisamos a forma como o próprio Professor Michel Debrun ordenava seus jornais,
revistas e os recortes de ambos. Em 22 de agosto de 2005, iniciamos a  higienização, a referenciação
bibliográfica de cada uma das unidades documentais. Os jornais ou cadernos jornalísticos completos, foram
relacionados por coleção, por exemplo, o Suplemento Literário do Jornal O Estado de São Paulo e o Pasquim.
Essa etapa encerrou-se em 5 de dezembro de 2006. A terceira etapa do trabalho findou-se em 24 de maio de 2007.
Essa Hemeroteca é composta por 930 jornais completos, 13 revistas, 8.554 recortes de jornais e 2.047 recortes
de revistas. Os assuntos predominantes desta Hemeroteca são: Identidade Nacional Brasileira; Religião;
Ideologia e Identidade: Política; Economia; Literatura e Sociedade, Política e Cultura através da Imprensa
Brasileira. A Hemeroteca Michel Debrun, retrata o arranjo dado pelo  próprio docente aos seus documentos, pois
mantivemos os títulos e/ou assuntos definidos por ele. O  nosso objetivo agora é divulgar e mostrar a Hemeroteca
Michel Debrun aos pesquisadores e interessados.
Palavras-chaves: Hemeroteca, Michel Debrun.
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HIPERHOMOCISTEINEMIA LEVE ACELERA O DESENVOLVIMENTO DA ATEROSCLEROSE EM
CAMUNDONGOS DEFICIENTES DE APOLIPOPROTEÍNA “E” E CAMUNDONGOS DEFICIENTES DOS

RECEPTORES DE LDL

L. C. Oliveira1, A. C. M. Aléssio2, R. Haddad2, N. F. Höehr2, J. M. Annichino-Bizzacchi2

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas – Depto. de Patologia Clínica/Unicamp ,2Hemocentro/ Unicamp
E-mail: laurione@hc.unicamp.br

RESUMO

O estudo teve a finalidade de estudar o efeito da hiperhomocisteinemia (HHcy) leve no desenvolvimento da
aterosclerose, usando camundongos deficientes de apolipoproteína E (apoE-/-) e camundongos deficientes de receptor
de LDL (LDLR-/-). As concentrações de homocisteína (Hcy) plasmática foram analisadas por HPLC-MS/MS. Foi
realizada análise histológica das lesões ateroscleróticas do seio aórtico. As lesões lipídicas foram quantificadas
usando o programa Image Pro Plus software (versão 3.0). O objetivo deste estudo foi analisar o efeito da
hiperhomocisteinemia (HHcy) leve no desenvolvimento da aterosclerose, usando camundongos deficientes de
apolipoproteína E (apoE-/-) e camundongos deficientes dos receptores de LDL (LDLR-/-). A análise estatística demonstrou
que os camundongos apoE-/- tratados com dietas B e C apresentaram um aumento na área de lesão aterosclerótica
(2.258.880777.020 m2; e 1765.327437.460 m2, respectivamente) quando comparados aos camundongos
tratados com dieta A (402.180351.930 m2, p<0.01). Os camundongos LDLR-/- que apresentaram HHcy leve
também demonstraram um aumento estatisticamente significativo na área de lesão aterosclerótica (700.300430.720
m2, n=7; e 407.462193.930 m2, n=8, respectivamente) comparados aos camundongos LDLR-/- tratados com
dieta A (155.70088.893 m2, n=10) (p<0.01). Podemos concluir que a  hiperhomocisteinemia leve acelerou o
desenvolvimento da aterosclerose nos camundongos apoE-/- e LDLR-/- , enfatizando o sinergismo entre fatores de
risco no desenvolvimento de doenças multicausais, como a aterosclerose.

Palavras-chave: hiperhomocisteinemia, apolipoproteína E, aterosclerose.
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HISTÓRIAS DEPOIS DA HISTÓRIA: UM RELATO SOBRE CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS NA BIBLIOTECA DO PRODECAD

I. P. Souza¹

1PRODECAD – Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente/Unicamp
e-mail: ionep@unicamp.br

RESUMO

O Prodecad (Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente) é um programa de Educação
Não-Formal que atende crianças entre 4 e 14 anos, filhos ou dependentes de funcionários da Unicamp. Este
programa realiza suas atividades tendo como base três eixos: palavra, movimento e arte. As atividades que estão
relacionadas ao eixo compreendido pela palavra são divididas em dois momentos: oficina da palavra e biblioteca. Na
oficina da palavra as crianças têm a oportunidade de dialogar com as palavras de diferentes formas, seja através de
criação ou recriação de histórias, de apresentação de peças de teatro, enfim, de várias maneiras.  A biblioteca é uma
parte fundamental do eixo norteado pela palavra e é o espaço onde as crianças têm um contato mais próximo com
a palavra dos escritores. O projeto com contação de histórias realizado dentro da biblioteca do programa surgiu a partir
do desejo de incentivar o uso mais freqüente da biblioteca por parte das crianças, adolescentes e adultos. Este
trabalho visou estimular a leitura, incentivar o desenhar, o musicar, o pensar, o imaginar, o ver o livro, o escrever, o
querer ouvir de novo, enfim, buscou oferecer a palavra do outro (escritores) de forma que esta fosse interessante e
prazerosa para quem utiliza o espaço da biblioteca.
Palavras-chave: palavra, histórias, biblioteca

IDENTIFICAÇÃO DO AGRESSOR ATRAVÉS DE VESTÍGIO DE SEMEM

S. K. Carvalho¹, P. B. Rocha1, D. E. Júnior1, E.T. Cunha1, R. Agostini1, A. A. Barbieri1

¹FOP – Faculdade de Odontologia de Piracicaba/ Unicamp
e-mail: kat.carvalho@yahoo.com.br

RESUMO
Neste trabalho foi comprovada a autoria do assassinato de uma mulher de 30 anos e sua filha de 12 anos que foram
brutalmente mortas por esganadura, na qual a menor constatou a violência sexual. O crime ocorreu dentro de uma
residência no bairro Jardim Carapina na Serra do Espírito Santo. Embora no exame vaginal obtivemos resultado
negativo para a presença de espermatozóide, o perito criminal conseguiu coletar uma gota de semem encontrado no
chão do local do crime. Como o padrasto era o principal suspeito foi submetido a exame de DNA e seu perfil genético
comparado com o perfil genético do semem encontrado. O exame de DNA teve resultado positivo, comprovando a
autoria do crime. O padrasto foi preso confessando ambos os crimes. Concluímos a grande importância da coleta de
vestígios no local de crime, assim como a ação multidisciplinar em uma investigação.
Palavra chave: DNA, vestígio, investigação



169

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA
NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DA UNICAMP

V. S. G. Martins1

1BCCL - Biblioteca Central César Lattes/Unicamp
e-mail: valeria@unicamp.br.

RESUMO
O gerenciamento da performance organizacional nos sistemas de informação em
bibliotecas tem sido realizado por meio de instrumentos que deveriam refletir as medições
dos resultados de seu desempenho, produtividade e satisfação do cliente, para o subsídio
das tomadas de decisão. A necessidade de controle em qualquer ramo de atividade é
um fator evidente e, para que o conjunto de métricas tenha significado, é necessário que
seja atrelado ao marco referencial que uma instituição pretende atingir. Desta forma, o
presente trabalho tem como objetivo identificar e avaliar as necessidades de informação
dos clientes internos e externos à instituição, no que tange às principais atividades que
o “Relatório Anual de Desempenho” do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (SBU) deve
refletir, de tal forma que indicadores possam ser recomendados, e refletindo na gestão
estratégica, gerencial e operacional. Para tanto, foi utilizado como método de pesquisa o
Modelo para Melhorias, aplicado no processo e no produto, assim como, pesquisas
bibliográficas e de campo, mediante a aplicação de um questionário. Como resultado, o
trabalho propõe um conjunto de indicadores para composição do reprojeto do produto,
sob a perspectiva do Balanced Scorecard, onde poderá ser observado o balanceamento
das variáveis iniciais, constantes do “Relatório”, agregadas aos indicadores apontados
pela comunidade. Palavras chave: Indicadores de Desempenho, Melhoria de Processo, Gestão Estratégica,
BSC.

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS
 POR CROMATOGRAFIA DE ÍONS (HPAEC-PAD) OBTIDOS POR SÍNTESE ENZIMÁTICA

F. A. A. Costa1, A. M. P. Santos2, M. I. Rodrigues1, F. Maugeri Filho1

1 FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp, 2Laboratório de Dispositivo e Nanoestrura /DES/UPFE
e-mail: fifa@fea.unicamp.br

RESUMO

Os frutooligossacarídeos são açúcares formados de 1 a 3 moléculas de frutose ligadas a uma molécula de sacarose.
O grande interesse que existe nos frutooligossacarídeos como adoçantes alternativos, não é apenas pelas suas
propriedades específicas de baixa cariogenicidade, baixa caloria e utilizável por diabéticos, mas também pelo fato de
ser uma substância bifidogênica, a qual promove o crescimento da bifidobactéria. Neste trabalho foi estudada a
síntese de frutooligossacarídeos pela enzima inulinase a partir da sacarose. A identificação e quantificação dos
oligossacarídeos foram realizadas utilizando um sistema de cromatografia de íons (HPLC-PAD). Os produtos
identificados como kestose, nistose e 1-fructosilnitose foram analisados em coluna de troca aniônica Carbopac PA-
100, com um gradiente de eluição constituído por dois solventes: (A) uma solução de NaOH 100 mM e (B) um
solução de NaOH 100 mM contendo 500 mM de acetato de sódio. Para a construção da curva de calibração
empregou-se padrões de kestose, nistose, 1-frutosilnistose (Wako Dako industries, Ltd.) e glicose, frutose e sacarose
(Merck).  Palavras-chave: frutooligossacarídeos, cromatografia de íons, inulinase
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IMAGENS FOTOGRÁFICAS ACUMULADAS: UMA ALTERNATIVA DE APROVEITAMENTO,
VALORIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO ARQUIVO EDGARD LEUENROTH (AEL)

M. D. de Lima1, M. A. da Silva, E. M. Zanatta, M. T. F. S. Silva1, R. T. Nonato1, E. Rigato1

5 IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail: dutra@unicamp.br

RESUMO

Apresenta-se uma alternativa de aproveitamento, valorização e divulgação de imagens fotográficas acumuladas ao
longo de seis anos, após utilizá-las em atividades da Seção de Pesquisa do Arquivo Edgard Leuenroth-Centro de
Pesquisa e Documentação Social (AEL), do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP). A reprodução em meio digital de fotografias deve-se à utilização das mesmas como
apoio às publicações impressas e eletrônicas, à construção do site institucional, às solicitações de docentes e
pesquisadores entre outras demandas. A divulgação institucional e a disseminação da informação são partes constituintes
das políticas de atuação das instituições arquivísticas, representadas pelos serviços de pesquisa, educativo e de
ação cultural. Apresenta-se, neste artigo, a reutilização de cerca de 300 imagens fotográficas, inicialmente identificadas
e agrupadas por fundo ou coleção às quais soma-se mais 200 imagens, fruto da pesquisa realizada para identificação
do conjunto original. O trabalho desenvolve-se em parceria com a Informática do IFCH que realiza sistema técnico-
informacional dividido em três etapas: levantamento e modelagem dos dados, desenvolvimento da Intranet e
desenvolvimento e disponibilidade da página na Internet. Permite-se, assim, que as imagens estocadas configurem-
se, agora, em informação capaz de enriquecer tanto a pesquisa do especialista quanto a navegação curiosa do
internauta em busca de “figuras” a encontrar-se com a riqueza temática do AEL e o aspecto identitário oferecido pela
própria natureza do documento fotográfico.
Palavras-chave: Arquivo Edgard Leuenroth, Disseminação da informação, Imagens fotográficas.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS GERADOS NO RESTAURANTE
DO CESET/UNICAMP: UM INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

C. Santos1, R. Adolfo1, F. Grossi1, M. F. Rodrigues2, M. Gauzerano2

1CESET - Centro Superior de Educação Tecnológica/Unicamp, 2Escola Estadual Professor Antônio Perches
Lordello / e-mail: carmenlucia@ceset.unicamp.br

RESUMO
A compostagem é um processo aeróbio de degradação da matéria orgânica presente nos resíduos, produzindo um
composto que pode ser utilizado como fertilizante orgânico e condicionador de solos em hortas, jardins, vasos de
plantas, entre outras aplicações. Os resíduos sólidos domiciliares gerados no Brasil apresentam em sua composição
cerca de 60% de matéria orgânica, que poderia ser aproveitada através da compostagem, contribuindo assim, para
a melhoria da qualidade ambiental, em vez de ser depositada em aterros ou simplesmente lançada em lixões a céu
aberto, prática corrente em 64% dos municípios brasileiros, segundo dados do IBGE. A compostagem é um processo
simples de ser implantado, operado e mantido, e depende basicamente do envolvimento das pessoas, para que o
mesmo se sustente. Neste sentido, foi implantado um projeto piloto para realizar a compostagem dos resíduos
orgânicos produzidos no restaurante do CESET e dos resíduos de poda e capina das áreas verdes. Inicialmente o
projeto está sendo desenvolvido por alunos do ensino médio de uma escola estadual próxima ao campus e por alunos
de graduação. Esta iniciativa tem por objetivo envolver toda a comunidade do CESET no projeto, divulgando a
técnica da compostagem, e demonstrando, por meio de um exemplo prático, como todos podem contribuir para a
melhoria da qualidade de um meio ambiente que é comum a todos.
Palavras-chave: resíduos sólidos domiciliares, compostagem, educação ambiental.
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IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOTELEMETRIA NO CEMIB PARA ESTUDO E TESTE DE
NOVOS FÁRMACOS E MONITORAMENTO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM MODELOS

ANIMAIS

M. Zanfolin1, R. Faro, G. De Nucci,  A. M. A. Guaraldo, E. A. V. Alves, D. P. Alves

¹CEMIB - Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp
email: zanfolin@cemib.unicamp.br

RESUMO
O CEMIB tem contribuído para o desenvolvimento tecnológico e científico na Área da Ciência em Animais de
Laboratório. A parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas - FCM e o CEMIB possibilitou a aquisição e
implantação de um equipamento especifico para sistema de radiotelemetria em roedores. O sistema consiste na
implantação de um transdutor na luz da aorta descendente abdominal do animal. Após a fixação do cateter do
transdutor verifica-se o sinal de freqüência da pulsação do animal utilizando um imã para ligar o transdutor e um rádio
de freqüência baixa para captar o sinal emitido pelo transdutor, que é fixado com linha de sutura  na parede interna do
abdômen. Após recuperação clínica e ou ensaios experimentais realiza-se a coleta e os registros. As gaiolas dos
animais são colocadas sobre o receiver individual. O transdutor dentro do animal é ativado, mediante a passagem de
um imã, na parte externa da gaiola, próximo ao animal. O transdutor passa a enviar sinal para o computador registrar,
armazenar e exibir medições da pressão arterial e freqüência cardíaca. O Sistema de Radiotelemetria é uma
ferramenta utilizada para monitoramento das pressões sistólica, diastólica e freqüência cardíaca em Ratos e possibilita
o desenvolvimento de projetos de pesquisa com resultados fidedignos em menor número de animais e também
possibilita o estudo e testes de novos fármacos.
Palavras-chave: Radiotelemetria, pressão arterial, transdutor

IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA PARA MONITORIZAÇÃO MICROBIANA NO AMBIENTE DE
PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CAMUNDONGOS E RATOS LIVRES DE AGENTES PATOGÊNICOS

ESPECIFICADOS

E. A. V. Alves1, R. Gilioli, S. R. C. Santos, M. Zanfolin, A. F. Lima Filho, D. P. Alves

1CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigações Biológicas/Unicamp
e-mail: edivana@cemib.unicamp.br

RESUMO
A manutenção das matrizes de ratos e camundongos livres de agentes patogênicos especificados(SPF) necessita de
sistema de barreiras sanitárias de proteção; medidas de manejo que envolve o uso de avental limpo, troca de
calçados, uso de roupas limpas, controle de abertura de portas, gradiente diferencial de pressão atmosférica interna
entre as salas e controle de temperatura e umidade. Os animais são mantidos em unidades isoladoras que preservam
a flora comensal associada, bem como impede sua contaminação com microrganismos patogênicos não desejáveis.
Com o intuito de manter a qualidade SPF dos animais produzidos pelo Cemib/Unicamp foi implantado um programa
de controle de qualidade ambiente visando reduzir os riscos de contaminação por microrganismos que incluem:
limpeza geral, desinfecção e esterilização do ambiente e de materiais, e anti-sepsia realizada pelos técnicos que
trabalham no setor. O objetivo do estudo foi monitorar e validar os processos de controle de contaminação microbiana
adotados na Área de Gnotobiologia. Os testes microbiológicos checaram a eficiência dos processos de desinfecção
ambiente; sistema de filtração de ar; desinfecção das luvas para manipulação dos isoladores; processos de desinfecção
ambiente e esterilização de materiais por meio de autoclavagem. Os microrganismos aeróbios isolados e identificados
na Área de Gnotobiologia indicam a necessidade de implementação nos Procedimentos Operacionais Padronizados
(POPs) adotados.
Palavras-chaves: gnotobiologia, desinfecção, esterilização
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IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS NO
SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

R. F. Coelho1, M. M. Marson, T. M. Casagrande, G. B. F. Bosco, S. Q. Brunetto, A. Rinaldi Neto

¹CEB – Centro de Engenharia Biomédica/Unicamp
e-mail: rosangel@ceb.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho relata a experiência adquirida junto ao Serviço de Medicina Nuclear do Hospital de Clínicas da
UNICAMP (SMN/HC) no planejamento e implementação de um sistema de gerenciamento de rejeitos radioativos.
São descritas as etapas e resultados que levaram a especificação de rotinas e procedimentos para a segregação,
identificação, e inventário dos rejeitos radioativos gerados pelo SMN/HC. Tais procedimentos se baseiam no
atendimento a exigências da norma CNEN-NE-6.05, e nas condições e limitações existentes no SMN/HC, tais
como: características dos rejeitos, volume de material gerado versus espaço disponível para armazenamento, e
dificuldades na manipulação de rejeitos líquidos em frascos selados.Dentre os resultados apresentados, destacam-se
os estudos preliminares para a caracterização dos rejeitos, os materiais e insumos elaborados para a viabilização do
gerenciamento, a estruturação e documentação em fluxograma de uma rotina de trabalho adequada às condições e
limitações do SMN/HC e a implementação e acompanhamento da mesma através de treinamento “on the job” para
os técnicos do SMN/HC. Desta forma, o gerenciamento pode ser absorvido na rotina do serviço sem causar grandes
alterações e/ou transtornos e tem sua qualidade mantida ao longo do tempo. Este trabalho também apresenta uma
racionalização dos formatos da documentação exigida pela norma CNEN-NE-6.05, buscando uma adequação às
rotinas do SMN/HC.
Palavras chave: Medicina Nuclear, Rejeitos Radioativos, Gerenciamento.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE RADIOTERAPIA

A. F. Vaz1, E. T. L. Montagnoli1, M. H. B. M. Lopes1, R. C. Grion1

1CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: anafvaz@ig.com.br

RESUMO
Foi nosso objetivo sistematizar a assistência de enfermagem a clientes portadoras de câncer genital e mamário
submetidas a tratamento ambulatorial em radioterapia, utilizando diagnósticos de enfermagem (taxionomia da NANDA),
resultados esperados, intervenções e problemas colaborativos. Elaborou-se fichas que permitissem o registro de
forma sucinta e completa dos dados mais relevantes para a assistência de enfermagem, contendo: dados de
anamnese, orientações gerais a respeito do tratamento, principais complicações potenciais, diagnósticos, prescrição,
resultados esperados e evolução de enfermagem. Os objetivos foram alcançados após várias revisões do conteúdo
e apresentação das fichas, avaliação periódica dos registros e da assistência prestada.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, enfermagem oncológica, radioterapia, saúde da mulher
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INCENTIVO À LEITURA, ACESSO E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO:
PAPEL DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA NA EXTENSÃO

V. S. Martins1, J. F. B. Neptune1

1BCCL – Biblioteca Central Cesar Lattes/Unicamp
e-mail: jacque@unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho é demonstrar que a biblioteca universitária pode ultrapassar os limites do espaço acadêmico
através de ações comunitárias e de extensão como facilitadora da democratização e socialização do conhecimento,
fatores decisivos para o pleno exercício da cidadania e inclusão social. Com esta concepção, a Biblioteca Central
Cesar Lattes (BCCL) tem desenvolvido projetos em parceria com outros órgãos da Universidade visando promover
a leitura e o acesso à informação. Como resultado das ações implementadas, podemos citar as linhas de trabalho a
seguir: Inclusão social e Humanização no atendimento: “Biblioteca Itinerante do Cidadão” no Hospital das Clínicas
da Unicamp, dando suporte informacional aos 4.000 pacientes e acompanhantes/dia dos ambulatórios; Incentivo à
leitura: Projeto para disponibilização on-line dos títulos do acervo de História em Quadrinhos; Inclusão Digital:
Parceria com o Portal Universia que tem possibilitado a inclusão digital de estudantes pré-universitários; Ambiente
inclusivo: Laboratório de Acessibilidade, garantindo assim ao usuário com necessidades especiais o acesso à
informação; Campanhas Educativas; Exposições Temáticas; Oficinas Educativas na Estação Guanabara; Participação
em eventos como Ciência nas Férias, UPA e visitas orientadas na BCCL para escolas de nível fundamental e
médio. Acreditamos que com essas iniciativas, a biblioteca universitária possa contribuir para a construção da
cidadania, ou de práticas de cidadania, pois essas passam necessariamente pela questão do acesso e uso da
informação.
Palavras-chave: Leitura, socialização do conhecimento, biblioteca universitária.

INCLUSÃO DE TELESSAÚDE NO GASTROCENTRO - UNICAMP

A. D. G. Corrêa1, J. M. R. Zeitune1

1GASTROCENTRO – Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo/Unicamp
e-mail: diva@gc.unicamp.br

RESUMO
Graças aos inegáveis avanços das telecomunicações com novas tecnologias, é possível transmitir procedimentos
desde uma sala de cirurgia até um ou mais auditórios simultaneamente de forma que muitas pessoas possam
acompanhar os procedimentos com imagens captadas em ângulos privilegiados. O público pode gerar perguntas ao
médico na sala de cirurgia e os debates podem ocorrer de qualquer parte do país ou do mundo. A videoconferência
trabalha com linhas de comunicação parecidas com as de telefonia, ou via IP, transportando sinal digital codificado.
A maior parte do trabalho é instalar o CODEC de videoconferência, fazer os cabeamentos necessários e os trabalhos
de conexão. Equipamentos automatizados poder ser muito úteis, câmeras controladas remotamente, trocas de áudio
e vídeo que mudam a distribuição de sinal, quando pressionado um painel de controle. Nossa meta é fazer a
comunicação mais natural possível e esconder as complexidades do equipamento do usuário final.
Palavras-chave: Telessaúde, Telemedicina, Ensino à distância
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INCLUSÃO NA CRECHE: DESAFIOS NA OPÇÃO PELA DIVERSIDADE

M. A. O. Arnais1

1DGRH – Creche Área da Saúde – Unicamp
e-mail: maolive@unicamp.br

RESUMO
Este estudo6 busca apresentar os efeitos que a inclusão de crianças com deficiência causou na organização geral da
Creche “Área de Saúde” da UNICAMP. Utilizamos como investigação metodológica a pesquisa no/do cotidiano,
não só pela oportunidade de lançar um olhar diferente sobre os mais diversos aspectos do cotidiano de uma instituição
de educação infantil, mas também pela possibilidade de “mergulhar” inteiramente proporcionando uma maior interação
entre pesquisador e objeto de estudo. Percorremos o cotidiano de quatro crianças, sendo duas com deficiência; uma
criança que apresenta dificuldade de aprendizagem e uma criança que requer cuidado alimentar especial. Discorrendo
sobre como está estruturada a rotina delas, desde a chegada até a saída da Creche. Analisando as transformações
que a presença dessas novas crianças trouxeram na Creche.
Palavras-chave: Creche, inclusão e diversidade.

ÍNDICES ECOLÓGICOS E PARASITISMO DE PEIXES COMO FERRAMENTAS
DE ANÁLISE AMBIENTAL

R. R. Madi¹, M. T. Ueta1

¹IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e–mail: rmadi@unicamp.br

RESUMO
A busca de índices adequados para a melhor utilização do parasitismo de peixes como indicadores ambientais tem
sido motivo de investigação por vários autores nas últimas duas décadas. Neste trabalho são testados alguns índices
comparando o parasitismo por helmintos de Geophagus brasiliensis (Cichlidae, Perciformes) em dois ambientes de
distintas caracterizações eutróficas. Foram calculados os índices de diversidade de Simpson e de Shannon-Weaver,
o índice de similaridade de Hill, os coeficientes de associação de Jaccard, de Dice e de Ochiai e as variações nas
taxas de prevalência (TP) e intensidade média de infecção (IM) propostas por Bush e colaboradores. Para o modelo
adotado (espécie de peixe selecionada e comparação entre ambientes eutrófico e oligotrófico), os índices que melhor
refletiram a influência do tipo de ambiente e as variações ocasionadas dentro destes ambientes foram a taxa de
prevalência e a intensidade de infecção. Os resultados obtidos com os índices de associação demonstraram a
independência das relações entre os helmintos parasitas encontrados (Contracaecum sp., Procamallanusperaccuratus,
metacestódeos de Proteocephallidea e Cyclophyllidea, Ancyrocephalinae e metacercárias). Através dos cálculos de
TP e IM os parasitas podem ser utilizados como indicadores de vários processos ambientais, como por exemplo
indicadores de tipos de ambiente, indicadores de alterações ambientais e indicadores faunísticos em ambientes
distintos.
Palavras-chave: parasitas de peixes, índices ecológicos, análise ambiental.
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INFECÇÃO POR VÍRUS DA ENCEFALOMIELITE MURINA DE THEILER (TMEV), UM Cardiovirus,
EM COLÔNIAS CONVENCIONAIS DE RATOS

D. M. R. Demolin1, S. S. Martins2, R. Gilioli1, A. M. A. Guaraldo1, M. S. V. Gatti2

¹ CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica, ²IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: daniele@cemib.unicamp.br

RESUMO

O vírus da encefalomielite murina de Theiler (TMEV), tem sido descrito como um patógeno natural de animais de
laboratório mantidos sem sistemas de barreiras. Ao mesmo tempo, anticorpos anti-TMEV-GDVII tem sido detectados
em ratos. O propósito deste estudo foi demonstrar a infecção natural do TMEV em colônias de ratos, utilizando
métodos sorológicos e moleculares (RT-PCR). Anticorpos anti-TMEV-GDVII foram pesquisados em soros de ratos
pelas técnicas de imunofluorescência indireta e soroneutralização. Com o objetivo de isolar o vírus, células BHK-21
e camundongos e ratos neonatos provenientes de colônia SPF foram inoculados com uma suspensão intestinal de
ratos soropositivos. O RT-PCR para TMEV e EMCV demonstrou a presença do RNA viral nas amostras de cérebro
de ratos e camundongos inoculados e em amostras de fezes.
Palavras-Chave: RATOS, TMEV, RT-PCR.

INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE PRÉ-SENSIBILIZAÇÃO AOS ANTÍGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDADE
HUMANA NA SELEÇÃO DE RECEPTORES DE RIM CADAVÉRICO

S. R. Lieber1, E. C. G. Conrradine1, M. R. Tabossi1, S. B. D. Marques1, A. Souza1, E. G. Guariento1,
A. C. Gonçales1

1HEMOCENTRO – Centro de Hematologia e Hemoterapia/Unicamp
e-mail: slieber@unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o a influência do grau de sensibilização contra antígenos HLA (%PRA),
na prova cruzada contra linfócitos de doador cadáver, em uma população de pacientes em lista de espera de
transplante renal. Na análise de 2008 provas cruzadas, foram incluídos 124 doadores e 866 pacientes, dos quais
48,3% foram avaliados frente a um doador; 50,6%; contra dois a nove doadores e 1,1%, contra dez a trinta
doadores. A %PRA foi definida pelo método de ELISA (kit One Lambda, USA). As provas cruzadas foram realizadas
pelo método de citotoxicidade, potencializado com antigamaglobulina humana. As provas foram consideradas negativas,
quando as amostras de soro (tratadas e não tratadas com ditiotreitol) se mostraram não reativas frente aos linfócitos
T, obtidos a partir de gânglios linfáticos do doador cadáver. A incidência de prova cruzada negativa foi 92,8% entre
pacientes com PRA= 0%; 86,3% com PRA= 1-10%; 81,3%, com PRA= 11-25%; 67,3%, com PRA= 26-50%;
43,1%, com PRA= 51-75% e 15,7%, com PRA= 76-100%. Foram definidas 42 (7,2%) provas cruzadas positivas
entre pacientes com PRA= 0% e 4 (6,5%) provas cruzadas negativas entre pacientes com PRA= 100%. Estes
achados podem, em parte, ser explicados pela presença de anticorpos do tipo IgM, revelados pelo método de
citotoxicidade (19 casos) e pela presença de aloanticorpos não fixadores de complemento detectados pelo método de
ELISA ou dirigidos contra classe II, não detectados na prova cruzada contra linfócitos T.
Palavras-chave: PRA-ELISA, prova cruzada, rim cadavérico.
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INTERDISCIPLINARIDADE COMO FATOR DE IMPACTO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
DIVULGAÇÃO PARA A PESQUISA

M. N. Santos¹, J. Manzolli1

¹NICS - Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora /Unicamp
e-mail: marcia@nics.unicamp.br

RESUMO
A interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento pode ser importante fator na captação de recursos e na divulgação
da produção artístico-cultural. Não se conhece estudos que abordem a relação entre interdisciplinaridade, a obtenção
desses recursos e seu fator de impacto. A adoção de uma abordagem interdisciplinar de produção pode propiciar a
obtenção de recursos para a pesquisa artística e científica. O objetivo desse trabalho é mostrar que a diversidade
interdisciplinar potencializa a captação de recursos, tornando-se ainda um significativo difusor do produto artístico-
cultural. Como Projeto Piloto e estudo de caso, os Relatórios Trienais de Atividades do Núcleo Interdisciplinar de
Comunicação Sonora – NICS serão analisados com valores extra-orçamentários e com o número de trabalhos
desenvolvidos no Núcleo pelos alunos da pós-graduação das diversas áreas do conhecimento. Serão ainda
levantadas citações de trabalhos do Núcleo na mídia nacional e internacional ao longo do período em análise. Os
resultados serão organizados em gráficos e analisados. Espera-se mostrar que a interdisciplinaridade é um fator de
impacto na captação de recursos para a pesquisa artístico-cultural, e que a sua diversidade gera ganhos financeiros
para a produção e contribui para divulgação científica por sua maior visibilidade na mídia.
Palavras-chave: Produção artístico-cultural, difusão artístico-cultural

INTERFERÊNCIA DO CITRATO DE CLOMIFENO NO CICLO ESTRAL DE FÊMEAS BALB/c

A. R. Salgado1, M. A. F.Corat1, A. P. Gimenes1, V. L. Dias1, L. A. C. Passos 1

¹CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Científica/Unicamp
e-mail: andreia@cemib.unicamp.br

RESUMO

Protocolos de superovulação de fêmeas de camundongos, constituem-se em importante ferramenta em Centros de
Bioterismo. Entretanto, é bastante difícil a aquisição dos hormônios utilizados, como também eles provocam respostas
diferentes entre as linhagens isogênicas de camundongos. O desenvolvimento de uma metodologia alternativa, não
apenas poderá contribuir com as rotinas instaladas nestas unidades, como também possibilitará uma otimização de
tempo e recursos. No presente trabalho, apresentamos um protocolo alternativo para a indução de ovulação em
fêmeas de camundongos, empregando para tanto, uma droga comercial de uso humano no tratamento de infertilidade
feminina (CLOMID), e que é de fácil aquisição. O Citrato de Clomifeno pode aumentar a fertilidade por meio de
diferentes mecanismos, tais como aumento do número de oócitos disponíveis para fertilização; por resolver disfunções
ovulatórias; por permitir maior regularidade na ovulação compatibilizando com o tempo da fertilização; e favorecendo
as condições de fertilização do espermatozóides na porção superior do trato reprodutivo da fêmea.
Palavras-chave: Clomid, superovulação, embriões.
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INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CRUZADAS PARA SELEÇÃO DE
RECEPTORES DE RIM CADAVÉRICO

S. R. Lieber1, M. R. Tabossi1, S. B. D. Marques1, A. Souza1, E. G. Guariento1,
A. C. Gonçales1, E. C. G. Conrradine1

1 HEMOCENTRO – Centro de Hematologia e Hemoterapia/Unicamp
email: slieber@unicamp.br

RESUMO
A preexistência de aloanticorpos específicos para os antígenos HLA do doador no soro de candidatos a transplante de
rim resulta na rejeição hiperaguda, ou na perda acelerado do enxerto. Estes anticorpos podem ser resultantes de
transfusões sangüíneas, gestações ou transplantes prévios. Em geral, auto-anticorpos são da classe IgM e, embora
não inviabilize o transplante, também reagem com células alogênicas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar
os padrões de reação de 2134 provas cruzadas, incluindo 124 potenciais doadores cadavéricos e 938 pacientes
renais crônicos. As provas cruzadas foram realizadas por citotoxicidade dependente de complemento, frente a
linfócitos T obtidos a partir de gânglios periféricos do doador cadáver. Foram empregados os seguintes métodos:
clássico (CLA), potencializado com antigamaglobulina humana (AGH) e com o soro do paciente tratado com
ditiotreitol (DTT), um redutor e inativador de IgM. De acordo com os resultados observados (positivo ou negativo) em
cada método, podem ser definidos sete padrões de reação. Em 99.1% dos casos, houve concordância de resultados.
Sem a prova cruzada autóloga, não há como diferenciar a auto da aloespecificidade dos anticorpos da classe IgM.
Pesquisa de auto-anticorpos deve ser realizada com antecedência, pois o tempo disponível para a seleção do
potencial receptor do rim cadavérico é restrito, o que torna inviável a concomitante preparação de suspensões com
linfócitos dos pacientes.
Palavras-chave: prova cruzada, transplante de rim cadavérico

INTERVENÇÕES OPERACIONAIS APLICADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE UMA
UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS

M. L. Junquer1, D. M. D. Arroyo1, E. H. M. Walter1, R. M. S. Celeghini1, A. L. N. Gândara1,
R. Castagnato2, V. J. C. Vale2, M. S. da Silva2, J. P. Almeida2

1 FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp, ² DSIS / CINFRA
e-mail:  mjunquer@fea.unicamp.br

RESUMO
No monitoramento de um sistema de abastecimento de água de uma unidade processadora de alimentos foram
encontradas as seguintes não conformidades: enumeração de microrganismos heterotróficos até 1,9x103 UFC/mL,
coliformes totais até 9,2 NMP/100mL e teor de cloro residual livre menor que 0,2 mg/L. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a eficácia de intervenções operacionais implementadas na rede da unidade processadora de alimentos, de
modo a manter a qualidade da água fornecida pela empresa de abastecimento público, certificada como adequada.
Inicialmente foi realizada a higienização dos reservatórios (1 ano após o último tratamento), que resultou em uma
melhoria na qualidade microbiológica da água, mas a contagem de heterotróficos aeróbios continuava elevada, o que
foi associado a sujidades remanescentes das operações de higienização. Além disto, o superdimensionamento dos
reservatórios propiciava um prolongado tempo de residência da água no sistema, cerca de  72 h, o que entre outras
possibilidades  poderia causar a diminuição do teor de cloro livre para < 0,2 mg/L. Com a correção da dosagem de
cloro ativo na água do reservatório ocorreu a adequação de todo o sistema. As intervenções pesquisadas permitiram
a manutenção da qualidade da água de abastecimento, disponibilizando uma água potável e adequada às aplicações
da unidade processadora de alimentos.
Palavras-chave: água, microbiologia, cloro
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INTRODUÇÃO AOS DEZ MANDAMENTOS DA PRESERVAÇÃO DIGITAL

H. C. Innarelli1

1SIARQ – Arquivo Central da Unicamp/Unicamp
e-mail: humberto@unicamp.br

RESUMO
Os dez mandamentos da preservação digital apresentam uma breve contextualização da preservação digital e de
seus dez mandamentos, tomando como base os três elementos do documento digital: o hardware (elemento físico);
o software (elemento lógico) e; o suporte (elemento de armazenamento). Esta contextualização permite a apresentação
de cada um dos dez mandamentos da preservação digital, os quais indicam os fundamentos básicos que poderão
apoiar a elaboração de uma política de preservação digital. Os mandamentos são: I - manterás uma política de
preservação; II - não dependerás de hardware específico; III - não dependerás de software específico; IV - não
confiarás em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital; V - migrarás seus documentos
de suporte e formato periodicamente; VI - replicarás os documentos em locais fisicamente separados; VII - não
confiarás cegamente no suporte de armazenamento; VIII - não deixarás de fazer backup e cópias de segurança e; IX
- não preservarás lixo digital; X - garantirás a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais.
Palavras-chave: documentos digitais, mandamentos da preservação digital

LABLUX 1.01 – SOFTWARE PARA PROJETOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA

V. Perez1, C. R. Martinez Filho2

1IA - Instituto de Artes – Laboratório de Iluminação/Unicamp, 2(in memorium)
e-mail: valmir@unicamp.br

RESUMO

Os designers, profissionais, professores, e estudantes de iluminação cênica brasileiros, sempre se depararam com
a dificuldade de aquisição de uma ferramenta prática para criação de mapas e planilhas de iluminação cênica que
apresentasse uma interface e usabilidade apropriada ao universo da atividade no Brasil. O software LabLux versão1.01,
primeiro software para projetos de iluminação cênica genuinamente brasileiro, surgiu da parceria entre os funcionários
Valmir Perez, do Laboratório de Iluminação do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes e Cláudio Roberto
Martinez Filho, do Centro de Computação da Unicamp. O projeto tomou forma durante o período de 2004 a 2007,
através de pesquisas de ferramentas na área, entrevistas com usuários e encontros ocasionais entre criador e
programador. Atualmente o LabLux é utilizado como ferramenta gratuita de projetos dentro e fora do país, principalmente
em países de língua portuguesa e encontra-se numa segunda fase de desenvolvimento através de trabalho de
programadores voluntários e profissionais de iluminação..
Palavras-chave: software livre, projetos de iluminação, iluminação cênica, software para projetos de iluminação
cênica
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LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DA BCCL - UNICAMP: UMA INICIATIVA DE FUNCIONÁRIOS
PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

D. T. Pupo1, S. H. R. Carvalho1, C. A. Domingues1, A. L. Pedrini1, V. C. Oliveira1

7BCCL – Biblioteca Central Cesar Lattes/Unicamp
e-mail: dtpupo@unicamp.br

RESUMO
Aborda a implantação e os serviços prestados pelo Laboratório de Acessibilidade (LAB), da Biblioteca Central, uma
iniciativa de duas bibliotecárias do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, em 1998, onde
havia vários alunos e docentes com deficiência física que freqüentavam a biblioteca, salas de aula e entorno.  Discute
a criação de um espaço acessível a todos, independentemente de limitações físicas e sensoriais, via projeto de infra-
estrutura, que após aprovado, foi transferido à Biblioteca Central, dando origem ao Laboratório de Acessibilidade
(LAB), inaugurado em dezembro de 2002. Relata as atividades de apoio aos alunos com deficiência, as mudanças
nos espaços e nas atitudes e o uso das tecnologias da informação e comunicação – TIC’s. Relaciona ao LAB o
projeto acadêmico e interdisciplinar (PROESP/CAPES/2003-2008) que criou o grupo “Todos Nós – Unicamp
Acessível”. Menciona os resultados e desdobramentos animadores, em busca de uma universidade acessível,
equiparando oportunidades e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Em
respeito às pessoas e às leis relativas à acessibilidade e inclusão.
Palavras-chave: Biblioteca acessível, Biblioteca inclusiva, Inclusão na Unicamp

LABORATORIO DE FABRICAÇÃO E PROJETOS – DFM – CT - UNICAMP

A. L. Pissolatti1

1CT - Centro de Tecnologia – DFM/Unicamp
e-mail: andrelp@ct.unicamp.br

RESUMO
OS LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO E PROJETOS do Departamento Fabricação e Materiais (DFM) do
Centro de Tecnologia da Unicamp estão voltados para a assistência tecnológica ao meio empresarial através da
execução de serviços, projetos, trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sejam através de
orçamentos ou participando de licitações, contratos e convênios, atendendo assim a indústria automobilística, ferroviária,
indústria de manutenção, e outras mais. Fornece também suporte às pesquisas das unidades da UNICAMP (tais
como, engenharias: agrícola, mecânica, civil, química, alimentos, elétrica, etc., executando projetos (desenhos),
usinagem de peças, dispositivos e equipamentos, bem como as análises de materiais. Dentro deste escopo,
exemplifico dois trabalhos executados por estes laboratórios, que são: - Desenvolvimento de uma bancada para
ENSAIO DE DESGASTE EM BUCHAAUTO LUBRIFICANTE utilizada em turbina hidráulica para usina hidrelétrica;
- Desenvolvimento de um dispositivo para dissolução de rochas – tema de dissertação de mestrado do Instituto de
Geociências. Os produtos gerados por esses trabalhos são: dimensionamento de dispositivo e equipamento, projeto
e desenho mecânico com software CAD (Computer-Aided Design), simulação de usinagem com software CAM
(Computer-Aided Manufacturing), programação de máquina CNC (pós-processador da linguagem CAM para o
Centro de Usinagem), ensaio de desgaste, Certificado de Ensaio.
Palavras-chave: ensaios mecânicos, CAD, CAM



180

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO – FEF – UNICAMP

G. V. Souza1, M. P. T. C. Mikahil1

1FEF – Faculdade de Educação Física – DEAFA/Unicamp
e-mail: gigia@fef.unicamp.br

RESUMO
O Laboratório de Fisiologia do Exercício FISEX/FEF iniciou suas atividades de pesquisa, ensino e extensão em
1986. Nosso principal objetivo é o estudo das adaptações morfofuncionais ao exercício e treinamento físico em
homens e mulheres acima de 40 anos. Realizamos as seguintes avaliações: Antropometria, Avaliação do Sistema
Nervoso Autonômico, da Capacidade Funcional e da Função Pulmonar, Taxa Metabólica Basal, Bioquímicos,
Avaliação da Força e Resistência Muscular e aplicação de diferentes tipos de treinamentos: Aeróbio, com Pesos e
Concorrente. As aulas práticas de graduação e Pós-Graduação relacionadas à nossa temática são ministradas pelo
grupo, além de parcerias com outros projetos realizados em nossa Unidade. Pela extensão atendemos indivíduos
cardíacos ou com fatores de risco através do Projeto de Reabilitação Cardíaca. As atividades do grupo visam então,
ampliar e aplicar o conhecimento dos benefícios da atividade física para manutenção da saúde e melhora na qualidade
de vida de pessoas saudáveis e não saudáveis e a complementação, enriquecimento e aprofundamento na formação
dos alunos de graduação e pós-graduação.
Palavras-chave: pesquisa, ensino, extensão.

LOGÍSTICA, TERRITÓRIO E PLANEJAMENTO DOS TRANSPORTES NO ESTADO DE SÃO PAULO

V. Braga1

1IG – Instituto de Geociências/Unicamp
e-mail: vand@unicamp.br

RESUMO

Este trabalho, fruto do mestrado em Geografia defendido em 2007 no IG/UNICAMP, busca analisar e interpretar, sob
um olhar a partir do território, a reestruturação dos transportes e dos fluxos logísticos no Estado de São Paulo através
do Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes (PDDT-Vivo 2000/2020), concebidos pela Secretaria dos
Transportes, tendo como objeto de estudo o projeto dos Centros Logísticos Integrados (CLI’s). Procuramos confirmar
a hipótese de que o PDDT-Vivo e o projeto dos CLI´s constituem-se em diretrizes de ações públicas (normas e
intervenções materiais) que respondem a demandas por maior fluidez e por um uso corporativo do território,
atendendo sobretudo aos interesses de grandes empresas e grupos de distribuição e de logística, marginalizando as
demandas das pequenas e médias empresas e as demandas sociais por maior mobilidade no território paulista. Além
disso, sua implementação procura conferir competitividade territorial ao Estado de São Paulo na competição com
outras unidades federativas, reafirmando ainda mais a “guerra dos lugares” e aprofundando ainda mais a crise do
federalismo.
Palavras-chave: Geografia, planejamento dos transportes, Estado de São Paulo
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LOGOMARCA – RELATO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE EM UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO
FORMAL

Z. Frizlar¹, A. C. M. Santos1, M. A. F. Funai1

¹PRODECAD/Programa de Desenvolvimento e Integração da Criança e do Adolescente/Unicamp.
e-mail: zainfrizlar@yahoo.com.br

RESUMO
O PRODECAD – Programa de Desenvolvimento e Integração da Criança e do Adolescente/UNICAMP - é um
programa de educação não formal que se constitui como um espaço diferenciado da escola formal que visa
proporcionar a produção de conhecimento e cultura por meio de leituras, escritas, jogos, brincadeiras e artes. O
trabalho pedagógico está alicerçado em oficinas culturais, ao qual destacaremos para este trabalho, uma atividade
desenvolvida na Oficina da Palavra. A partir de um projeto baseado na leitura de imagens e da exploração de
diferentes símbolos que fazem parte do cotidiano dos alunos observamos que o PRODECAD não possuía um
símbolo representativo, e foi neste contexto que surgiu a idéia de finalizarmos o projeto com a criação da logomarca
oficial do PRODECAD a ser elaborada pelos integrantes desta comunidade. Para tanto contamos com a colaboração
e orientação dos profissionais da área de Comunicação da DGRH. Cada inscrito elaborou uma proposta contendo um
desenho com sua respectiva defesa de criação. As propostas selecionadas passaram por processos de votação do
qual resultou a logomarca oficial.
Palavras -chaves: Palavra, Logomarca, Prodecad

MAMOGRAFIA POR CONTRASTE DE FASE APLICADA A AMOSTRAS IN VITRO

J. R. L.Mardegan1, C.A.P. Leite1, C. Giles1, M. B. Freitas1, H. S. Rocha2,
G. R. Pereira2, I. Mazzaro3

1IFGW - Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp,  2COPPE/UFRJ,  3Departamento de Física/UFPR
e-mail: capleite@ifi.unicamp.br

RESUMO
O câncer de mama é uma das doenças nocivas mais comuns entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de
pele em número de incidência no Brasil, mas é o primeiro em número de óbitos no planeta. Pesquisas revelaram que
no ano de 2005 foram registrados cerca de 502 mil óbitos devido ao câncer de mama e já para 2020 são previstos
mais de 6 milhões de mortes. O rastreamento desta doença é feito principalmente através de exames mamográficos,
com o intuito de encontrar a doença em um estágio precoce de desenvolvimento. Como as primeiras alterações
celulares que geram este tumor se assemelham muito com o tecido ao redor, torna-se difícil encontrar esses vestígios
nas imagens. O trabalho desenvolvido pelo nosso grupo visa explorar o método de Radiografias por Contraste de
Fase (RCF) para obter imagens de alta resolução permitindo que as interfaces entre tecidos sadios e patogênicos
sejam claramente distinguidas. Esta técnica utiliza um feixe coerente de raios-X obtido através da difração por cristais
de silício em um arranjo não dispersivo. Na radiografia convencional (RC) o contraste da imagem é formado pela
diferença de atenuação dos tecidos à passagem do feixe de raios-X, enquanto na RCF o contraste é produzido pela
interferência de raios refratados ao atravessarem a amostra. Resultados preliminares mostram que, além de gerar
imagens de alta resolução o que resultará em diagnóstico mais preciso, a dose para as imagens de RCF são
semelhantes à de RC.
Palavras-chave: Mamografia, Radiografia por Contraste de Fase, Câncer de mama
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MÁQUINA DE PLANTIO MULTIFUNCIONAL EMPREGANDO O NOVO SISTEMA DE CULTIVO
CONSERVACIONISTA EM FAIXAS COM “PARAPLOW” ROTATIVO VISANDO A MECANIZAÇÃO DE

PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS

L. C. S. Silva1, D. Albiero1, A. J. S. Maciel1, C. A. Mello1, R. D. Tunussi1, G. D. N. Castro1

¹FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp
e-mail: daniel.albiero@agr.unicamp.br

RESUMO

Os assentamentos rurais brasileiros têm carência de equipamentos agrícolas adequados e adaptados as suas
necessidades, tanto em relação a requisitos técnicos e econômicos como ambientais.Um dos principais problemas
neste contexto é a falta de máquinas de preparo de solo e plantio.O objetivo deste trabalho foi o projeto, construção
e avaliação de uma nova máquina multifuncional de Plantio conservacionista em Faixas para pequenas propriedades
rurais, denominada Novo Dragão, esta nova máquina utilizará o “Paraplow” Rotativo com Cultivador o distribuidor
de adubo do tipo espiral e o dosador de sementes do tipo anel vertical interno rotativo, projetados e desenvolvidos pela
Faculdade de Engenharia Agrícola da UNICAMP. Foram realizados  trabalhos de engenharia, incluindo projeto,
construção, modificação e testes em laboratório e em campo com a nova máquina multifuncional de plantio
conservacionista em faixas  (Novo Dragão). Como resultado foi obtida uma máquina de semeadura conservacionista
e adequada a agricultura familiar.
Palavras-chave: semeadura, agricultura familiar, máquina de plantio.

MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM INDIVÍDUOS CHAGÁSICOS NAS DIFERENTES
FORMAS CLÍNICAS DA DOENÇA DE CHAGAS

C. A. da Silva¹,  A. L. Souza2, S. O. A. Texeira3, A. A. C. Carmargo3, E. A. Almeida2,
M. E. Guariento2

 1FCM - Faculdade de Ciências Médicas, 2GEDoCH/HC, 3Laboratório de Imunologia / Patologia Clínica/HC/
Unicamp  / e-mail: conceica@fcm.unicamp.br

RESUMO
A doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanossoma cruzi. Estima-se 16 a 18 milhões de
indivíduos infectados na região que se estende do Sul da Argentina ao México, dos quais 2.5 a 4.0 milhões de
indivíduos infectados estão no Brasil. Estudos longitudinais demonstram que 60% dos pacientes chagásicos
permanecem durante longo tempo de sua vida na forma indeterminada da doença, assintomáticos e aparentemente
sem lesões. Sabe-se que a proteína C reativa (CRP) é uma das proteínas de fase aguda envolvidas na resposta
inflamatória, e sua concentração aumenta significativamente durante uma inflamação aguda. Sua precocidade tem
sido especialmente valorizada na sinalização do processo inflamatório em doenças cardiovasculares. O aumento na
concentração de CRP  está  associado ao  aumento do risco de doença cardiovascular. Nosso objetivo é determinar
e correlacionar às concentrações plasmáticas de proteína C reativa (CRP) em diferentes grupos de pacientes
chagásicos crônicos. O estudo foi realizado em um total de 105 indivíduos, constituindo três diferentes grupos de
pacientes chagásicos crônicos. A análise de CRP foi realizada em amostras séricas basais, por imunonefelometria,
utilizando-se kit comercial de alta sensibilidade (Dade Behring).  Os resultados obtidos mostraram na medida em que
aumenta o acometimento pela doença, ocorre um aumento  na concentração sérica de CRP, evidenciando uma
provável associação positiva da evolução da doença de Chagas e ao comprometimento cardíaco com as concentrações
séricas de CRP. Concluimos que a realização de estudos longitudinais seria valiosa para possíveis validações do
uso da CRP como marcador inflamatório na evolução de complicações cardíacas em chagásicos crônicos.
Palavras-chave: Doença de Chagas, Proteína C-reativa, Doença cardiovasculares.
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METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA NO ENSINO DA ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

C. J. G. Campos1

1 FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: cjcampos@fcm.unicamp.br

RESUMO

Percebemos na atualidade, o uso de metodologias problematizadoras no ensino. Objetivamos com este trabalho,
apresentar um relato de experiência desenvolvido junto a um grupo de estudantes do 5o Semestre de Graduação em
Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UNICAMP, no ensino da disciplina Processo de Cuidar em
Enfermagem Psiquiátrica, aplicando a estratégia da problematização com algumas adequações. Dentre os eixos
teóricos norteadores utilizados no desenvolvimento da citada disciplina, a sistematização da assistência em enfermagem
psiquiátrica apresenta-se como eixo transversal e os conteúdos teóricos/práticos como eixos de incidência  verticalizada,
propiciando assim ao aluno um fio condutor para o desenvolvimento  e busca dos conhecimentos necessários. No
processo da problematização os alunos detectam uma realidade determinada e tomam consciência crítica desta,
avaliam os aspectos de sua existência, especialmente sua razão de ser, além de questioná-la. A teorização e o
retorno ao campo prático para colocar o aprendizagem em ato modificador completam o ciclo. Destacamos neste
processo o caráter dinâmico e de compartilhamento mútuo dos conhecimentos por meio de uma “assembléia” e das
supervisões de cunho tutorial.
Palavras-chave: ensino, educação problematizadora, enfermagem psiquiátrica

MÍDIA E NOVAS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA

M. M. Kanashiro¹

¹Labjor – Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo/Unicamp
e-mail: mmk@unicamp.br

RESUMO

“Por um jornalismo cientifico mais reflexivo”. A crescente presença de tecnologia no cotidiano das pessoas sinaliza
a importância de serem desenvolvidas pesquisas que reflitam sobre essa questão, transformando-a em algo que
possa ser debatido e não simplesmente aceito e incorporado de forma acrítica. É nesse sentido que muitas áreas
podem contribuir para a formação de um pensamento mais reflexivo acerca de ciência e tecnologia, assim como
sobre sua divulgação e comunicação. A produção de um jornalismo científico mais reflexivo e de uma divulgação
científica que abarque a possibilidade de uma sociedade que interfira de fato nos rumos da ciência e da tecnologia são
elementos que norteiam as pesquisa e a produção do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da
Unicamp. É por essa razão que os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores desse laboratório, muitas vezes
não se restringem a área de comunicação para refletir sobre ciência e tecnologia, mas abrangem disciplinas como
antropologia, sociologia, política científica e tecnológica, lingüística ou história da ciência, dentre outras áreas do saber.
Palavras-chave: Comunicação de ciência, sociologia da tecnologia, Mídia, câmeras de vigilância, biometria
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MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA E MÁQUINAS DE BENEFICIAMENTO: UM ESTUDO
DA LIDGERWOOD MFG. CO. LTD., DÉCADA DE 1850 A 1890

E. E. R. Camillo1

1CMU - Centro de Memória/Unicamp
e-mail: emaelis@unicamp.br

RESUMO
Este trabalho teve por objetivo analisar o processo de modernização agrícola ocorrido na segunda metade do século
XIX no Brasil, através do estudo de caso da empresa Lidgerwood MFG. Co. Ltd. Acompanhando a trajetória da
empresa e do empresário, pontuada por suas atividades no exterior, este trabalho se propôs a analisar as relações
que estabeleceu junto aos usuários de seus produtos bem como junto aos seus concorrentes, na medida das quais
se tentou detectar as estratégias que desenvolveu para estabelecer-se no mercado de máquinas no Brasil bem como
ampliar esse mercado e, também, cuidar da manutenção da liderança que exerceu junto a esse mesmo mercado. O
estudo proposto insere-se simultaneamente no âmbito específico da História de Empresas (Business History) como
no da História Econômica em sentido amplo. Este estudo contribuiu não só para revelar os fabricantes de máquinas
existentes, bem como o número de máquinas usadas nas quatro províncias brasileiras: Rio de Janeiro, Minas
Gerais, São Paulo, Espírito Santo, então as maiores produtoras de café do país, e, também a presença e atuação do
capital estrangeiro, particularmente o americano, na economia brasileira da segunda metade do século XIX.
Palavras-chave: Indústria/Comércio Importador - Máquinas de Beneficiamento – Café

MONITORAÇÃO SANITÁRIA DA  FLORA INTESTINAL AERÓBICA DE RATOS E
CAMUNDONGOS  S.P.F. DO CEMIB/UNICAMP

S. R. C. Santos1, R. Gilioli1, D. M. Demolin1, L. A. G. Andrade1, J. C. O. Moreira1, D. P. Alves1

¹CEMIB - Centro Multiinstitucional para Investigação Biológica/UNICAMP.
e-mail: silvio@cemib.unicamp.br

RESUMO
Animais de laboratório são amplamente utilizados na investigação científica, devem ser produzidos sob condições
ideais e mantidos em ambientes controlados, com monitoramento sanitário e genético periódicos. Animais Livres de
Germes Patogênicos Especificados (SPF) não devem apresentar microrganismos capazes de lhes causar doenças.
Um programa de monitorização periódica de animais SPF, dos materiais e equipamentos usados na sua produção é
necessário para certificar ausência de agentes patogênicos. O objetivo do trabalho foi avaliar a flora intestinal aeróbica
das diferentes linhagens de ratos e camundongos SPF produzidos no CEMIB durante os anos de 2003 a 2007;
avaliar as condições de manejo; possíveis falhas nas barreiras físicas de proteção e validar os procedimentos
operacionais padronizados de manejo. Amostras de animais foram submetidas à necropsia coletando-se pequena
quantidade de seu conteúdo fecal que foi semeado em meios de cultura agar MacConkey, Agar Cetrimida e Agar NI.
As bactérias aeróbicas isoladas com maior freqüência foram Staphylococcus sp coagulase negativos, Enterobacter
sp, Escherichia coli e em menor porcentagem Proteus mirabilis, Hafnia alvei, Klebisiella sp, Streptococcus sp alfa
hemolíticos não pneumococo, Pseudomonas aeruginosa, Providencia rettigeri e Alcaligenes faecalis. Não houve
isolamento de microorganismo intestinal aeróbico considerado patogênico primário como Salmonella entritidis sub
typhimurium.
Palavras-chave: ratos, camundongos, flora
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MONITORIZAÇÃO COMPUTACIONAL DO EXPERIMENTO DE FRANCK-HERTZ PARA O
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA DO IFGW-UNICAMP

F. F. de Melo¹, S. A. Wainer¹, J. B. M. Moreira¹

¹IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp.
e-mail: ffmelo@ifi.unicamp.br

RESUMO
Foi desenvolvida uma interface para o experimento de Franck-Hertz, que verifica a quantização da energia, afim de
monitorar e coletar os dados e apresentá-los na tela de um computador. A montagem básica consiste em um filamento
incandescente utilizado como gerador de elétrons dentro de um tubo com vapor de mercúrio. Os elétrons são
acelerados, quando submetidos a uma diferença de potencial variável crescente, e colidem com os átomos de Hg e
no outro extremo, a corrente coletada é medida. Verifica-se que os átomos de Hg absorvem energia em valores
discretos e bem definidos. Na tela observa-se as várias oscilações da corrente em função da energia de aceleração
dos elétrons. Os picos se apresentam em múltiplos de 4,9 eV, um padrão dos níveis de energia das camadas
eletrônicas do Hg com maior seção de choque. Desenvolveu-se uma placa digitalizadora para aquisição de dados
baseada no microcontrolador PIC16F877A de 8bits, que possui um conversor analógico-digital de 10 bits interno.
Utilizou-se a plataforma LabView® para desenvolver o software de análise dos dados adquiridos pela placa. A
transmissão de dados e comandos entre a placa e o software foi feita através de uma porta de comunicação serial do
computador.  Portanto este projeto simplificou a montagem original, dispensando um eletrômetro e um registrador de
gráficos em papel. Além disto, o gráfico é apresentado na tela do computador sendo que os dados são armazenados
e  ficam disponibilizados para análise de cada momento do experimento.
Palavras-chave: Franck-Hertz, interface digital, microcontrolador.

MONTAGEM DE UMA BANCADA DE TESTES PARA EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

M. B. Silva1, D. B. Vieira2

1FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp, ²Prefeitura Municipal de Limeira
e-mail: balbino@fec.unicamp.br

RESUMO
Atualmente a preocupação com o uso adequado da água de irrigação está levando os pesquisadores a procurar
novos métodos e técnicas de manejo mais eficientes propiciando racionalização do uso desse líquido. Os fabricantes
de equipamentos e sistemas de irrigação percebendo a importância de garantir a qualidade de seus produtos, buscam
desenvolver novos equipamentos com alta tecnologia que garantam a eficiência de aplicação de água no solo. O
objetivo deste trabalho‚ foi construir uma Bancada de Testes para analisar as características hidráulicas desses
equipamentos, tais como a curva característica de vazão x pressão, coeficiente de descarga, expoente de descarga
e coeficiente de variação de fabricação. A Bancada de Testes é composta de uma estrutura metálica onde se apóiam
três linhas de irrigação com 6m de comprimento, um conjunto motobomba, que retira a água de um reservatório de 500
litros para alimentar o sistema. Possui ainda: registros, um regulador de pressão, manômetros nas entradas e saídas
das linhas. Foram realizados testes em um tubo exudante a base de fibra têxtil e em um tubo gotejador integral. O tubo
exudante apresentou um coeficiente de variação de fabricação muito alto, segundo a classificação da ASAE. O tubo
gotejador integral, apresentou um bom desempenho, sendo classificado como um emissor uniforme também pela
ASAE. Palavras-chave: irrigação, hidráulica, gotejador
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MORFOLOGIA E PROPRIEDADES DE BLENDA DE POLIAMIDA-6 COM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE RECICLADO PROCESSADA POR INJEÇÃO

M. A. S. Spinacé, M. R. Vallim, M. A. De Paoli

IQ – Instituto de Química -Laboratório de Polímeros condutores e Reciclagem/Unicamp
e-mail: marcias@iqm.unicamp.br.

RESUMO
As blendas imiscíveis possuem propriedades mecânicas baixas devido à falta de adesão entre as fases. Para
melhorar a adesão e as propriedades mecânicas é necessário compatibilizar a blenda. Diferentes agentes de
acoplamento são utilizados como ácido acrílico ou anidrido maleico, nesse trabalho foi utilizado o polietileno de alta
densidade reciclado. O processo de injeção é muito utilizado para a produção de produtos poliméricos e é constituído
de três etapas: injeção, recalque e resfriamento. Durante o estágio de injeção o polímero plastificado ocupa o molde
através do mecanismo denominado de “fluxo chafariz” o qual afeta a microestrutura do produto injetado. A microestrutura
resultante é conhecida como “skin-core” ou casca-caroço. Na casca o material sofre alta força de cisalhamento e no
caroço alta temperatura e baixa força de cisalhamento resultando em diferentes estruturas cristalinas. A morfologia da
fase dispersa é função da razão de viscosidade, da tensão interfacial e da tensão de cisalhamento. A blenda de PA6
com 75 wt % de polietileno de alta densidade reciclado foi processada em extrusora dupla-rosca e injetada. Através
de medidas de MEV e DRX verificou-se que os tamanhos de domínios da fase dispersa na casca e no caroço são
similares. Esse resultado indica que para esta blenda a razão de viscosidade e razão de cisalhamento causam pouca
influência comparada à tensão interfacial.
Palavras-chave: blendas de PA6/PEAD, reciclagem de polímeros, morfologia “skin-core”

MUSEU EXPLORATÓRIO DE CIÊNCIAS – UNICAMP
ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

M. M. F. Rossilho¹

¹Museu Exploratório de Ciências – Unicamp.
e-mail: marilisa@reitoria.uniamp.br

RESUMO
O Museu de Ciências – UNICAMP é um espaço onde ciência, tecnologia e conhecimento são exibidos e discutidos.
Não se trata de um museu tradicional de coleções históricas, nem de parafernália tecnológica (podendo ter os dois
também), mas um local que apresenta conteúdos onde o visitante pode interagir manualmente e mentalmente com os
experimentos, estimulando a curiosidade e a construção de um pensamento crítico. O intuito do Museu Exploratório
de Ciências – Unicamp é promover a disseminação da cultura científica, sendo um espaço que valoriza a convivência,
o lazer e a inclusão social, onde são mostrados os processos pelos quais a ciência e a tecnologia são constituídas,
seu impacto no cotidiano e seus desdobramentos sócio-ambientais, considerando sempre contextos locais. Atualmente
conta com três programas: NanoAventura, Oficina Desafio e Grande Desafio. Em 2009 o Museu inaugurará a
primeira exposição permanente montada ao ar livre, cujo tema central é Tempo e Espaço.
Palavras-chave: Divulgação, educação não formal
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MÚSICA PARA CRIANÇAS

F.C. L. Gama1

¹PRODECAD –  Programa de Desenvolvimento e Integração da Criança e do Adolescente/Unicamp.
 e-mail: prodecad@unicamp.br

RESUMO
A música tem sido, através dos séculos, uma das formas de comunicação entre os indivíduos. É um elemento
indispensável para as crianças e pode ser abordada de várias maneiras. O primeiro contato da criança com a
música, realiza-se através da percepção do ritmo e da melodia em toda a natureza. A música leva a criança a
descobrir seu corpo como elemento criador de música, e a torna uma fonte lúdica e criativa para expressão de seus
sentimentos.Levar a criança a aprender e cantar pequenas canções ou ouvir música clássica e popular em diferentes
ocasiões. Levar a criança a se expressar com liberdade, toda riqueza do seu mundo interior, lhe proporcionando
momentos onde ela poderá imitar, memorizar, criar, dançar, e, acima de tudo divertir-se e aprender com a música.
Para que pudéssemos alcançar esses objetivos, é necessário que o educador esteja pronto para permitir e estimular
em todas as situações; segundo o Professor Harthey, do departamento de música do St. John’s of College of
Education, Inglaterra; através das experiências com a música, a criança descobre a natureza dos sons e improvisa
canções sozinha ou em grupos. A criança pode ainda criar arranjos de vozes e instrumentos musical e representar
por meio de sons o mar, o vento ou a árvore sem serem submetidas a um formalismo precoce. Ao realizarmos este
projeto pudemos perceber que as crianças descobriram através da música os seus sons e os seus ritmos. Sempre
com acompanhamento de um violão e gestos procuramos estimular novas descobertas. Esse projeto teve início em
fevereiro de 2008, até o mês de junho, passaram por ele 35 crianças, todas com a idade de 04 até 05 anos. Foi
realizado uma apresentação para os pais e responsáveis no dia 14/05/2008, onde foi obtido um retorno positivo e
bastante significativo. Palavras-chave: introdução musical, educação musical infantil

NANO-CONCRETO: INTRODUÇÃO DA NANOTECNOLOGIA AO ESTUDO DO CONCRETO

F. A. Souza1

¹ FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail: fabio@concretoarmado.com

RESUMO
A nanociência e a nanotecnologia são áreas que apresentam grande potencial para o desenvolvimento de novos
materiais e novas aplicações. Muitas pesquisas com nanotecnologia utilizam os nanotubos de carbono, devido as
suas excepcionais propriedades, como por exemplo, módulo de elasticidade cinco vezes maior que o do aço.
Recentemente inúmeros pesquisadores estão utilizando o conceito de nanotecnologia para criação de compósitos de
cimento Portland, na qual busca-se a compreensão da hidratação das partículas de cimento e a adição de partículas
nanométricas (nm), seja nano-sílica, nanotubos de carbono ou nanofibras. No decorrer de novas pesquisas e o
avanço de novas técnicas na incorporação das nano-partículas, o cimento Portland se tornará um produto de alta
tecnologia comparado ao seu estado atual, de ser somente um produto convencional da construção civil. A sua
utilização poderia ser potencializada na fabricação de nano-concretos, argamassas, e outros materiais de alta
performance e desempenho, como também ser um produto inovador em outras áreas da indústria abrindo novos
mercados consumidores. O objetivo deste trabalho é fornecer uma coletânea de informações relacionadas com os
assuntos acima, com base em pesquisas recentes, resultados, inovações e próximos desafios.
Palavras-chave: nano-concreto, nanotecnologia, cimento
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NAS ASAS DA IMAGINAÇÃO: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS, O IMAGINÁRIO
E A CRIATIVIDADE INFANTIL

M. C. Santos1

1CECI – Centro de Convivência Infantil/Unicamp
e-mail: marinac@unicamp.br

RESUMO
“Contar histórias hoje significa salvar o mundo imaginário” (SISTO, 2001). Contar histórias é um meio de comunicação
ancestral que vem se desenvolvendo muito desde os últimos anos. Porém, o contador de histórias que em outros
tempos tinha seu lugar garantido no interesse coletivo, atualmente se vê obrigado a disputar espaço com o império das
imagens prontas, reprodutoras e sem individualidade oferecidas pelos atuais meios de comunicação que pouco têm
a contribuir para o livre exercício da imaginação e da criatividade. Trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado em 2007 para obtenção da Graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas. Trabalho este, fortemente inspirado na iniciativa de algumas funcionárias atuantes nas
diversas áreas de atendimento da creche CECI-UNICAMP que se reuniram com o simples e importante objetivo de
contar e encantar por meio das histórias. Esse nobre objetivo deu origem ao grupo Historarte que atualmente é
composto por oito integrantes que utilizam o teatro amador para a propagação das histórias.
Palavras-chave: contar histórias, imaginação, infância

NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL DE PACIENTES
EM UMA UNIDADE MÉDICO-CIRÚRGICA³

K. J. Giacomello1, M. S. T. G. Vergílio1, E. B. Guirardello1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: vergílio@fcm.unicamp.br

³ Trabalho de Iniciação Científica financiado pela FAPESP em 2007 (Proc: 06/58889-0)

RESUMO

Trata-se de um estudo descritivo que teve por objetivos classificar, em dois momentos distintos, os pacientes de uma
enfermaria médico-cirúrgica segundo o seu nível de complexidade do cuidado de enfermagem, analisando e comparando
os resultados obtidos nesses períodos. Para a classificação de pacientes foi utilizado o instrumento desenvolvido por
Fugulin et al. Os resultados mostraram que nos dois períodos foram classificados pacientes nos cinco níveis de
complexidade, com predomínio na categoria cuidados mínimos e um percentual crescente na classificação de semi-
intensivos e intensivos, o que não era esperado que ocorresse nesta unidade. Frente a esses resultados, recomenda-
se que a avaliação do nível de complexidade assistencial seja realizada de forma periódica como recurso para o
gerente do serviço negociar um quadro de pessoal adequado, organizar a unidade para garantir a qualidade da
assistência prestada.
Palavras-chave: Dimensionamento de pessoal, Recursos humanos,  Cuidado de enfermagem
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O ACESSO LIVRE À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA: A BIBLIOTECA DIGITAL DA UNICAMP

L. A. Vicentini¹, R. A. B. Vicentini1, D. T. Ferreira1

8SBU – Sistema de Bibliotecas da Unicamp/Unicamp
e-mail: vicentin@unicamp.br

RESUMO
A disponibilização das teses e dissertações nas bibliotecas digitais, tendo a Internet como mecanismo de comunicação
de alcance mundial, instantâneo, interativo e multidirecional possibilita o acesso ilimitado e sem fronteiras a esse
importante repertório do conhecimento. A Biblioteca Digital nasceu da necessidade de integração da Unicamp às
iniciativas nacionais e internacionais de tornar público a produção científica gerada nas universidades, em meio
eletrônico utilizando a rede mundial como forma de comunicação científica, possibilitando que o conhecimento
acumulado até então, de acesso restrito a sua comunidade seja compartilhado com a sociedade. A consolidação
dessas iniciativas pode ser comprovada com a implantação da Networked Digital Library of Theses and Dissertations
(NDLTD) que congrega um repositório de acesso integrado de universidades em todo o mundo; a nível nacional, da
Biblioteca Digital Brasileira - IBICT, do Portal Domínio Público MEC e da Portaria Capes nº13 de 15/02/06, que
institui a divulgação digital das teses/dissertações produzidas pelos programas de pós-graduação, objetivando criar
um significativo acervo de domínio público. As atividades e metodologia giram em torno da estruturação das teses e
dissertações defendidas nas unidades de ensino e pesquisa; revisão e avaliação dos arquivos eletrônicos e
indexação e publicação na Biblioteca Digital. Os impactos esperados são o aumento da visibilidade da produção
científica da Unicamp no Brasil e no exterior e a ampliação do conhecimento de domínio público, o que provocará
impacto positivo na formação científica das gerações atuais e futuras.
Palavras-chave: Biblioteca Digital, Acesso livre à informação científica, Produção Científica

O EFEITO DO ÁCIDO NICOTÍNICO NA FUNÇÃO ENDOTELIAL EM COELHOS
SUBMETIDOS À DIETA RICA EM COLESTEROL

M. R. OzakiI1 ,  E. A. Almeida1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: ozaki@fcm.unicamp.br

RESUMO

Considerando que o ácido nicotínico não apresenta efeitos pleiotrópicos conferidos às estatinas, objetivamos estudar
a ação deste medicamento na disfunção endotelial decorrente de dislipidemia experimental em coelhos.Trinta coelhos
da raça Nova Zelândia, machos, adultos (3,0-3,5kg), foram divididos em três grupos (n=10): GCC
(Normocolesterolêmico), GHH (Hipercolesterolêmico), GAN (Ácido nicotínico). Os animais GHH e GAN receberam
dieta com colesterol 0,5% e gordura de côco a 10% por 45 dias. Os animais do GAN receberam 100mg de ácido
nicotínico a partir do 15° dia do inicio da dieta, administrado por gavagem. No final do experimento foram dosados no
plasma: Colesterol total (CT), Triglicérides (TG), LDL-colesterol, HDL-Colesterol e malonodialdeido (MDA) na parede
arterial e nas partículas de LDL-ox, as quais foram isoladas por ultracentrifugação e expostas ao cobre. A função
endotelial (RMAX) foi medida em segmento de aorta torácica, após sacrifício dos animais, através de curvas de
concentração-efeito com acetilcolina e nitroprussiato de sódio. Estatística: teste T de student (*p< 0,05). O ácido
nicotínico reverteu a disfunção endotelial provocada pela hipercolesterolemia, reduziu significativamente o colesterol
plasmático, TG, LDL e peroxidação da LDL-ox no plasma.
Palavras-chave: Ácido Nicotínico, Estatinas.
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O EMPREGO DE MICROSATÉLITES NA AVALIAÇÃO DO GENÓTIPO
DE CAMUNDONGOS NASCIDOS DE TRANSPLANTE OVARIANO

A. P. Gimenes1 , A. R. Salgado1, V. L. Dias1, M. A. Corat1, L. A. C. Passos1

 ¹ CEMIB - CentroMultidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp
e-mail: anapaula@cemib.unicamp.br

RESUMO
A técnica de transplante ovariano em Centros de Criação de Animais de Laboratório é uma importante alternativa na
restauração das funções reprodutivas de linhagens de camundongo. Entretanto, resíduos de ovário da receptora, que
permaneçam após o procedimento, podem continuar ativos e comprometer o seu sucesso. Para melhor compreender
este fenômeno, foram realizados transplantes de ovários em fêmeas de camundongos híbridos da linhagem CB6.
Para tanto, ovários de fêmeas isogênicas C57BL/6/Uni foram implantados cirurgicamente em grupos de animais
híbridos CB6. Os grupos foram constituídos por fêmeas receptoras de ovário total (Grupo I); ½ ovário (Grupo II) e 2/
3 do ovario da doadora (Grupo III). Como controle foram utilizados animais ovarectomizados e auto-enxertados.
Após esta técnica, as fêmeas foram acasaladas com machos C57BL/6/Uni e acompanhadas por 15 dias para a
recuperação da cirurgia. A progênie com pigmentação preta foi avaliada por PCR, com marcadores polimórficos entre
as linhagens. Resultados: Grupo I – 95 de um total de 96 de coloração preta confirmaram por técnicas moleculares
a origem do ovário da doadora. No grupo II, dos 56 pretos, 32 confirmaram, padrão genético da doadora e no grupo
III, dos 56 de cor preta 30 confirmaram o padrão da doadora. Estes resultados demonstram que: a cirurgia não
interfere na capacidade reprodutiva; os ovários transplantados preservam a capacidade reprodutiva; a quantidade de
tecido ovariano interfere no índice de sucesso; a coloração de pelagem pode ser utilizada como indicativa de sucesso
da técnica mas em conjunto com a reação de cadeia da polimerase (PCR).
Palavras-chave: ovário, re-implante, fertilidade

O ENSINO MÉDIO BRASILEIRO EM FOCO

E. C. Lins1, M. R. M. Jacomeli2

¹GGBS – Reitoria/Unicamp, 2Faculdade de Educação – DEFHE/Unicamp
e-mail: edison@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A pesquisa, aqui apresentada em síntese, é dissertação de Mestrado, sob orientação da Profa. Dra. Mara Regina
Martins Jacomeli-FE/Unicamp. Aborda o ensino médio brasileiro em três aspectos: sua história, sua legislação no
final do século XX e questões concernentes à versão noturna do mesmo. Os dois primeiros fatores têm relevância
para a compreensão da problemática que perpassa o nível de ensino em pauta e que tem estado na pauta de
preocupações de quem nele atua e sempre nos discursos de gestores e educadores. A verificação percorre a histórica
recente, a partir da legislação educacional brasileira – 1971 a 1996. O estudo possibilitou a compreensão de alguns
aspectos complexos dessa etapa educacional, considerada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) como a etapa final da nossa educação básica. Quanto ao período delimitado para os estudos, localizado entre
duas legislações importantes – a lei n. 5.692/71 e a LDB n. 9.394/96 e intermediado por uma minirreforma, a lei n.
7.044/82, tem grande relevância pelo que significou dada a influência que essas leis exercitaram e pelos contornos
decisivos que assumem no período histórico situado entre o final do século XX e início do século XXI.
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno, Legislação Educacional Brasileira, História da Educação Brasileira.
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O EXAME DE DNA NA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO
DE VIOLÊNCIA PRESUMIDA NO CRIME DE ESTUPRO

K. S. Carvalho¹, E. D. Júnior¹, R. Agostini¹, P. B. Rocha¹, M. Mourão¹, L. R. S. Costa²

¹FOP – Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp, ² Laboratório de DNA Criminal da Polícia Civil do ES
e-mail: kat.carvalho@yahoo.com.br

RESUMO
Uma das aplicações do exame de perfil genético do DNA no âmbito do Direito Penal e Processual Penal é a
investigação de paternidade para caracterização de estupro. No presente trabalho os autores relatam um caso no qual
foi demandada este tipo de perícia. Menor, com 11 anos de idade, com seqüela de paralisia cerebral e conseqüente
déficit mental, apresenta-se com sinais indicativos de gravidez. A gestação se desenvolve, já com o conhecimento
da Justiça e a perícia de investigação de paternidade é requisitada após o nascimento da criança, sexo feminino,
sendo o pai da menor o principal suspeito. Considerando o vínculo familiar e a relação de parentesco entre as partes
(criança, mãe e suposto pai) tornou-se necessária uma avaliação abrangente que envolvesse também os irmãos da
menor (no caso, três). Em razão da criança da qual se questionava a paternidade ser do sexo feminino foram
utilizados apenas marcadores autossômicos. Os autores apresentam os resultados obtidos, tecem considerações
sobre a violência presumida prevista no Código Penal no crime de estupro e alertam a sociedade sobre a freqüência
do abuso sexual no ambiente familiar, situação que tem preocupado enormemente as autoridades, particularmente em
razão de que estes fatos, em geral, não se tornam públicos.
Palavras-chave: exame de DNA, paternidade criminal, estupro.

O IMPACTO PROVOCADO PELO DIABETES MELLITUS TIPO 1 NA ADOLESCÊNCIA

L. C. Oliveira1, C. H. Silva2, E. L. S. Matos2, L. C. O. Silva2, R. E. Santos2

1 FCM - Faculdade de Ciências Médicas – Depto. de Patologia Clínica/Unicamp, 2Centro Universitário Celso
Lisboa.
e-mail: laurione@hc.unicamp.br

RESUMO
O projeto teve como objetivo avaliar o impacto da doença Diabetes mellitus tipo 1 em adolescente na visão dos
responsáveis. A relevância do estudo justifica-se pela necessidade de subsidiar a assistência de enfermagem, no que
se refere às orientações prestadas bem como ao atendimento e acompanhamento desses adolescentes visando a
minimizar o impacto gerado pelo Diabetes mellitus e suas complicações. A metodologia utilizada constituiu-se com
abordagem qualitativa de caráter descritivo. O campo utilizado para a realização da pesquisa foi o Hospital público.
Neste campo foram realizadas entrevistas com 16 (dezesseis) responsáveis por adolescentes portadores de Diabetes
mellitus tipo 1, e como estratégia para a coleta das informações foi utilizado um roteiro de entrevista com perguntas
semi-estruturadas. Na análise e discussão dos resultados, pôde-se evidenciar que o impacto causado após o
diagnóstico de Diabetes mellitus foi relacionado ao desconhecimento da doença bem como de seu tratamento, e as
principais dificuldades encontradas dizem respeito aos novos hábitos alimentares e o estabelecimento de uma nova
rotina no contexto familiar. A respeito das complicações da doença verificou-se que embora haja acompanhamento
médico e orientações sobre a patologia, ainda existem dúvidas que requerem esclarecimento e estratégias que
possibilitem o conhecimento real dos sinais, sintomas de identificação ao agravamento e conduta de prevenção e
controle dos agravos.
Palavras-chave: Impacto, Diabetes mellitus, Adolescência.
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O JORNAL COMUNITÁRIO COMO PONTE ENTRE A EDUCAÇÃO FORMAL E A NÃO-FORMAL

A. B. Carnicel1

9 CMU – Centro de Memória da Unicamp/Unicamp
e-mail: amarildo@unicamp.br

RESUMO
A presente pesquisa desenvolvida junto ao Centro de Memória da Unicamp mostra as potencialidades do jornal
comunitário como instrumento de diálogo entre a educação formal (tradicional) e a educação não-formal, aquela que
ocorre fora do ambiente escolar. Baseia-se em atividades em forma de Oficinas de Jornalismo Comunitário realizadas
na ONG Projeto Gente Nova (Progen), localizada na Vila Castelo Branco, região noroeste de Campinas, tendo
como instituições parceiras seis escolas estaduais instaladas naquela região. Tem como objetivo produzir e refletir
sobre o jornal comunitário Conexão Jovem (o informativo está em sua 19ª. edição), publicação elaborada pelos
adolescentes do Progen e das escolas parceiras. Trata-se de um veículo que procura noticiar fatos positivos da
Castelo Branco e adjacências, localidades que, não raro, freqüentam apenas as páginas policiais dos principais
jornais diários de Campinas. O Conexão Jovem, produzido e discutido por professores e alunos em salas de aula,
tem conseguido, dentre outros resultados, devolver a auto-estima aos adolescentes responsáveis por sua elaboração
e aos leitores que passam a ter uma visão mais positiva do lugar onde vivem. Homenageado pela Câmara Municipal
de Campinas, em solenidade realizada no dia 16 de maio, o jornal é um desdobramento do trabalho que desenvolvemos,
juntamente com o CMU-Unicamp, em bairros periféricos de Campinas desde o ano de 2001.
Palavras-chave: jornal comunitário, educação, educação não-formal

O PROCESSAMENTO DOCUMENTAL DO ACERVO DE FOTOGRAFIAS DO
CENTRO DE MEMÓRIA-UNICAMP

C. D. Gonçalves1

1 Centro de Memória/Unicamp
e-mail: cdenise@unicamp.br

RESUMO
A fotografia, enquanto instrumento utilizado na reconstrução da memória, requer um tratamento que dê conta das
características do signo. Nesta oportunidade, apresentaremos o processamento do acervo de fotografias do Centro
de Memória-UNICAMP (CMU), desde a entrada do documento no Arquivo Fotográfico até a sua disponibilização
para o usuário do sistema. Seguindo princípios arquivísticos para a organização dos fundos e coleções e um padrão
de descrição oriundo da biblioteconomia e documentação, com adequações para a representação do documento
fotográfico, tal trabalho implica na execução de etapas as quais, para uma melhor compreensão do processo como
um todo, podem ser traduzidas na chamada “cadeia documentária”. Grosso modo, esta é composta pelo registro dos
materiais fotográficos, pela classificação dos conjuntos documentais, pela análise da imagem e pela padronização da
informação. O registro garante a integridade do conjunto e assegura a sua origem. A classificação envolve um estudo
do contexto de produção e/ou reunião dos fundos e coleções para que as séries documentais possam refletir o sentido
da acumulação. Já a etapa da análise da imagem se detém nos aspectos formais e de conteúdo da fotografia, os
quais, a partir de manuais e de um vocabulário controlado, são representados de forma padronizada e unívoca para
melhor satisfazer as demandas de pesquisas.
Palavras-chave: fotografia, organização de acervos fotográficos
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O QUE PENSAM OS PAULISTANOS SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA?

C. Vogt1, G. Martineli2, M. Knobel3, R. Evangelista1, S. Righetti1, S. P. de Figueiredo1, Y. Castelfranchi1

10Labjor – Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, ²IMECC/Unicamp, ³IFGW/Unicamp
e-mail: spallone@unicamp.br

RESUMO

Uma pesquisa de percepção pública da ciência e da tecnologia foi realizada pelo Laboratório de Estudos Avançados
em Jornalismo (Labjor), em novembro de 2007, com 1.825 pessoas, de idade entre 16 e 49 anos, em 37 municípios
do estado de São Paulo. Os resultados foram algumas impressões sobre o que a população paulista pensa sobre
ciência e tecnologia. Algumas das questões que chamam a atenção e serão destacadas nesta apresentação são: o
nível de interesse sobre alguns assuntos ligados à C&T e também o nível de informação dos entrevistados sobre
estes assuntos; a confiança nos cientistas como autoridades para opinarem a respeito de decisões importantes para
a sociedade; a percepção em relação a riscos e benefícios advindos de resultados de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, entre outros. Esta apresentação tem o objetivo de apresentar parte dessas impressões e algumas
conclusões obtidas pelo grupo.
Palavras-chave: percepção pública, percepção da ciência e da tecnologia, sociologia da C&T

O REGISTRO IMAGÉTICO NO BERÇÁRIO DA CRECHE ÁREA DE SAÚDE (CAS-UNICAMP)

L. S. C. Pina¹, A. L. P. Caumo¹, C. G. Correa¹, L. R. A. Cruz¹, M. B. Tossini¹,
V. B. Cordeiro¹, W. C. A. B. Benedito¹

CAS – Creche Área de Saude/Unicamp.
e-mail: lucianec@unicamp.br

RESUMO

Há duas décadas a Educação Infantil passou a ser reconhecida como um direito da criança e também como dever
do Estado e há pouco mais de uma década foi reconhecida como a primeira etapa da Educação Básica brasileira.
Muitas mudanças ocorreram a partir de então, mas ainda há muito que se fazer... Um grande aliado dessa mudança
é o registro imagético, o qual documenta nossas observações e nos permite refletir e avaliar nossa prática. Há várias
formas de registro, sendo que a escrita é a mais utilizada. Na Creche Área de Saúde (CAS-UNICAMP) também
temos lançado mão de outra forma de registro: o imagético (fotografia e filmagem). Este complementa o registro escrito
– o qual é baseado nas interpretações da professora que registra. Já o registro imagético é mais preciso na captação
da realidade, das diversas formas de expressão das crianças (ÁVILA, 2002) – de suas cem linguagens. Sendo
assim, pretendemos com este trabalho apresentar parte deste registro e mostrar à comunidade como estamos
construindo a Pedagogia da Educação Infantil na CAS.

Palavras-chave: Educação Infantil, Pedagogia, registro imagético.
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O SISTEMA INFORMATIZADO DOS ARQUIVOS HISTÓRICOS NA UNICAMP

H. C. Innarelli1, M. A. Forti1, T. M. Murari¹, E. Franzoni2, V. R. P. Miranda2

¹SIARQ – Arquivo Central do Sistema de Arquivos/Unicamp, ²IFCH/Unicamp
e-mail: siarq@unicamp.br

RESUMO

Este trabalho apresenta o Sistema Informatizado de Arquivos Históricos da Unicamp (PesquisArqH) desenvolvido
na Universidade Estadual de Campinas por equipe do Centro de Computação, do Arquivo Permanente do Sistema
de Arquivos e do Arquivo Edgard Leuenroth visando a solucionar questões relacionadas à consulta e disponibilização
de informações de acervos permanentes.  O sistema tem como requisitos funcionais o tratamento de documentos, o
atendimento de usuários e o gerenciamento técnico dos arquivos históricos da Unicamp, envolvendo atividades
como: cadastramento de produtores; recebimento, com identificação sumária de conteúdo e suportes; descrição
multinível; interação com usuário; monitoramento de conservação; e emissão de relatórios de pesquisa e gerenciais.
O primeiro módulo composto pelo cadastramento, recebimento, descrição e acesso está em funcionamento, tendo
sido validado pelos envolvidos, usuários e interessados em fevereiro de 2005. Atualmente integra em uma única base
todos os dados referentes aos acervos depositados nos centros de documentação da Unicamp. Os demais requisitos
como padrões XML/EAD estão previstos e serão implementados gradativamente.
Palavras-chave: Arquivo Universitário; Arquivo Permanente, Gestão de Documentos.

O SOM E SUAS SENSAÇÕES

C. I. Torete, M. R. Armelin1, R. G. Nunes, S. A. Rinaldi, T. Ieks, V. Pereira, V. M. Coelho

¹DGRH - Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: marliarmelim@gmail.com

RESUMO
A idéia de um projeto que trabalhasse atividades a partir do tema “som e suas sensações” surgiu por demanda das
próprias crianças, já que as experiências sonoras para o ser humano tem início no útero materno, pelo fato do ouvido
ser um dos primeiros órgãos a se formar, continua a nos acompanhar no berço (canções de ninar), e assim vida afora.
Sabe-se que a música é mais uma forma de linguagem da expressão humana, e é possível observar a partir do
desenvolvimento de cada indivíduo a produção da cultura infantil, num aprendizado que resulta da troca com seus
pares, na construção de nossa história. No entanto, música não é só cantar. O corpo fala, cada espaço da creche tem
sua própria “música”, cada esquina por onde as crianças passam possuem sons, e despertam sensações que vão
muito além da mera percepção auditiva. Por isso as professoras do Maternal I do período da tarde da Creche Área
da Saúde escolheram o tema para um projeto que foi realizado no ano de 2007. Aprender “música” significa integrar
experiências que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão. Não se trata de obter resultados, mas sim de
possibilitar às crianças vivências ricas, construtivas e que produzam significados.
Palavras-chave: música, experiências sonoras
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O TRABALHO EDUCATIVO COM BEBÊS: A TRAJETÓRIA DAS PROFESSORAS
DA CRECHE ÁREA DE SAÚDE – UNICAMP

R. S. da Silva1

1CAS – Creche Área da Saúde/Unicamp
e-mail: rosansi76@yahoo.com.br

RESUMO
O presente trabalho é fruto de um estudo sobre a construção da prática exercida pelas professoras que atuam
especificamente no módulo berçário, com crianças na faixa etária de 2  meses e meio a um ano, na  Creche  Área
de Saúde – UNICAMP. Práticas que sofreram modificações e transformações em decorrência da Constituição de
1988 que coloca as creche e as pré-escolas como primeira etapa da educação básica, e a Lei 9694/96 que passa a
exigir formação com habilitação do magistério para atuar em creches. Apresenta os modos de ser e viver destas
crianças no espaço da creche sob o olhar observador dos registros e das falas das professoras que aprendem no
cotidiano da instituição a construir uma identidade própria que respeite as especificidades desta faixa etária, norteadas
pela indissociabilidade do cuidar e educar. O estudo objetiva contribuir com pesquisas e reflexões para aquelas(es)
que trabalham com esta faixa etária, revelando a profissão, que mesmo sendo da área de Educação, não dá aula, não
tem alunos e se baseia na observação para acompanhar o crescimento e as transformações da criança.
Palavras-chave: Educação Infantil, Creches, Formação

O TRANSPLANTE SOB A ÓTICA DE UMA PUBLICAÇÃO COTIDIANA

W. A. Nunes1, P. Pavani1, C. A. Melicardi

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: wnunes@hc.unicamp.br

RESUMO
O transplante de órgãos como terapêutica, tem se beneficiado de avanços científicos e proporcionado melhor
qualidade de vida para o receptor, reduzindo as complicações do doador e atingindo um grau de eficiência com taxa
de mortalidade nula ou quase nula. Este estudo teve como objetivo verificar o conteúdo das informações que são
veiculadas pelo jornal “Folha de São Paulo” abordando o tema “transplantes”. A metodologia utilizada foi pesquisa
documental, retrospectiva, através da publicação on-line, utilizando como termo de busca a palavra transplante, o
período analisado foi de 1994 a 2005. Como resultado foram selecionadas 2134 reportagens do jornal, o editorial com
maior número de reportagens foi “cotidiano” e o tema mais divulgado foram aqueles referentes a descobertas, fila
única e legislação, evidenciando a clara preocupação com o texto da Lei, aperfeiçoada ao longo dos anos. São
desvelados os dilemas de um sistema de saúde sobrecarregado pela demanda, com grandes dificuldades para
organizar-se internamente, e atender as necessidades da população de um país com dimensões continentais, onde
emergem ilhas de excelência, mas deixam a margem, grande parte dos potenciais beneficiados pela terapêutica.
Palavras-chave:: Transplante, Jornal, Doação de órgãos, Sistema de saúde, Terapêutica
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O USO DA AUTOMAÇÃO EM HEMATOLOGIA –
PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL

M. F. P. Gilberti1 , E. C. Alvarenga1, F. M. O. Araújo1, M. B. D. S. Carpoviki1, R. S. S. Mendes1

1HC - Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: gilberti@hc.unicamp.br

RESUMO
Os exames de hemograma são realizados atualmente por equipamentos de automação de grande porte e quando
emitem alarmes e alterações, são confirmados de maneira manual por contagem em microscopia óptica. Com a
presença de aparelhos mais sofisticados que contam eritroblatos, e que possuem softwear que contam células
imaturas e sensíveis a presença de outras alterações, resolvemos otimizar nossa rotina laboratorial: realizar validação
(escaneamento das lâminas com alarmes) e somente realizar contagem diferencial quando a validação, mostrar
alterações diferentes ou não detectadas pelo aparelho de automação. Com isso esperamos reduzir o número de
diferenciais manuais realizados em nossa rotina, diminuir o tempo de liberação dos resultados de exames e ao
mesmo tempo manter ou até melhorar a qualidade dos exames realizados em nosso serviço.
Palavras-chave: Automação, Hematologia, Otimização

OBESIDADE E MUDANÇA TÉCNICA

S. P. de Figueiredo1, L. M. S. Velho2

1Labjor – Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo/Unicamp, ²IG/Unicamp
e-mail: spallone@unicamp.br

RESUMO

O aumento crescente das taxas de sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo levou o tema a ocupar o posto de
um problema de saúde mais preocupante do que a desnutrição. Parte desse aumento é decorrente da introdução de
tecnologia no dia a dia da população, desde o uso de um simples cortador de grama, ou de máquinas de lavar roupas,
que substituem um trabalho mais extenuante dentro do lar, como os implementos agrícolas e todo tipo de maquinário
usado nas indústrias. A popularização do automóvel e outros veículos motorizados para o deslocamento das pessoas
é outra determinante da redução da atividade física e aumento do peso. Controlar essas taxas epidêmicas de
sobrepeso e obesidade se torna uma questão crucial para as populações no mundo todo. Um programa europeu -
(Policy Options For Responding to the Growing Challenge Of Obesity Research Project), conduzido na Europa em
2006, aponta algumas medidas para promover esse controle e podem ser inspiradoras para o caso do Brasil. O
trabalho faz parte da tese de doutoramento da primeira autora e será elaborado com base em dados antropométricos
da população brasileira e em bibliografia que trata do tema obesidade e mudança técnica.
Palavras-chave: mudança técnica, obesidade, políticas públicas
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OBTENÇÃO DE PIGMENTOS VERMELHOS DA ESPÉCIE Arrabidaea chica Verlot COMO
SUBSTITUINTE DE CORANTES SINTÉTICOS

I. M. O. Sousa1, R. A. F. Rodrigues1, P. M. Magalhães1, G. M. Figueira1,
A. N. Santos1, A. Alves1, M. A. Foglio1, R. M. S. Celeghini2

1CPQBA- Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas , ²FEA/Unicamp.
e-mail: Ilza@cpqba.unicamp.br

RESUMO
Existe atualmente intensa procura por parte da indústria de alimentos, farmacêutica e cosméticos por substitutos
naturais para os pigmentos sintéticos. Arrabidaea chica Verlot é usada em tatuagens pelos índios devido aos
pigmentos carajurina e carajurona. Uma das limitações na padronização de extratos é o fato de muitas vezes não
conhecer os fatores que influenciam na composição dos ativos no extrato vegetal. O objetivo deste trabalho foi avaliar
variedades da espécie de distintas localidades do Brasil, aclimatada no campo experimental CPQBA em janeiro de
2005, avaliando qual o acesso produz o melhor rendimento/massa folhear, para obtenção do pigmento vermelho.O
material fresco previamente moído com gelo seco foi extraído por maceração com MeOH/Ác.Cítrico 0.3% , 3 vezes
durante uma hora e meia. O extrato foi concentrado sob vácuo a 40-45OC, protegido da luz, liofilizado e analisado por
CLAE. A cor dos extratos foi avaliada usando espectrofotômetro Color Quest II,  Hunter Lab, sistema CIEL*a* b*,
iluminante D 65, ângulo de visão 10º e calibração transmitância total. As amostras estudadas de três diferentes regiões
do país (Manaus-AM; Curitiba-PR e Campo Grande-MS) sendo que a amostra de  Manaus apresentou a melhor
produção de corante vermelho (carajurina e carajurona), as amostra oriundas do sul do país apresentaram coloração
amarela. O rendimento médio da extração, obtido em laboratório e em escala piloto foi de cerca de 12%.
Palavras-chave: Arrabidaea chica, cultivo e corante natural.

OFICINA DE AULAS DE INGLÊS PARA CRIANÇAS NA ESTAÇÃO GUANABARA

A. E. A. Barreiro1

1Ouvidoria, Universidade Estadual de Campinas
e-mail: adrianae@unicamp.br

RESUMO
Em nossa atual sociedade capitalista e tecnocrata, muitos avanços podem ser percebidos. Inúmeros produtos e
facilidades estão dispostos, e o apelo para os desmedidos consumos e para a aquisição de novos produtos, nem
sempre necessários, tem sido oferecido diariamente nas esferas midiáticas. Acrescente-se que, dentro de uma
sociedade onde os valores, como ética, cooperação mútua, solidariedade estão se esvaecendo gradativamente,
passa a ser alvo de conquista o “ter” e não mais o “ser”. Há de se notar um agravo do problema, quando, as
pessoas, submersas na imensa necessidade do “ter”, precisam ostentar, mostrando a todos, os bens materiais que
possuem. Foi pensando nisso, na falta de olhar e atenção ao próximo que foi apresentado, conforme o edital, a Oficina
de “Aula de Inglês para Crianças”, aprovado pelo Pró-Reitoria da Extensão e realizado na Estação Guanabara. As
aulas objetivaram apresentar às crianças uma forma lúdica de iniciar o contato com a Língua Inglesa, por meio de
histórias, trabalhos manuais, aprendizado de músicas infantis e jogos pedagógicos. O resultado foi muito valioso e a
participação das crianças foi maciça. O projeto teve a duração de três meses, com duas aulas semanais. Apresentou
satisfatória avaliação realizada pelas mães das crianças. Destaca-se que o voluntariado é uma das raras ações em
nossa cultura, porém, de uma satisfação intensa para aquele que o realiza.
Palavras-chave: Solidariedade, Crianças, Aprendizado, Voluntariado.
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OUVIDORIA PÚBLICA E PRIVADA NO BRASIL: CONCEPÇÃO E OFERECIMENTO
DE UM CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A. E. A. Barreiro1, C. M. P. Lopes1, J. A. Amorim2, M. Bassini3

1 Ouvidoria/Unicamp, 2FEEC/Unicamp, 3IFCH/Unicamp
e-mail: adrianae@unicamp.br

RESUMO
A figura do Ouvidor faz parte da História do Brasil, desde os tempos do Vice-Reinado, quando aos bispos cabia o
papel de interlocutores junto ao trono, o que se encontra na origem da expressão “Vá reclamar com o bispo!”, até hoje
empregada. Na Bahia e depois no Rio de Janeiro aparecem os primeiros Ouvidores de que se tem notícia em terras
brasileiras. A instituição do Ombudsman vem da Suécia, com a promulgação da Constituição de 1809, vinte anos
após a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sob um ou outro nome, o fato é que o cargo de
Ouvidor/Ombudsman ganhou força no Brasil a partir do Código de Defesa do Consumidor, verdadeiro divisor de
águas na questão do relacionamento de empresas e instituições com seu público atendido. De modo geral, o setor
público tem demonstrado preferência pelo termo Ouvidor, enquanto, no meio privado, generaliza-se o emprego do
nome Ombudsman. A Unicamp, em iniciativa e trabalho conjunto do Instituto de Economia e do Gabinete do Reitor,
via GGPE e Ouvidoria, estabeleceu um convênio de cooperação com a Associação Brasileira de Ouvidores/
Ombudsman (ABO), Seção São Paulo, oficializando uma parceria que teve como primeiro resultado um curso de
extensão universitária. Este texto discute a concepção e o oferecimento deste curso.
Palavras-chave: Extensão Universitária, Ouvidor, Ombudsman

PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DA PESQUISA DO ANTÍGENO FECAL (HpSA)
PARA O DIAGNÓSTICO DO H. pylori EM CRIANÇAS

E. M. A. Rabelo-Gonçalves1; N. H. Hara1, M. F. C. P. Servidoni1, N. F. Nishimura1, J. M. R. Zeitune1

¹Gastrocentro – Unicamp.
e-mail:  elizabeth@gc.unicamp.br

RESUMO
A infecção pelo H. pylori é adquirida na infância e os pacientes sintomáticos têm a endoscopia digestiva alta (EDA)
como método de investigação de doença péptica e sua associação com a bactéria. A pesquisa do antígeno fecal do
H. pylori (HpSA) é um método não-invasivo, ainda pouco utilizado, sendo que a avaliação de sua eficácia é
importante no diagnóstico da infecção em crianças. Para padronização da pesquisa do HpSa foram estudadas 45
crianças de 4 a 12 anos de idade, atendidas no Ambulatório de Gastropediatria do Hospital das Clínicas da
UNICAMP e submetidas à EDA para investigação e/ou terapêutica. Durante o exame, foram colhidas biópsias de
antro e corpo destinadas ao teste rápido da urease e à histologia (colorações H&E e/ou Giemsa). Foram obtidas
amostras de fezes das crianças para pesquisa do HpSA, que detecta o antígeno específico da bactéria nas fezes,
através da técnica de ELISA. Das 45 crianças estudadas, 14 (31,1%) apresentaram o resultado do HpSA positivo,
sendo o resultado confirmado pelo teste da urease em 12 (26,7%) e histologia em 14 (31,1%) crianças. Esses
resultados demonstram que o HpSA mostrou ser um bom método para o diagnóstico da infecção na população
pediátrica.
Palavras chave: H. pylori, diagnóstico pediátrico, HpSA
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PARTICIPAÇÃO DO GASTROCENTRO/UNICAMP EM CURSO DE EDUCAÇÃO MÉDICA À
DISTÂNCIA (VIA VIDEOCONFERÊNCIA) EM CONJUNTO COM AS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS PAULISTAS

A. D. G. Corrêa1, J. M. R. Zeitune1

1 Gastrocentro – Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo/Unicamp
 e-mail: diva@gc.unicamp.br

RESUMO
O Gastrocentro/UNICAMP está participando do Curso Nacional de Educação Médica à Distância de Gastroenterologia
e Cirurgia Geral (NetGastro) transmitindo sessões mensais, a partir da Disciplina de Telemedicina da Faculdade de
Medicina da USP, em parceria com a Unifesp e Unesp. O conteúdo, organizado para facilitar a compreensão,
incorporação e aplicação dos conhecimentos na prática médica, é transmitido com qualidade de som e imagem a
todos os profissionais interessados em gastroenterologia, gratuitamente, independente do lugar onde estiverem. As
transmissões são ao vivo, via videoconferência, oferecendo ao participante a oportunidade de interagir com palestrantes
e colegas. Todas as sessões que formam o ciclo de atualização NetGastro estão hospedadas na internet e podem ser
revistas pelo médico sempre que ele desejar. Já estão disponíveis para consulta mais de 203 temas atualizados na
especialidade, contando atualmente com 14.000 pontos de recepção à distância no Brasil e exterior.
Palavras-chave: educação médica à distância, telemedicina, videoconferência

PATRIMÔNIO CULTURAL: MEMÓRIA E HISTÓRIA NOS ACERVOS ESPECIAIS DA BIBLIOTECA
CENTRAL CÉSAR LATTES

T. C. O. N. de Carvalho¹, J. D. da S. Pereira, M. R. S. R. do Val,

C. M. Rodrigues, I. N. Pereira

¹BCCL - Biblioteca Central César Lattes/Unicamp
e-mail:  tereza@unicamp.br

RESUMO
Desde a década de 70, diversas bibliotecas pertencentes a personalidades e intelectuais brasileiros foram adquiridas
pela UNICAMP como estímulo à reunião de acervos relevantes para a memória historiográfica e literária brasileira.
A área de Coleções Especiais e Obras Raras da Biblioteca Central Cesar Lattes é a área responsável por esses
acervos e ao longo dos 23 anos de existência tem proporcionado suporte à pesquisa da UNICAMP; acesso à
informação armazenada e gerada pela universidade, dando maior visibilidade aos acervos do SBU e compartilhando-
os com toda a comunidade interna e externa. A área tem por objetivo avaliar, reunir, processar, divulgar e preservar
os acervos. A disponibilização dos acervos especiais e raros para consulta à comunidade constitui mais um recurso
informacional de extrema importância para a Universidade. Os usuários além de terem acesso às obras podem
também usufruir das anotações e grifos feitos pelos intelectuais e desenvolver um trabalho de estímulo a pesquisa e
a produção do conhecimento e conseqüentemente,  o resgate da memória.
Palavras-chave: Preservação, Memória, Acervos especiais.
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PERFIL DOS CUIDADORES INFORMAIS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE UM
CENTRO DE SAÚDE DA REGIÃO SUDOESTE DE CAMPINAS (SP)

M. L. B. F. Mello1, B. T. Abreu1, E. M. A. Escobar1

¹HC – Hospital de Clínicas – Depto. de  Enfermagem/Unicamp
e-mail:  f.mell@bol.com.br

RESUMO
A longevidade da população e a desospitalização precoce têm levado as famílias de pacientes dependentes, à
responsabilidade do cuidado no domicílio. Considerando-a como aliada no processo de cuidar, torna-se necessário
conhecer o cuidador, a estrutura familiar, muito além das características da doença. O presente estudo teve por
finalidade identificar o perfil do cuidador informal de pacientes com dificuldade para cuidar de si mesmo, cadastrados
e assistidos por um centro de saúde da região Sudoeste da cidade de Campinas-SP, identificar dificuldades nos
cuidados prestados e verificar a contribuição que o serviço e as equipes de saúde oferecem. O estudo foi um
levantamento descritivo transversal de natureza quantitativa, utilizando o trabalho de campo para a coleta de dados
primários, por meio de formulário com questões fechadas. Identificamos que 93,8% dos cuidadores entrevistados,
são dependentes do Sistema Único de Saúde, são na maioria mulheres de 45 anos a maior de 65, algumas exercem
atividades fora do lar, 62,3% são portadoras de alguma patologia crônica e cinco delas não tinham com quem fazer
rodízio para ter um tempo livre. Cerca de 50% dos cuidadores são acompanhados pelo centro de saúde local e
recebem a visita do médico, do auxiliar de enfermagem e do agente de saúde. com freqüência acima de dois meses
, O profissional enfermeiro não foi citado por nenhum deles. Conclui-se que as ações de saúde na área de
abrangência do centro de saúde pesquisado assim como nos hospitais e no Brasil são insuficientes, dessa forma os
cuidadores informais são responsabilizados pelos pacientes dependentes.
Palavras-chave: cuidador, cuidados domiciliares, assistência domiciliar

PERFIL GENÉTICO DE DNA OBTIDO EM PÊLOS DE BARBA APÓS AMPLIFICAÇÃO COM
MARCADORES AUTOSSÔMICOS

L. R. S. Costa¹, K. S. Carvalho², E. D. Júnior², P. B. Rocha², L. S. M. Santos², M. Mourão²

¹Laboratório de DNA Criminal da Polícia Civil do ES e ²FOP – Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp
e-mail: kat.carvalho@yahoo.com.br

RESUMO
Apesar da divulgação feita pela mídia e do entendimento da sociedade em geral, a obtenção de perfil genético de DNA
a partir de pêlos ou cabelos reveste-se, na prática, de grande dificuldade. Isto devido ao fato de que na maioria das
vezes as amostras de fios que chegam às mãos dos geneticistas forenses são desprovidas de bulbo e em regra não
se encontram em estado in natura, estando modificadas por reagentes e contaminantes. Os autores, nesse relato de
caso, fazem referência aos métodos utilizados (extração, amplificação e eletroforese) e comentam sobre os resultados
encontrados. Analisam ainda o custo dos procedimentos de análise e as dificuldades encontradas, reportando-se à
literatura especializada. Como alternativa discutem a determinação de perfil genético de DNA a partir do estudo dos
polimorfismos de seqüência (DNA mitocondrial), indicando em quais situações ele se aplica e qual sua importância
para a investigação criminal. O caso em questão diz respeito a uma tentativa de homicídio ocorrida em uma barbearia.
Baseado em informações de populares o suspeito seria o último indivíduo que se barbeou. Os peritos criminais
coletaram a lâmina que se encontrava funcionando como navalha.
Palavras-chave: exame de DNA, DNA em pêlos e cabelos, DNA mitocôndrial.
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PERFIL GENOTÍPICO DE CEPAS DE Mycobacterium tuberculosis ISOLADAS DE PACIENTES
ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP NO PERÍODO DE 1996 A 2000 COM

TUBERCULOSE PULMONAR

A. L. R. Calusni1, M. C. B. Villares1, G. N. Roscani1, M. C. Ramos1

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp

e-mail: analucia@hc.unicamp.br

RESUMO

A tuberculose é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, o grande número de casos desta
doença vem despertando o interesse em investigar melhor sua epidemiologia. As ferramentas mais utilizadas são as
técnicas de biologia molecular. A técnica melhor padronizada e mais utilizada é o RFLP com a IS6110, através da qual
podemos demonstrar o número e as posições das seqüências de inserção IS6110 no cromossomo do Mycobacterium
tuberculosis. As amostras foram isoladas de pacientes portadores de tuberculose pulmonar atendidos no HC/
Unicamp. Após análise dos padrões de bandas obtidos e comparação dos dados com um banco internacional,
cinqüenta e nove isolados revelaram perfil genotípico único, enquanto que outros dezesseis foram agrupados em
diferentes conglomerados distintos. Dez pacientes foram agrupados em conglomerados arbitrariamente designados
como se segue: padrão “BE”, “BF”, “BH” e “AK”. Nos seis pacientes restantes foram encontrados padrões
anteriormente descritos por um grupo de Houston (EUA), que são: padrão “137” (encontrado em Houston), padrão
“Z” (El Paso e Juarez) e padrão “AZ” (Nova York). O fato de utilizar uma técnica padronizada por vários centros de
pesquisa possibilita a comparação dos padrões isolados e assim confirmar a transmissão global da tuberculose.
Palavra-chave: tuberculose

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE A PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: RELATO DA EXPERIÊNCIA
DA RDBCI DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP

D. F. Thiago1, G. C. Santos 2

1SBU - Sistema de Biblioteca da Unicamp, ²FE/Unicamp.
e-mail: danif@unicamp.br

RESUMO

As publicações científicas em meio digital estão se consolidando na atual Sociedade da Informação. Neste contexto,
cada vez mais, surgem propostas e discussões a respeito de softwares de fonte aberta e periódicos de acesso livre.
Preocupado com o gerenciamento das publicações digitais brasileiras, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) há mais de quatro anos iniciou um ciclo, no âmbito da filosofia do Open Access, para a edição
de publicações eletrônicas, visando ao repasse do software SEER (Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas)
à comunidade de editores de publicações eletrônicas, subsidiando a melhoria do padrão editorial de publicações
nacionais. Assim, este pôster objetiva relatar os cinco anos de experiência da Revista Digital de Biblioteconomia e
Ciência da Informação (RDBCI), do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, quanto ao uso do SEER, incentivando a
política de acesso livre à informação, a partir de um projeto internacional conhecido por PKP (Public Knowledge
Project).
Palavras-chave: Publicação digital em Biblioteconomia; Editoração eletrônica; Periódico eletrônico; Periódico
científico digital.
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POTENCIAL DOS CAMUNDONGOS SCID “SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENT” PARA
TRANSPLANTE ALOGÊINICO DE OVÁRIO

M. A. F. Corat1, A. R. Salgado1, A. P. Gimenes1, V. L. Dias1, R. L. Barbosa1, L. A. C. Passos1

1CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica/Unicamp
e-mail:  marcus@cemib.unicamp.br

RESUMO

O transplante de ovário em camundongos tem o potencial de recuperar a fertilidade de fêmeas não estéreis sem
sucesso no nascimento de filhotes e restaurar ovários criopreservados. Devido à característica de imunodeficiência
dos animais SCID (“severe combined immunodeficient”) com baixa taxa de rejeição, testamos neste trabalho o seu
potencial de sucesso no recebimento de ovários transplantados de outras linhagens de camundongos com diferentes
fundos genéticos. Utilizamos B6/GFP, B6.WK-Lama2dy-2j/J e 129P1/Rej-Lama2dy/J, as duas últimas linhagens de
animais com distrofia muscular e a primeira linhagem de animais com células marcadas com proteína verde
fluorescente GFP. Os ovários das doadoras foram extraídos, divididos em dois e colocados em cultivo até ser
transferido para a bursa ovariana da receptora SCID ovarectomizada. O sucesso do transplante foi verificado através
do produto da cópula das fêmeas transplantadas com os machos homozigotos da linhagem doadora. Onde foi
observado o nascimento da prole, assim como, a cor de pelagem dos filhotes. Todos os transplantes tiveram
sucesso, sendo que as linhagens distróficas apresentaram filhotes homozigotos distróficos e também alguns filhotes
com traço genéticos da linhagem SCID receptora. Estes resultados indicaram que o SCID pode ser utilizado com
sucesso para transplantes ovarianos alogêinicos.
Palavras-chave: SCID, transplante de ovário, transplante alogeinico.

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CIENTÍFICA E MAIOR VISIBILIDADE À PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO
INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN DA UNICAMP

R. A. Sponchiado1, S. M. C. Cartaxo1

1 IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: library@ifi.unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho busca dar andamento a um serviço já sistematizado da Biblioteca do IFGW no que tange a gestão
dos dados relacionados à produção científica do instituto. O objetivo é garantir sua memória científica através da
recuperação do texto completo de toda a produção científica indexada do IFGW no período de 1972 à 2007. Além
disso,  pretende-se catalogar essa produção no catálogo bibliográfico da universidade contribuindo assim para
aumentar a visibilidade e  acesso ao conhecimento gerado no instituto. Apresentamos a forma com que esses artigos
são recuperados e o andamento desse trabalho, mostrando o total de artigos publicados, recuperados e  linkados.
Discutimos à respeito da manutenção de repositórios institucionais, arquivos abertos e o Movimento de Livre Acesso
a informação assim como, as novas formas de acesso e  transmissão do conhecimento dentro da universidade.
Citamos também a emergência de um novo Paradigma de Acesso Livre Eletrônico e buscamos sensibilizar através
deste, a discussão da comunidade universitária à esse respeito. Concluímos que a reunião de toda produção cientifica
do IFGW, como também da universidade é de fundamental importância para o seu auto-conhecimento e o seu próprio
desenvolvimento.
Palavras-chave: produção científica, memória científica, repositórios institucionais



203

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS: CONFIABILIDADE DE MIDIAS DE CD-ROM E CD-R

H. C. Innarelli1, P. Sollero1

1Arquivo Central do Sistema de Arquivos da UNICAMP
e-mail: humberto@unicamp.br

RESUMO
O trabalho tem como foco principal a preservação de documentos digitais no âmbito das mídias de CD-ROM e CD-
R. Inicialmente, consiste na revisão da literatura de pesquisas e projetos desenvolvidos na área, na análise das
mídias de CD-ROM e CD-R em relação a sua estrutura física e lógica, no estudo das variáveis que causam sua
degradação, determinando uma relação causa versus efeito e no desenvolvimento de um software de verificação da
confiabilidade das mídias, que conta com um modelo de confiabilidade desenvolvido com base na teoria da confiabilidade
de sistemas e nos estudos existentes na área. Este software tem funcionalidades de identificação, armazenamento
dos dados de mídia e módulos de análise de confiabilidade. Também é abordada neste trabalho uma análise
experimental, a qual conta com metodologias de observação visual, observação por microscópio óptico e aplicação
do software de verificação da confiabilidade, esta análise serve de base para a compreensão das variáveis
relacionadas à confiabilidade e durabilidade das mídias, assim como, na fundamentação de propostas de preservação
de documentos digitais No final do projeto é possível mostrar resultados e discuti-los, propor políticas para a
preservação de documentos digitais em mídias de CD-ROM e CD-R e demonstrar conclusões e sugestões para
próximos trabalhos.
Palavras-chave: Preservação digital, Confiabilidade, Mídia Digital.

PRESERVAÇÃO DE FOTOGRAFIAS. PORQUE PRESERVAR? COMO PRESERVAR?

C. A. M. Camargo1

1IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail: casto@unicamp.br

RESUMO

A preservação de fotografias está ligada a idéia de proporcionar maior tempo de vida aos objetos fotográficos já que
são extremamente frágeis por natureza. As características de deterioração fotográfica são decorrentes tanto de causas
externas, quanto de fatores intrínsecos dos materiais fotográficos. A política de preservação tem como princípio
estancar a degradação através de tratamentos preventivos e ativos. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar
passo a passo à prática do processo do tratamento de conservação de fotografia. O primeiro passo é analisar emulsão
e suporte, classificar e identificar os materiais para aplicar a técnica de conservação. Iniciando com imagens de
fotografias em péssimo estado de conservação, passando pelas etapas de restauro, chegando até a finalização,
mostrando a fotografia restaurada. A preservação não só preserva o suporte, mas todo um contexto cultural da
memória do documento apresentado, que são fotografias do Fundo do cineasta Leon Hierzman que pertencem ao
nosso acervo.
Palavras-Chave: Preservação, Fotografia
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PRESERVAÇÃO DE GÉIS DE POLIACRILAMIDA UTILIZANDO PAPEL CELOFANE E GELATINA

E. M. P. Motta1

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: petti@fea.unicamp.br

RESUMO
Análises de rotina que envolvem manuseio de reagentes tóxicos são desgastantes e podem, ao longo do tempo,
prejudicar a  saúde. Na técnica de eletroforese, que é muito utilizada para determinação de peso molecular de
proteínas, são manuseados reagentes potencialmente tóxicos como: acrilamida, bis-acrilamida, 2-mercaptoetanol,
TEMED, metanol, ácido acético entre outros. A técnica consiste da produção de géis pela polimerização da acrilamida,
sendo que esses géis são corados e descorados em solução contendo metanol e, normalmente, são preservados em
solução de ácido acético 10% para análises posteriores de registro de imagem (scanner) e densitometria óptica. Com
o objetivo de evitar o manuseio desses géis, foi desenvolvido um procedimento muito simples de preservação
utilizando papel celofane e solução de gelatina. Foram testados papéis celofane de várias marcas e verificou-se que
apenas papéis celofane livres de plástico permitem a permeação do vapor d’água e a desidratação, conservando e
facilitando o manuseio dos géis. Esse procedimento, testado e adotado pelo Laboratório Central de Bioquímica
Nutricional do DEPAN-FEA, facilita enormemente o manuseio de géis de poliacrilamida no procedimento de
documentação e evita a exposição constante ao ácido acético.
Palavras-chave: eletroforese, ácido acético, celofane

PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA  PELA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA UNICAMP NA MÍDIA

R. C. C. Santos¹

¹ ASCOM – Assessoria de Comunicação/Unicamp
e-mail: kel@unicamp.br

RESUMO
A proposta é apresentar a experiência da atividade de divulgação científica levada a cabo por uma das redatoras da
Assessoria de Comunicação e Imprensa (Ascom) da Unicamp. Particularmente, mostrar as várias etapas do
trabalho desenvolvido, desde a prospecção do tema até a publicação no Jornal da Unicamp e Portal de Notícias e a
conseqüente ressonância na mídia impressa, televisiva, radiofônica e on line. A idéia é mostrar como o jornalismo de
assessoria contribui para a ressonância de pesquisas de interesse público e a importância desta atividade para a
imagem positiva da universidade. Toma-se como base duas matérias produzidas na área de Saúde, mais
especificamente pesquisas da Faculdade de Ciências Médicas, que comprovam a tarefa de assessoria como
fundamental para incluir a universidade na pauta da grande mídia com temas de cunho social bastante significativo.
São os temas: Desenvolvimento de pele humana em laboratório e A influência do uso de computador na qualidade do
sono em jovens e adolescentes. Os dois temas foram exaustivamente abordados pela mídia, inclusive inserções no
Jornal Nacional e Fantástico – dois programas com reconhecido impacto de audiência, – graças ao trabalho
desempenhado pela equipe da Ascom. Só um dos assuntos, A influência do uso do computador na qualidade do sono
de jovens e adolescentes, contou com mais de 60 inserções na mídia.
Palavras-chave: jornalismo científico, assessoria de imprensa, divulgação científica
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PROCESSOS FÍSICOS DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES USANDO TECNOLOGIA DE VÁCUO
E PLASMA (NANOTECNOLOGIA) NA ÁREA MÉDICA E EM DIVERSOS RAMOS DA INDÚSTRIA

C. S. Lambert1

1IFGW - Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
 e-mail: lambert@ifi.unicamp.br

RESUMO
Será apresentado um resumo do que foi feito no Departamento de Física Aplicada do IFGW na área médica
(biomateriais/implantes para ortopedia e odontologia), na área de esterilização a plasma frio, na indústria de alimentos
(esterilização, bactericidas, embalagens com propriedades de barreira transparentes e funcionalização de alimentos),
na indústria têxtil (tecidos inteligentes), na indústria automobilística, na agricultura, na indústria metal-mecânica e na
conservação e restauração de obras de arte, usando a tecnologia de Implantação Iônica por Imersão em Plasma
(IIIP), modificada e adaptada para os casos citados. A técnica desenvolvida na Física originou diversos projetos,
trabalhos científicos, prêmios internacionais, e patentes. Novos materiais foram desenvolvidos no Instituto de Física
utilizando a técnica e o equipamento de IIIP, e foram utilizados e analisados em diversos projetos, dando origem a um
pós-doutorado na FCM, um doutorado na FEM e mais 6 mestrados em universidades estaduais. Além disso, 1
projeto de pesquisa FAPESP com a FEA, 2 PIPE/FAPESP, 3 PIBIC, 2 Iniciação Científica/FAPESP, 9 artigos
internacionais e 1 nacional, 15 trabalhos em congressos internacionais e 21 nacionais, 27 palestras em universidades,
centros de pesquisa e indústrias.
Palavras-chave: plasma, tratamento de superfície, biomateriais

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA UNICAMP: “TESES ALTERNATIVAS” EM QUESTÃO

C. M. Ribeiro1

1 BCCL – Biblioteca Central/Unicamp
 e-mail: celiam@unicamp.br

RESUMO

Analisa tendências da produção acadêmica nos programas de pós-graduação stricto sensu na área de Ciências
Biológicas da UNICAMP, tendo como objeto de estudo teses e dissertações defendidas no período de 1999 a 2005.
Identifica também as ferramentas de normalização disponíveis para os alunos, concernentes à apresentação de
trabalhos, e, tece reflexões sobre o papel do profissional da informação neste ambiente. Por meio de uma análise
qualitativa, com aplicação de entrevistas, o comportamento dos sujeitos envolvidos no processo de produção e
comunicação da ciência diante dos critérios para avaliação da produção científica é investigado. A submissão de
artigos em diversas revistas científicas leva os pesquisadores a adotarem as normas destas publicações em seus
trabalhos, criando assim um modelo denominado “tese alternativa”, regulamentada na UNICAMP por decisão da
PRPG. As conclusões mostram que o bibliotecário continua se adaptando às novas demandas, e nesse caso,
participando mais ativamente do processo de geração do conhecimento, assumindo assim, o perfil multiprofissional
exigido para atender a multidisciplinaridade contemplada pela Universidade.
Palavras-chave: Trabalhos acadêmicos , Normalização, Teses e dissertações
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PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO: O CATÁLOGO DE RESUMOS TESES E
DISSERTAÇÕES PESQUISAS NO ACERVO DO ARQUIVO EDGARD LEUENROTH

E. M. Zanatta1, M. A. Silva1, M. D. Lima1, S. R. M. Martini1

11IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail: elazanat@unicamp.br

RESUMO
Apresenta o Catálogo de Resumos Teses e Dissertações Pesquisas no Acervo do Arquivo Edgard Leuenroth como
instrumento de pesquisa para divulgar a produção acadêmica realizada a partir de pesquisa em acervo documental
arquivístico. Dentre os 400 resumos de dissertações e teses publicados na terceira edição do catálogo (2007) busca-
se para esta reflexão somente aqueles cujos autores são egressos dos programas de pós-graduação do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) a fim de verificar a pertinência
do AEL para as atividades de ensino e pesquisa do Instituto. Os resumos são dispostos no Catálogo de Resumos...
em forma alfabética de autor e a busca é realizada por meio de índices. Para a análise dos 273 trabalhos oriundos do
IFCH relaciona-se o conteúdo dos mesmos com as áreas de concentração dos programas de pós-graduação. O
resultado aponta a pertinência do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) como apoio à produção científica e vincula-o como
laboratório de pesquisa dos programas dos departamentos do IFCH. O resultado está de acordo com a missão do AEL,
qual seja a de dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Arquivo Edgard Leuenroth, Arquivo, Instrumento de pesquisa.

PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO – MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS

S. F. Faria1, V. F. F. Oliveira1, F. L. D’Astuto1, M. R. Silva1

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp.
e-mail:sulaff@fea.unicamp.br

RESUMO
Dando continuidade ao estudo realizado pelas autoras sobre as competências organizacionais e as do profissional da
informação, este trabalho investiga as competências bibliotecárias da Unicamp, no plano coletivo ou institucional.
Trata-se de um mapeamento experimental onde buscou-se obter o conhecimento das competências dos bibliotecários
através de uma amostragem, formada através de  adesão. Os materiais utilizados na pesquisa foram um formulário
com questões sobre as competências previamente definidas, a lista eletrônica dos bibliotecários do Sistema de
Bibliotecas e um mail exclusivo para as devolutivas. A formulação das questões baseou-se na metodologia de
verificação do comportamento das pessoas em relação às suas competências, por meio de auto-análise. O resultado
apontou que 15% das competências coletivas estão fracas, 33% estão em grau médio e 52% fortes na opinião dos
participamtes. Considerou-se a necessidade de fazer alguns ajustes na metodologia e elaborar um plano de comunicação
junto ao segmento para passar à próxima fase e aplicar outros testes até a validação das respostas, seguindo para
as fases seguintes.
Palavras-chave: Mapeamento de competências, Bibliotecário, Gestão do Conhecimento.
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PROGRAMA DE MONITORIA PARA DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO FACULDADE DE
ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI/UNICAMP

L. R. Vilela Filho1, J. Teixeira Filho

1FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp
e-mail:  vilela@agr.unicamp.br

RESUMO
O desenvolvimento do Programa de Monitoria para Disciplinas de Graduação faz parte de um projeto elaborado pela
Coordenadoria de Graduação denominado Programa de Apoio ao Aluno Ingressante, que visa dar suporte aos alunos
ingressantes no curso de Engenharia Agrícola da Unicamp. Uma das etapas do programa refere-se à monitoria para
disciplinas de graduação nos dois primeiros semestres do curso e conta com o apoio do SAE – Serviço de Apoio ao
Estudante. Este programa foi aplicado inicialmente no primeiro semestre/2007 para as disciplinas MA 111 – Cálculo
I e MA 141 – Geometria Analítica e Vetores. A escolha destas disciplinas baseou-se no resultado de estudos
realizados pela Coordenadoria de Graduação da FEAGRI que às apontou como as que apresentavam os maiores
índices de reprovação por parte dos alunos ingressantes, situação que se agrava pelo fato de cada uma delas ser pré-
requisito para outras quatro disciplinas, e isso acaba comprometendo significativamente o prazo de integralização do
curso, conforme disposto no Capítulo III – seção VII – artigo 49 – inciso IV, do Manual do Aluno. O principal objetivo
deste programa é contribuir, a curto e médio prazo, para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos e
conseqüentemente na qualidade do programa de ensino de graduação do curso de Engenharia Agrícola da Unicamp.
Os resultados alcançados na primeira etapa propiciaram a continuidade do programa no ano de 2008, com ampliação
para o segundo semestre, atendendo também as disciplinas MA 211 – Cálculo II e F 128 – Física I.
Palavras-chave: Desempenho Acadêmico, Aluno de Graduação, Monitoria

PROJETO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE VACINA VIVA ATENUADA CONTRA
COCCIDIOSE AVIÁRIA: ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS

C. A. Lima1, U. Kawazoe¹

¹IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: cyrenealves@hotmail.com

RESUMO

A coccidiose aviária é de extrema importância na indústria avícola brasileira e mundial pela perda econômica e pelo
fato do Brasil ser considerado o primeiro produtor de frango de corte e exportador de carne no mundo. Vacina viva
atenuada é uma das alternativas para o controle da coccidiose aviária e está sendo desenvolvida no Laboratório de
Coccidiose Aviária do Departamento de Parasitologia/IB/Unicamp. São necessárias várias etapas para o
desenvolvimento dessa vacina: criação de aves sadias, SPF, durante um mês para a inoculação dos oocistos de
Eimeria (formas de resistência e infectante do parasito) e obtenção dos primeiros oocistos eliminados juntamente com
as fezes; purificação e cultivo desses oocistos para inoculações sucessivas em aves sadias até a diminuição final
do período pré-patente. Produção de oocistos parentais da mesma espécie e cepa de Eimeria a ser atenuada. Uma
vez obtidos os oocistos precoces são realizados estudos comparativos entre a cepa parental e precoce para verificar
a diferença na patogenicidade entre as duas cepas, além do estudo histo-patológico. Uma vez verificada a diminuição
da patogenicidade da cepa precoce e a obtenção da cepa atenuada, é realizado estudo de imunidade protetora em
aves sadias, em bateria e posteriormente no campo para verificar com segurança o efeito dessa cepa como vacina.
Palavras-chave: coccidiose aviária, cepa atenuada, vacina
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PROJETOS INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO COM
A PARTICIPAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIOS

C. M. Ribeiro¹

¹BCCL – Biblioteca Central/Unicamp
e-mail: celiam@unicamp.br

RESUMO
Relata experiência de colaboração em duas revistas digitais, resultantes de projetos criados e consolidados na
UNICAMP: “Educação Temática Digital” (1999), da FE - com foco nas pesquisas contemporâneas da área
educacional, e “Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação” (2003), do SBU - contemplando as
áreas de biblioteconomia e ciência da informação. A política editorial dessas revistas busca inseri-las no meio
científico dando visibilidade aos trabalhos publicados em âmbito nacional e internacional, além de atender os critérios
técnico-normativos. Para isso, os títulos dos artigos, palavras-chaves, resumos e editoriais são traduzidos para o
inglês - língua padrão da ciência -, agregando valor às publicações. Nesse sentido, as respectivas traduções/
revisões são cuidadosamente analisadas com a finalidade de manter o estilo dos autores, a linguagem técnica da área
e a coerência. Várias ferramentas como bases de dados específicas, dicionários especializados, outros artigos da
área e palavras-chaves fornecidas pelos pesquisadores são utilizadas para dar credibilidade a esse trabalho.
Demonstra que a atuação do bibliotecário no ambiente universitário, tanto de forma presencial como virtual, caracteriza
um novo perfil, necessário para dar apoio aos objetivos da Universidade calcados no tripé ensino, pesquisa e
extensão.
Palavras-chave: Revistas digitais - Avaliação, Tradução, Normalização.

PROJETOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA:
TRABALHO EDUCATIVO COM CRIANÇAS DE BERÇÁRIO E MATERNAL

C. I. Torete¹, M. B. Tossini

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: carlatorete@yahoo.com.br

RESUMO
A idéia inicial desse trabalho foi relatar as experiências vivenciadas na Creche Área de Saúde - CAS, considerando
que as pesquisas com crianças dessa faixa etária (2 meses a 2 anos), vem se ampliando a cada dia. Para tanto,
aceitamos o convite feito pela Universidade São marcos, campus Paulínia, para apresentar o relato dos projetos
desenvolvido na CAS, para as alunas de Pedagogia. Participamos de uma mesa redonda, destinada as alunas do
curso em questão, na qual apresentamos os projetos desenvolvidos em forma de materiais, fotos e outros suportes
de informação, para que pudessem visualizar a prática pedagógica desenvolvida. Nessa ocasião foram apresentados
três projetos: 1º realizado no berçário no ano de 2006, que tinha como objetivo propiciar às crianças o contato e a
vivência com os mais variados elementos da natureza. Outro projeto apresentado intitulado “O som e as suas
sensações” realizado pelo Maternal I no ano de 2007, o terceiro e último projeto foi uma nova proposta de trabalho que
se deu após a visita de uma educadora italiana à creche. Iniciamos uma nova organização de espaços para atender
as “Oficinas”. Concluímos que nossa participação nesse evento veio de encontro com as necessidades dos alunos
e aproximou teoria e prática.
Palavras-chave: creche, berçário, maternal
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PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE PARA OS VISITANTES
DA UNICAMP DE PORTAS ABERTAS - UPA - 2008

K. Stancato1, M. S. T. G. Vergílio1

1 FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: vergílio@fcm.unicamp.br

RESUMO
A “Unicamp de Portas Abertas” recebe cerca de 40 mil jovens de 618 escolas para visitação de seus cursos
proporcionando aos alunos do ensino médio contato com a vida acadêmica, auxiliando-os na sua escolha profissional.
A organização deste evento é cuidadosa e a atenção aos problemas de saúde é algo que deve ser previsto. Portanto,
este projeto tem por objetivo propor a organização de um local temporário com condições mínimas para acolhimento
e atendimento aos visitantes que apresentarem um mal estar súbito. Aqueles casos que necessitarem de atenção
especializada serão encaminhados á Unidade de Emergência Referenciada do Hospital de Clínicas-HC da UNICAMP.
Para o desenvolvimento deste projeto prevê-se a organização do pronto atendimento na sala da saúde da Faculdade
de Educação Física com recursos materiais (mobiliários, medicamentos e insumos) e humanos (alunos da graduação
em enfermagem, residentes da clínica médica) atendendo segundo modelo assistencial baseado na queixa-conduta
por meio de ficha própria que servirá posteriormente para divulgação deste projeto. Está também previsto uma
ambulância para encaminhamento dos casos de urgências. Espera-se com este projeto atender adequadamente às
demandas menos complexas de saúde dos visitantes da UPA contribuindo para seu sucesso.
Palavras-chave: Primeiros Socorros, Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar, Serviços de Saúde

PROPAGAÇÃO DE CAR (Cilia-associated respiratory) BACILLUS EM CULTURA DE
CÉLULAS E PADRONIZAÇÃO DA REAÇÃO DA POLIMERASE EM CADEIA

COM TRANSCRIÇÃO REVERSA (RT-PCR)

L. A. G. Andrade1, D. M. R. Demolin1, S. S. Martins2, L. A. C Passos1, D. P. Alves1, R. Gilioli1

¹CEMIB – Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica, ²IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail:  lenira@cemib.unicamp.br

RESUMO

CAR bacillus é uma bacteria extracelular, gram negativa, que está associada à doença respiratória em colônias
convencionais de camundongos e ratos. O objetivo deste  estudo foi realizar a padronização do RT-PCR a fim de
detectar a infecção por CAR bacillus em colônias de ratos e camundongos. A cepa CB-M proveniente do CIEA
(Japão) foi utilizada nos experimentos. Células murinas 3T3 fibroblastóides foram infectadas e quando do aparecimento
de efeito citopático, congeladas. A bactéria foi visualizada através da coloração pela prata. Grupos de camundongos
foram infectados através de inoculação intranasal e amostras de swabs oral, nasal, traquéia e pulmão foram coletadas
nos dias 7,12,15,19,28 após a infecção. O RNA foi extraído usando TRIzol para posterior amplificação. Primers
específicos foram testados sob diferentes concentrações. Os soros foram submetidos à imunofluorescência indireta
para a detecção de anticorpos, através de células 3T3 infectadas. A presença da bactéria na suspensão celular foi
confirmada através do RT-PCR e o produto amplificado de 133 pares de base observado. Resultados positivos no RT-
PCR dos pulmões foi obtido nos dias 15,19 e 28 pós infecção e anticorpos após 8 semanas.
Palavras-chave: CAR bacillus, RT-PCR, RNA.
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PRÓPOLIS BRASILEIRA: INGREDIENTE FUNCIONAL E ATIVIDADES BIOLÓGICAS

P. Fort¹, C. S. Moraes¹, Y. K. Park¹

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: patyfort@fea.unicamp.br

RESUMO
A própolis é uma resina de coloração e consistência variada coletada por abelhas da espécie Apis mellifera de
diversas partes da planta para ser utilizada como meio de defesa e que vem se destacando por suas propriedades
terapêuticas, como atividade antimicrobiana, antiinflamatória, cicatrizante, hipotensiva, anestésica, anticariogênica,
anticancerígena, citotóxicas, anti-HIV e antiviral. No Brasil foram encontrados 13 tipos de própolis, classificados em
13 grupos de acordo com suas origens botânicas e composição química. As atividades dos compostos fenólicos e
flavonóides foram testadas através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência em Fase Reversa (RPHPLC),
Cromatografia em Camada Delgada de Alta Eficiência em Fase Reversa (RPHPTLC), Atividade Antioxidante,
Atividade Antiradical, (DPPH), Atividade Antiinflamatória e Atividade Antimicrobiana. Esses testes demonstram que
as várias substâncias do tipo flavonóides identificadas nas próprolis brasileira possuem alto efeito inibitório contra
muitos microorganismos, efeito antioxidante e antiradical. Portanto, a própolis pode ser considerada como um
ingrediente funcional, pois apresenta diversas substâncias ativas, os compostos fenólicos e flavonóides, que promovem
o sistema fisiológico do organismo humano a prevenir doenças e beneficiar a saúde.
Palavras-chave: própolis, atividades biológicas, anti-radical.

PRÓPOLIS VERMELHA DO NORDESTE: NOVA DESCOBERTA E POTENCIAL ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA

P. Fort¹, C. S. Moraes¹, Y. K. Park¹

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: patyfort@fea.unicamp.br

RESUMO
A própolis é uma resina de coloração e consistência variada coletada por abelhas da espécie Apis mellifera de
diversas partes da planta e que vem se destacando por suas propriedades terapêuticas. No Brasil, até então, havia
12 tipos de própolis classificados de acordo com suas origens botânicas e composição química. Recentemente foi
descoberto um novo tipo de própolis classificada como Própolis Vermelha Grupo 13. Amostras de própolis vermelha
foram coletadas nos manguezais dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. As abelhas foram
observadas coletando exudato resinoso vermelho de Dalbergia ecastophyllum (L) Taub. (Leguminosae) para produção
de própolis. Os flavonóides da própolis e da resina vermelha foram analisados usando os métodos cromatográficos
CLAE-FR e CCDAE-FR, e ainda testada a Atividade Antimicrobiana com Staphylococcus aureus ATCC 25923. Foi
concluído que a origem botânica da própolis vermelha é a D. ecastophyllum. Nas áreas onde a D. ecastophyllum é
rara ou não está presente, as abelhas coletam de outras plantas. A própolis coletada exclusivamente de D. ecastophyllum
tem atividade antimicrobiana maior que a própolis misturada de outras plantas.
Palavras-chave: própolis vermelha, Dalbergia Ecastophyllum, atividade antimicrobiana.
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PROTEÍNA C-REATIVA NAS FORMAS CLÍNICAS DA DOENÇA DE CHAGAS

C. A. da Silva¹, A. L. de Souza¹, S. B. Mazon, A. D. T. Silva ,
D. Marin¹, E. A. Almeida¹, M. E. Guariento¹

1FCM - Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: conceica@fcm.unicamp.br

RESUMO
A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é ainda uma das maiores causas de óbito por insuficiência cardíaca na
América Latina; um amplo espectro clínico é observado na fase crônica da doença de Chagas, de 25% a 30%
desses pacientes desenvolvem uma miocardiopatia chagásica crônica caracterizada por insuficiência cardíaca,
arritmias e morte súbita. Sugere-se que uma resposta inflamatória esteja vinculada a mecanismos imunológicos
desencadeados pelo parasita e anticorpos do hospedeiro, desencadeando os processos encontrados na CCC. A
proteína C-reativa (CPR) é uma das proteínas envolvidas na resposta inflamatória, e sua concentração aumenta
significativamente durante uma inflamação aguda. Sua precocidade tem sido valorizada na sinalização do processo
inflamatório em doenças cardiovasculares, sendo que pequenos aumentos em sua concentração estão associados
a um aumento no risco de doença cardiovascular. Este estudo tem o objetivo de avaliar as concentrações plasmáticas
de proteína C-reativa em chagásicos de forma indeterminada, e chagásico cardiopata em diferentes fases da
evolução clínica da doença. O estudo constituiu-se na dosagem de CPR em 95 indivíduos, constituindo três
diferentes grupos de pacientes, distribuídos em: forma indeterminada (IND), cardiopatia leve (CL) e cardiopatia grave
(CG), além do grupo controle (CT) com indivíduos  clinicamente saudáveis. Entre os grupos controle, cardiopatia
grave e cardiopatia de grau leve houve aumento significativo (P<0,01) na concentração sérica de CPR (tabela 1),
sugerindo a participação da CPR no processo inflamatório envolvido na evolução clínica da doença de Chagas.
Palavras-chave: Cardiopatia chagásica crônica, Proteína C-reativa

PROTÓTIPO DE REFRIGERADOR MAGNÉTICO PARA TRABALHO
AO REDOR DA TEMPERATURA AMBIENTE

A. A. Coelho1, S. Gama1 e A. M. G. Carvalho1

1IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail coelho@ifi.unicamp.br

RESUMO
A refrigeração magnética, utilizando o efeito magnetocalórico em materiais ferromagnéticos, pode propiciar grande
economia de energia elétrica em aparelhos de refrigeração e ar condicionado. Estes equipamentos deverão trabalhar
com eficiência muito maior que os compressores a gás, devendo atingir eficiência próxima a 60% da do ciclo de
Carnot, significando uma economia expressiva de energia elétrica em escala. Além disso, os refrigeradores magnéticos
utilizam água ou líquidos como fluidos de troca de calor, eliminando o uso de CFC’s ou HCFC’s. Construímos um
protótipo de refrigerador magnético utilizando o conceito de regenerador magnético ativo em forma de roda, com Gd
como material magnetocalórico, e utilizando como fonte de campo magnético um eletroímã capaz de fornecer campos
até 2,3 T. A performance do  protótipo foi testada em função das variáveis: campo aplicado, velocidade de rotação da
roda e velocidade de circulação do fluido de troca de calor.  Após testes e readaptações do projeto, conseguimos uma
diferença de temperatura de 11OC, entre a cavidade quente e a cavidade fria do refrigerador. Essa diferença atesta que
o gadolínio está atuando como regenerador, que é o ponto principal de nosso projeto.
Palavras chave: Refrigeração magnética, materiais magnetocalóricos.
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QUILOMBOS E ENSINO UNIVERSITÁRIO: SIGNIFICADOS, INGRESSO E PERMANÊNCIA

A. A. Neto1, C. C. Lopes1, R. A. Dutra1, D. B. Oliveira1

1 PREAC – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp
e-mail: toninho@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A presente proposta foi desenvolvida dentro do processo de interação entre a Universidade Estadual de Campinas
e as Associações de Quilombo do Médio Vale do Ribeira, com os quais a universidade mantém ações de extensão
desde julho de 2003, através do Programa Comunidades Quilombolas (PCQ) e sua Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários (PREAC). Os Quilombos do Médio Vale do Ribeira enfrentam sérias limitações ao seu
desenvolvimento socioeconômico apresentando dificuldades para a geração de renda, para a integração e comunicação
interna e externa, para o acesso a novas tecnologias, além de outras características decorrentes de um longo período
de isolamento territorial, social e político, como as limitações para o uso e título da terra. Com a aprovação do artigo
68, na Constituição de 1988, (garantindo aos remanescentes de quilombos o direito à terra) e, especialmente a partir
do início desta década, com aumento das políticas e ações públicas dirigidas as Comunidades Quilombolas no Brasil,
houve avanços nas oportunidades para a melhoria da qualidade de vida destas populações. Diante disso, a
articulação entre as Associações de Quilombo e destas com outros agentes do desenvolvimento local – como órgãos
públicos, universidades e entidades civis – tem sido uma das principais estratégias adotadas pelas lideranças
quilombolas do Vale do Ribeira para superar as dificuldades de suas comunidades. Ademais, a articulação e a
integração das comunidades quilombolas entre si também é um tema em avanço e tem-se conquistado cada vez mais
força, a despeito de todas as dificuldades encontradas. A Unicamp, através de suas inúmeras ações e projetos de
extensão comunitária, tem demonstrado sua capacidade institucional de colocar o potencial acadêmico em atendimento
as demandas de segmentos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social - como é o caso destas
comunidades – para a construção conjunta do conhecimento através de um processo de mútua inserção social que
parte do respeito à diversidade e da inclusão das diferenças dentro de uma relação que se pretende dialógica.
Palavras-chave: Comunidades Quilombolas, Comunidade Universitária, Estratégias Educativas.

RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ARQUIVO DE PESQUISAS DO IBOPE
PELO ARQUIVO EDGARD LEUENROTH - CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO SOCIAL

(1989-2007)

V. R. P. de Miranda1, N. G. de Oliveria1

1 IFCH – Instituto de Filosofica e Ciências Humanas/Unicamp
e-mail:  vaniarp@unicamp.br

RESUMO
O processo de organização do arquivo de pesquisas do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - IBOPE
aconteceu entre 2002 e 2007, em etapas determinadas a partir de projetos aprovados por agências financiadoras, a
saber: - Infra-Estrutura Arquivo Edgard Leuenroth - Projeto FAPESP 00-13373-0, organização das pesquisas de
audiência; - Plano de Reformatação de Documentos em Papel, MCT/FINEP/CT-INFRA-05/2003, microfilmagem
das pesquisas dos volumes de relatórios encadernados; - Término da Organização do Arquivo e Publicação do
Inventário IBOPE, MinC, PRONAC 058089, organização das Pesquisas de Opinião Pública e a publicação de
instrumentos de pesquisa do arquivo. Os 56.467 relatórios de pesquisa foram separados em séries documentais,
seus dados informativos listados e inseridos no Sistema de Arquivo Histórico (PESQUISARQH) e quatro instrumentos de
pesquisa foram elaborados, publicados e distribuídos para instituições de pesquisa e memória. Um novo projeto,
prevendo-se agora a finalização da microfilmagem, a digitalização e a disponibilização dos documentos via internet
encontra-se em tramitação. Palavras-chave: pesquisa de opinião, arquivo, memória
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RECICLAR/REUTILIZAR COMPUTADORES INSERVÍVEIS  OU OBSOLETOS

G. H. S. de Oliveira1, A. A. M. Toscaro2, A. R. Marsolla3, F. de C. Pereira3, M. L. Simão3,
E. A. R. Coloma3, J. L. Silveira1, M. A. A. Henriques2, J. A. N. da F. Júnior1, M. D. G. Sae3,

 M. E. Gomes3, R. G. C. Del Tio3

1CEMEQ, ²CCCUEC, 3DGA – Unicamp
e-mail: gusta@unicamp.br

RESUMO

A Unicamp possui um parque estimado de 16.000 microcomputadores, que vem sendo renovado a uma taxa de 6%
ao ano, remetendo a um desuso anual de centenas de equipamentos tidos como inservíveis ou obsoletos. Estes, em
sua maioria, depois de recolhidos ao Depósito da Seção de Bens Disponíveis da Diretoria Geral da Administração,
vinham sendo alienados como sucata, uma vez que não era possível dar a eles melhores destinos. A partir de uma
parceria técnica entre CCUEC, CEMEQ e DGA com intuito de estender a vida útil de parte desses equipamentos,
através de reaproveitamento de componentes e peças foi desenvolvido e implantado um processo de reciclagem de
microcomputadores, que vem resultando em economia à Universidade e em inclusão digital. Assim, para promover
a Reciclagem/Reutilização dos equipamentos de informática considerados obsoletos ou inservíveis, fez-se necessário
o estudo dos procedimentos desde a disponibilização dos materiais pelas Unidades/Órgãos, sua movimentação
interna até a destinação final.
Palavras-chave: reciclar, computador, reutilizar.

RELATO DE PROJETOS, PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS DA CRECHE: AMPLIANDO
PERSPECTIVAS DE TRABALHO E ESTUDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

C. OLIVEIRA1, R. S. SILVA1

1CAS – Cheche da Área da Saúde/Unicamp
e-mail: carlaoli@unicamp.br

RESUMO

O presente relato pretende revelar a experiência de levar a outro Estado, no caso Pernambuco, especificamente a
cidade de Recife, as experiências, os projetos e as pesquisas que envolvem estudos  sobre  bebês em  diversos
âmbitos, realizados  pelas  professoras acima citadas  que  atuam  na  Creche Área de Saúde-Unicamp.
Durante o IV Encontro Nordestino sobre Psicanálise e Clínica com Bebês em abril de 2007, as professoras da CAS-
UNICAMP falaram em uma mesa-redonda sobre o tema “POLÍTICAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE
SOCIAL”. Tal evento oportunizou relatar e levar a conhecimento de muitas pessoas e áreas, o trabalho educativo e
os cuidados para com a criança pequena que está inserida no contexto da creche. No IV Encontro, os relatos
mencionados abriram portas para que outros locais, independente da cidade ou Estado discutissem a educação, a
psicanálise, o cuidado, a formação dos diversos profissionais que trabalham em prol de uma educação infantil de/com
qualidade e construção de uma Pedagogia da Infância que reconheça a criança de forma completa, ativa, única e
construtora de história.
Palavras–chave: Educação, psicanálise, creches
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REPETIR E RESISTIR. UM GRITO NO PAPEL PEDAGÓGICO

S. O. Dias 1

1LABJOR - Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo/Unicamp.
e-mail: susana@unicamp.br

RESUMO
Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa de doutorado realizada na Faculdade de Educação da Unicamp. No
encontro com o pensamento do filósofo Gilles Deleuze e com o filme Corra Lola, Corra, escolho neste papel-pesquisa
dois fragmentos para pensar na potência da repetição: o relógio e o grito. Enquanto a repetição das três seqüências
do filme fica presa ao tempo cronológico, dos relógios, se efetuando como pontos de vista sobre o mesmo visível e
vivido, o grito de Lola parece fazer explodir na tela uma repetição distinta. Matéria sonora intensa, singular, que ecoa
sem materialidade, sem sujeito, o grito abre possibilidades de pensar num papel pedagógico que se dá pelo fora, pela
junção de fragmentos que, em desequilíbrio, não trazem à tona a violência dos pontos de vista sobre o mesmo, mas
a violência da multiplicação da realidade num acoplamento de forças invisíveis e insensíveis.
Palavras chave: pós-estruturalismo – educação – cinema.

SEMINÁRIO PAULO FREIRE

F. G. L Mesquita1

1 IA – Instituto de Artes/Unicamp
e-mail: genezio@iar.unicamp.br

RESUMO

A luta e a historia deste grande e notável cidadão que lutou em prol de uma educação literária, principalmente em favor
de uma minoria lesada de seus direitos fundamentais de cidadania, como por exemplo, educação, saúde, habitação,
cultura, ou seja, todos os elementos condizentes com a dignidade humana tem nos servido de inspiração e estímulo
para colocar em prática este sonho. Mas que um instrumento de disseminar o pensamento de Paulo Freire, faz com
que a região de Campinas e outros estados brasileiros, marquem presença no evento realizado no Centro de
Convenções da Universidade Estadual de Campinas, com uma média de 1200 pessoas, que participam com o
propósito de receber informação, formação, para as suas respectivas cidades. O objetivo deste projeto sempre será
o de aglutinar grandes formadores de opiniões dentro da concepção de Paulo Freire, para levar aos professores,
estudantes, sindicalistas, monitores de escolas e lideranças populares.
Palavras-chave: Informação, formação.
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SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOPEGAGÓGICA (SAIP):
CONTRIBUIÇÕES PARA A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES ESCOLARES

R. R. Borges1, O. Z. M. Assis1, D. B. Silva1

¹FE – Faculdade de Educação/Unicamp
e-mail: lpgunicamp@sigmanet.com.br

RESUMO

O Laboratório de Psicologia Genética /LPG /FE/UNICAMP, mantém o Serviço de Avaliação e Intervenção
Psicopedagógica – SAIP às crianças que apresentam dificuldades escolares. Ao recebê-las, passam por uma
avaliação a qual possibilita determinar-se construíram as estruturas cognitivas necessárias para a assimilação dos
conteúdos escolares, ou ainda, se o problema consiste na construção do sistema escrito. No início do ano de 2007,
foram avaliadas 15 crianças entre 7 a 10 anos. Constatou-se que 73% das crianças apresentam atraso na construção
das estruturas lógicas elementares e 27% apresentam atraso na construção do sistema escrito. A partir da avaliação
inicial, as crianças participam de um programa de intervenção psicopedagógica com o objetivo de promover a
construção das estruturas mentais e do sistema escrito, para que sejam superadas as dificuldades escolares.
Palavras-chave: psicologia genética, psicopedagogia.

SERVIÇO SOCIAL E SUPERVISÃO DE ESTÁGIO: FORMAÇÃO, SABERES, TEMPORALIDADES

E. M. G. Joazeiro1

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: egoulart@hc.unicamp.br

RESUMO

A formação no curso de Serviço Social no Brasil desde a sua criação instituiu a realização do estágio supervisionado
e a supervisão de campo como norma acadêmica antecedente para a obtenção do grau de assistente social. A tese
de doutorado teve como objeto a atividade de trabalho da supervisora de estágio de Serviço Social em Hospital de
Ensino Público. Os sujeitos foram as supervisoras de estágio que supervisionaram estudantes-estagiárias de
Serviço Social, nas quatro áreas do Hospital de Clínicas da UNICAMP, no período de 1994 a 2003. Seus
depoimentos se constituíram em fonte empírica principal e o diário de supervisão, em fonte de informação específica.
Privilegiamos a palavra pela qual os depoimentos são tornados testemunhos e o aporte teórico da ergologia para
analisar essa atividade de trabalho, o uso de si por si mesmo e a relação e a articulação entre os saberes disciplinares
da profissão, da saúde e os saberes gerados na atividade de trabalho no estágio. Essas relação e articulação foram
aprendidas nesse meio específico – de cuidado à saúde e de formação – onde estão, em tensão, diversas temporalidades
e valores. Aí demarcamos o encontro entre experiência e conhecimento na confluência entre a realização das
atividades de supervisão e a realização das atividades de trabalho das estudantes-estagiárias no campo de estágio.
Palavras-chave: Formação Profissional, Abordagem Ergológica, Serviço Social.
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SIGAPED - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA GERENCIAMENTO DE
ANIMAIS EM PESQUISAS DE DROGAS

S. C. Bibries1, G. Franchi Junior 1, A. R. C. Padovam1, F. B. Pires1, A. E. Nowill¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: bibries@unicamp.br

RESUMO
Da necessidade de facilitar o controle de animais utilizados em pesquisas pré-clínicas, foi desenvolvido um sistema
que facilita o gerenciamento das informações que essa atividade demanda. Tal software permite compartilhar via
internet dados e imagens com os pesquisadores envolvidos. O usuário do sistema no CIPOI realiza pesquisa com
camundongos; estes são alocados em gaiolas e de acordo com protocolos específicos de pesquisa, recebem
tratamento com novas drogas e terapias. O sistema permite controlar o cadastro de animais de várias espécies, seus
dados de óbito e histórico de alocação nas gaiolas. É permitido cadastrar avaliações que são realizadas, seja de
peso, de volume de massa tumoral ou resultado de indicadores provenientes de exames realizados a partir de coleta
de sangue do animal. O sistema controla projetos, associados a protocolos e grupos que utilizam ou não drogas,
permitindo realizar um controle do tratamento. Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas ferramentas de
software livre Ruby on Rails, MySql e implantado em ambiente Linux, podendo ser acessado via web, mediante o
controle de acesso de usuários autorizados e cadastrados.
Palavras-chave: animal, droga, software

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA ACELERAÇÃO COM DOIS CANAIS DE ENTRADA

L. Morais1

1FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp
e-mail: morais@agr.unicamp.br

RESUMO
A medição da aceleração é muito importante na indústria, como parte da manutenção preditiva de máquinas e
equipamentos e no estudo das embalagens mais adequadas a um determinado tipo de produto. Para isso são feitos
ensaios mecânicos que podem utilizar acelerômetros como parte da análise das vibrações. O objetivo deste trabalho
foi desenvolver um sistema de aquisição de dados para aceleração baseado no sensor ADXL210, fabricado pela
Analog Devices. Este componente possui dois eixos de sensibilidade, porém, neste projeto foi utilizado um eixo pra
cada acelerômetro. Este sistema faz a leitura periódica de dois acelerômetros e as envia a um microcomputador
portátil utilizando o programa Alog, que foi desenvolvido em C++ e sua interface amigável otorna muito simples de ser
utilizado. Cada período corresponde a cerca de trinta e três segundos de leitura a uma taxa de aquisição de dados de
442 hz. O usuário pode determinar o intervalo entre cada período e quantos períodos de leitura vão ser
realizados.Posteriormente, foi utilizado o programa Matlab para processar os dados e visualiza-los no domínio da
freqüência.
Palavras-chave: Aquisição de Dados, Análise de vibração, Manutenção preditiva.



217

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA TEMPERATURA COM 24 CANAIS DE ENTRADA

L. Morais1, L. L. Zucco2, C. K. Umezu1

1FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp
e-mail: morais@agr.unicamp.br

RESUMO
A medição de temperatura é muito importante em diversas aplicações, principalmente nas áreas científica e industrial.
Este trabalho teve como objetivo o projeto e desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados de temperatura,
com 24 canais de entrada e interface com microcomputador. O sistema faz as leituras de temperatura de todos os
sensores conectados ao equipamento e, quando solicitado pelo usuário, armazena as informações no computador.
Baseia-se no uso de sensores de temperatura microcroprocessados, com conversores A/D embutido e comunicação
serial, possuindo um microcontrolador. O sistema permite ainda a transferência de dados pela rede Internet, utilizando
o programa Medtemp308, juntamente com o Remoto_ Medtemp308. Estes programas foram desenvolvidos em
Visual Basic e sua interface amigável os torna muito simples de serem utilizados. Disponibilizou-se também, a opção
do usuário que está operando o computador responsável pela execução do programa principal, conversar com o
usuário que está acessando os dados remotamente, através de outro computador. O sistema desenvolvido apresentou
baixo custo e desempenho adequado para a grande maioria das aplicações que demanda a aquisição de diversos
pontos de temperatura.
Palavras-chave: Aquisição de Dados, Temperatura, Rede de Instrumentação

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA TEMPERATURA
E UMIDADE RELATIVA COM 4 CANAIS DE ENTRADA

Leandro Morais1, Lóris Lodir Zucco2, Claudio Kiyoshi Umezu1

1FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp, ² CTUR – UFRRJ
 e-mail: morais@agr.unicamp.br

RESUMO
A medição de temperatura e umidade relativa é muito importante em diversas aplicações, principalmente nas áreas
científica e industrial. Este trabalho teve como objetivo o projeto e desenvolvimento de um sistema de aquisição de
dados de temperatura e umidade relativa, com 4 canais de entrada e interface com microcomputador. O sistema faz
as leituras de  todos os sensores conectados ao equipamento e, quando solicitado pelo usuário, armazena as
informações no microcomputador. Baseia-se no uso de sensores de temperatura e umidade relativa
microcroprocessados, com conversores A/D embutido e comunicação serial, possuindo um microcontrolador. O
sistema permite ainda a transferência de dados pela rede Internet, utilizando o programa Th1_Servidor, juntamente
com o Th1_C. Estes programas foram desenvolvidos em Visual Basic e sua interface amigável os torna muito
simples de serem utilizados. Disponibilizou-se também, a opção do usuário que está operando o computador
responsável pela execução do programa principal, conversar com o usuário que está acessando os dados remotamente,
através de outro computador. O sistema desenvolvido apresentou baixo custo e desempenho adequado para a
grande maioria das aplicações que demanda a aquisição de diversos pontos de temperatura e umidade relativa.
Palavras-chave: Aquisição de Dados, Umidade relativa, Rede de Instrumentação.
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SISTEMA DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO VIA RF

A. H. N. de Paula, A. S. S. Almeida, C. E. S. Luz, H. H. Bertan1

1CEMEQ – Centro para Manutenção de Equipamentos/Unicamp
e-mail: hilton@cemeq.unicamp.br

RESUMO
Atualmente, a coleta de dados de determinados sensores é realizada manualmente, demandando uma pessoa, de
tempos em tempos, durante o expediente, para anotar em um formulário os dados de interesse. Isto traz certas
desvantagens, pois defeitos serão detectados somente numa próxima leitura ou em espaços muito grandes de tempo,
além do deslocamento de um técnico ao local, muitas vezes de difícil ou restrito acesso. A proposta do trabalho é
desenvolver um sistema de captura automática de dados com transmissão via RF, contribuindo com a diminuição de
cabos e fios e facilitando a instalação do sistema. Devido à automatização, a amostragem pode ser realizada em
períodos menores de tempo e com mais precisão de leitura, contribuindo também para a rápida detecção de falhas.
Os dados serão armazenados em um cartão de memória tipo SD e poderão ser visualizados no painel do módulo de
coleta ou analisados em um PC, gerando gráficos para análise posterior, permitindo estudar o histórico de funcionamento
do equipamento monitorado remotamente.
Palavras-chave: monitoramento, aquisição, dados

TÉCNICAS DE MICROSCOPIA: MICROSCOPIA ÓTICA, MICROSCOPIA DE
FORÇA ATÔMICA E ESPECTROSCOPIA CONFOCAL RAMAN

L. O. Bonugli1, J. R. Castro1

1 IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: bonugli@ifi.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho apresenta três entre as diversas  técnicas disponíveis de observação e caracterização de materiais a
nível microscópico. Cada uma das técnicas apresentadas possui uma característica distinta em relação ao material
observado podendo a mesma ser utilizada de acordo com a necessidade de cada usuário. A Microscopia Ótica, que
consiste na observação direta da superfície do material, pode atingir uma escala milimétrica (10-3 m), ou seja, um
aumento de até 1000X. A Microscopia de Força Atômica, constituída de um sistema que interpreta o sinal laser emitido
pelo sistema e refletido pelo tip (ponta super fina) que varre uma pequena área da amostra. O sinal é então tratado por
um programa computacional que o transforma em imagem topográfica da superfície que foi varrida; esta técnica
possibilita a observação em escala nanométrica (10-9 m), significando um aumento de até 1.000.000.000X. A
Espectroscopia Confocal Raman consiste de um sistema que registra os espectros da luz espalhada (espalhamento
Raman) quando um feixe de laser monocromático incide sobre a amostra e que ao se comparar este sinal com uma
base de dados de linha Raman fornece a composição química do material observado. Os resultados obtidos são
imagens e gráficos que possibilitam a caracterização de materiais pela sua composição química (linhas Raman), pela
sua morfologia nanoscópica (força atômica) e pela sua morfologia microscópica (ótica).
Palavras-chave: microscopia de força atômica, espectroscopia confocal Raman
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TÉCNICAS PARA MEDIDAS DE ÍNDICE DE REFRAÇÃO UTILIZADAS NO
LABORATORIO DE ENSINO DE ÓPTICA

A. C. Costa1

1IFGW – Lab. de Ensino de Óptica - Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail:  accosta@ifi.unicamp.br

RESUMO
O índice de refração dos materiais (n) é um dos principais parâmetros para os projetos.  Este trabalho pretende mostrar
algumas técnicas utilizadas para medidas de índice de refração  no Laboratório de Ensino de Óptica do Instituto de
Física “Gleb Wataghin”  - IFGW – Unicamp. Dentre os vários equipamentos ali instalados, destacamos: 1 -
Refratômetro de Abbe: opera com uma lâmpada de Na e mede n entre : 1,3000 e 1,7000. Preferencialmente mede
líquidos, mas pode também medir pequenos sólidos. 2 - Refratômetro de Pullfrich: opera com várias lâmpadas
espectrais (Hg, Cd; He, H) para n  entre 1,3100 e 2,0400, tem vários acessórios para medidas de liquidos e sólidos;
3 - Elipsômetro: opera com luz branca e vários filtros que permite medir o n  (inclusive a parte complexa) de substratos
e filmes finos;  4 - Ângulo de Brewster: aparato feito no IFGW, opera nas cores dos lasers azul,  laranja, vermelho
e verde e mede apenas sólidos. Cabe ao profissional da área fazer as montagens dos experimentos, elaboração de
roteiros, acompanhamento durante a atividade e orientação para os relatórios.
Palavras-chave: Ensino de óptica, Refratômetro, Elipsometria

TECNOLOGIAS E MÍDIAS INTERATIVAS NA ESCOLA – (PROJETO TIME):
UMA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

J. V. V. Abreu1, V. R. T. Camargo, M. F. Garcia, M. C. Martins, O. M. Silva

1NIED Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação/Unicamp
e-mail: jvilhete@unicamp.br

RESUMO
Promover a formação-na-ação de alunos e professores para o uso das “Tecnologias e Mídias Interativas na Escola”,
é o objetivo do Projeto TIME. A partir do uso do computador e outras diferentes tecnologias de informação, o projeto
busca produzir no currículo conhecimentos acerca das realidades escolar e local, tendo as mídias como ferramentas
que viabilizem o produto e o processo dessa construção curricular. Nascido da confluência da pesquisa acadêmica
com a vivência do cotidiano escolar dos profissionais da escola pública este projeto está sendo desenvolvido desde
agosto de 2007 em duas escolas públicas no Município de Hortolândia, sob a coordenação do NIED/UNICAMP, em
colaboração com o (Labjor) NUDECRI/UNICAMP. Originado de interação profícua e produtiva entre o NIED e a
Secretaria Municipal de Educação (SME) de Hortolândia, na certeza da contribuição da Universidade com o Ensino
Público. O resumo apresenta a dinâmica de algumas atividades que vêm sendo desenvolvidas junto às escolas,
assim como a produção dos conhecimentos desenvolvidos pelos alunos e pelos professores, neste projeto que tem
se constituído em um excelente ambiente de aprendizado e troca de importantes experiências entre pesquisadores da
universidade, estagiários, professores e alunos de ensino fundamental e gestores de políticas públicas. O projeto será
concluído em setembro de 2009.
Palavras-chave: Mídias, Tecnologias, Educação.
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TIPAGEM HLA-A e HLA-B: DA SOROLOGIA A BIOLOGIA MOLECULAR

S. R. Lieber1, A. C. Gonçales1, M. R. Tabossi1, S. B. D. Marques1,
A. Souza1, E. G. Guariento1, E. C. G. Conrradine1

¹HEMOCENTRO – Centro de Hematologia e Hemoterapia/Unicamp.
e-mail: slieber@unicamp.br

RESUMO
Para minimizar as complicações pós-transplante, se faz necessário o encontro de doador com o menor número
possível de discrepâncias alélicas com o recepto, no complexo principal de histocompatibilidade humano (HLA). A
probabilidade teórica de encontro de doador aparentado (irmão) compatível no sistema HLA é de apenas 25%. Em
vista disto, tem sido intensificadas campanhas doação de órgãos de doadores cadáveres e de células progenitoras
da medula óssea. Com o objetivo comparar os métodos de microlinfocitoxicidade (MLC) e reação de polimerização
em cadeia de uma seqüência de iniciadores específicos (PCR-SSP) para os alelos HLA-A e HLA-B foram avaliadas
as tipagens de 6 pacientes renais crônicos e 17 hematológicos, 3 doadores aparentados de medula óssea e 24
doadores do programa de Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Foram observadas reações
concordantes para 66% das tipagens HLA-A e 22% das HLA-B (p=0,000009), com confirmação de um único
antígeno para os loci HLA-A em 83% dos casos e para os loci HLA-B, em 42%. Em 28% das tipagens HLA-A e
em 62 % das tipagens HLA-B, realizadas com o método MLC, houve dúvidas para a definição entre dois ou três
antígenos que foram esclarecidas com o PCR-SSP, mostrando a sua melhor adequação.
Palavras-chave: HLA-A e B, Fenotipagem, Genotipagem.

TRABALHANDO COM PROJETOS NO TEMA: NO FUNDO DO MAR

B.  L. M. Silva¹, M. A. Santos¹

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: benececi@unicamp.br

RESUMO
Introdução: Esse trabalho foi desenvolvido com crianças de 03 anos e 10 meses à 04 anos, e teve como ponto de
partida o nome da turma “Estrelinha do Mar”, escolhido pelas crianças que passaram a se interessar pelos animais
do fundo do mar, tal assunto despertou grande interesse nas crianças por isso o estudo tornou-se rico e produtivo, pois
os alunos tiveram a oportunidade de tirar conclusões após observações, pesquisas, discussões e estudos em
relação a vida marinha. Objetivos: pretendeu-se com este estudo que os alunos compreendessem a elasticidade do
mundo vivo e desenvolvessem cada vez mais a postura de respeito pela vida da preservação da natureza.
Metodologia: Foi centrada na dialogicidade de Paulo Freire, tendo como foco o diálogo com base das relações de
comunicação e intercomunicação. Em Roda de conversa as crianças levantaram questões em torno da poluição dos
mares e queriam saber o que acontecia com os peixes no fundo do mar. Os conceitos deste tema se desenvolveram
sob condições internas e externas, pois dependeu do fato de se originar do aprendizado e experiências das crianças.
Palavras-chave: Projeto, Analogia, Consciência
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TRANSMISSÃO ORAL DE DOENÇA DE CHAGAS AGUDA EXPERIMENTAL
POR POLPA DE AÇAÍ CONTAMINADA COM T.cruzi DA CEPA Y

V. L. Dias1, R. L. Barbosa2, A. R. Salgado1, A. P. Gimenes1, M. A. F. Corat1, K. S. Pereira3,
F. L. Schmidt3, R. M. B. Franco2, A. M. A. Guaraldo2, L. A. C. Passos1

1CEMIB – Centro Multidisc. para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório/Unicamp, ² IB/
Unicamp, ³FEA/Unicamp
e-mail: viviliotti@cemib.unicamp.br

RESUMO
A Doença de Chagas está entre as principais infecções parasitárias do Continente Americano e devido ao seu alto
impacto sócio-econômico, compromete a qualidade de vida das populações. Dentre as vias de transmissão, a oral
tem se destacado, contribuindo para o surgimento de novos casos (DIAS et al, 2003), especialmente na região Norte
do Brasil, onde se observam surtos de Doença de Chagas Aguda decorrentes da ingestão de polpa de açaí, um
produto largamente consumido como suplemento alimentar. Vários tipos de alimentos contendo formas tripomastigotas
do T. cruzi podem provocar a doença (CALVO-MÉNDEZ et al, 2002; CAMANDAROBA, et al, 2002). Entretanto,
a possibilidade de transmissão do protozoário por polpa de açaí ainda não está cientificamente estabelecida. Para
testar esta hipótese, a polpa foi misturada, na proporção 1:4 (polpa+plasma), com plasma contendo 1x105 formas de
parasitos da cepa Y, obtidos de camundongos CBA/Uni. A mistura foi mantida em temperatura ambiente por 1, 3, 4,
5, 6, 7 e 24 horas e em seguida, 0,1 ?L foi inoculado em camundongos da linhagem imunodeficiente CB 17/scid pelas
vias intraperitonial, gavagem e oral, divididos nos grupos: controle negativo (polpa pura oral); controles positivos
(plasma pelas 3 vias) e testes (eluato da mistura pelas 3 vias). Durante 40 dias os animais foram observados. Não
houve morte no controle negativo e a mortalidade dos controles positivos e testes ocorreu entre o 14o e 24odpi,
demonstrando que a polpa de açaí não interfere na capacidade do T. cruzi causar a doença, podendo permanecer vivo
nela por pelo menos 24 horas.
Palavras-chave: açaí, T.cruzi, transmissão oral

TRATAMENTO DOS RESIDUOS GERADOS NA COLORAÇÃO DE GRAM

M. G. A. Figueiredo¹, L. P. Dias¹, P. E. D. Augusto¹, R. M. S. Celeghini², A. L. N. Gandara1

¹COTUCA – Colégio Técnico de Campinas/Unicamp, ² FEA/Unicamp
e-mail: gandara@cotuca.unicamp.br

RESUMO
Resíduos dos corantes cristal violeta e safranina gerados na coloração de microrganismos pela técnica de Gram são
considerados tóxicos para os animais aquáticos, portanto não devem ser lançados nas águas. O destino recomendado
para tais resíduos é a incineração, procedimento que demanda custos proporcionais à massa gerada. O presente
trabalho propõe uma forma simples de coleta dos corantes e tratamento do resíduo com carvão ativo para redução do
impacto ambiental e de custos de incineração. Através deste tratamento foram obtidos resíduos límpidos, testados por
espectrofotometria usando análise quantitativa do cristal violeta (método do padrão externo para a construção da curva
de calibração) e safranina (limite de quantificação pela relação sinal-ruído 10:1), e resíduo sólido formado por carvão
adsorvido com corantes. O sistema de coleta usando frascos permitiu uma recuperação total do corante e águas de
lavagem, evitando a eliminação dessas substâncias no esgoto. O tratamento com carvão permitiu a eliminação
segura de 70% do volume do resíduo gerado, com redução de espaço de armazenamento e custos de recipientes
para acondicionamento, transporte especializado e incineração do resíduo.
Palavras-chave: resíduo, coloração de Gram, cristal violeta, safranina
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TREINAMENTO EM PSICOTERAPIA BREVE PSICANALÍTICA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA AO ESTUDANTE (SAPPE/PRG/UNICAMP)

E. A. Mergulhão1, S. H. A. Franchetti1, V. A. Castro1

¹SAPPE – Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante/Unicamp
e-mail: silviaf@unicamp.br

RESUMO

A equipe do Sappe presta assistência psicológica e psiquiátrica aos estudantes da Unicamp desde 1987. A experiência
de atendimento em psicoterapia breve psicanalítica vem sendo transmitida a psicólogos e psiquiatras, através de
programas de treinamento desenvolvidos pela equipe. Em 1991, iniciou-se um estágio regulamentado pela FCM/
UNICAMP dirigido a esses profissionais. Tal estágio converteu-se, a partir de 2005, em um curso gratuito de
extensão, denominado Treinamento em Psicoterapia Breve Psicanalítica (FCM 0716), oferecido através da Escola
de Extensão (EXTECAMP/UNICAMP). A proposta do curso é contribuir preferencialmente para a formação teórico-
prática de psicólogos e psiquiatras ligados à rede pública de saúde, que enfrentam o desafio de atender com qualidade
e eficácia um grande número de pessoas, num tempo ajustado às necessidades e particularidades da população
atendida. Além de instrumentalizar profissionais para o exercício da psicoterapia breve, o programa de treinamento
amplia a capacidade de assistência aos estudantes, uma vez que os treinandos realizam atendimento psicoterápico
supervisionado. O objetivo deste trabalho é apresentar como está organizado o curso; descrever sua inserção nas
atividades do Sappe; e discutir sua contribuição para a produção, transmissão e extensão de conhecimento para a
comunidade.
Palavras-chave: Psicoterapia breve, treinamento, universidade.

TREINAMENTO PARA ASSISTENTE TÉCNICO DE LABORATÓRIO

M. E. F. Dias, F. A. A. Costa, E. M. P. Motta, D. Y. Kabuki, C. B. Ferreira, A. L. N. Gândara

¹ FEA - Faculdade de Engenharia de Alimentos
E-mail: beted@fea.unicamp.br.

RESUMO
O treinamento teve como objetivo melhorar o conhecimento e a atuação dos assistentes técnicos de laboratório,
conscientizando o grupo sobre o valor dessa função na equipe técnica dos laboratórios e das plantas-piloto, interferindo
na auto-estima e melhorando a motivação para o desempenho dessa função. Para compor o grupo de trabalho foram
convidados técnicos com experiência, habilidade didática e conhecimento das diferentes abordagens e trabalhos
desenvolvidos no ensino e na pesquisa dos quatro Departamentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos. O
programa envolveu aulas interativas e expositivas, aulas práticas e visitas a diferentes laboratórios da Faculdade. Foi
preparada apostila com linguagem acessível e conteúdo que contemplava as atividades de todos os envolvidos no
treinamento. Foi abordada a conscientização das competências da Faculdade no ensino e na pesquisa, e a importância
desse profissional nesse contexto. Para melhorar o conhecimento técnico foram ministradas aulas para diferenciação
de laboratórios biológicos, químicos e plantas-piloto de processamento de alimentos. O conteúdo incluiu técnicas de
limpeza de vidrarias e equipamentos, preparo de materiais de laboratório, preparo de soluções simples, manutenção
de equipamentos, estocagem de produtos químicos, resíduos perigosos, higiene e segurança pessoal e no ambiente
de trabalho, atividades em planta piloto incluindo aula prática dos temas abordados e suas principais dificuldades. O
envolvimento dos assistentes com os técnicos foi fundamental para a motivação de ambos no sentido de melhorar e
participar mais ativamente das atividades de rotina. A motivação aumentava e o entrosamento ficava evidente no
decorrer dos oito encontros semanais (3h). Ações pro-ativas dos funcionários mais graduados no sentido de qualificar
uma equipe criam vínculos e melhoram a atuação dos funcionários de uma instituição.
Palavras-chave: treinamento, laboratório, plantas-piloto
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UM ESTUDO COM MEMORIAIS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO:
MUDANÇA NAS REPRESENTAÇÕES  DE PRÁTICA E IDENTIDADE DOCENTES

L. A. Grandin 1, A. F. Soligo

1FE – Faculdade de Educação/Unicamp
e-mail: lgrandin@unicamp.br

RESUMO
A presente pesquisa, resultado de minha dissertação de Mestrado em Educação, teve por objetivo a identificação e
a análise das representações sociais de professores em exercício que fizeram o curso de graduação em Pedagogia,
na Faculdade de Educação - Unicamp. Para tanto, foi utilizado o Memorial de Formação, trabalho de conclusão de
curso desses alunos-professores, em que estes fazem uma relação entre sua história de vida, sua prática pedagógica
e o que foi vivenciado na graduação. Por meio da Análise de Conteúdo foram estabelecidas categorias de análise,
tendo como referência dois eixos centrais: as representações de identidade e da prática docentes. As representações
sociais dos professores, como visões de mundo e interpretações da realidade, são construídas e reconstruídas por
meio das interações sociais que são estabelecidas ao longo do curso de formação (com os professores, com os
colegas, pelo contato com as novas teorias) e evidenciadas durante o processo de escrita do Memorial de Formação.
Foram reveladas novas representações sobre si: professor mais consciente de seu papel, professor-pesquisador,
professor como formador de cidadãos críticos, professor aberto à mudanças. Com relação à prática pedagógica, as
representações foram marcadas pelas transformações nas funções sociais da alfabetização, da avaliação e de um
novo olhar sobre o aluno.
Palavras-chave: formação de professores, memorial de formação, representações sociais

UM ESTUDO REALIZADO EM FILMES FINOS AMORFOS DE V
2
O

5
 E  FeVO

4

UTILIZANDO LUZ SÍNCROTRON

A. Lourenço1, N. Watanabe2

1Depto. de Física Aplicada/IFGW – Unicamp; 2LNLS – Laboratório Nacional de Luz Sincroton
e-mail: airton@ifi.unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo utilizando Luz Sincrotron em filmes amorfos de V

2
O

5
 e FeVO

4

submetidos à inserção de íons Li+. Utilizamos a técnica de análise por Espectroscopia de Absorção de Raios-X (XAS)
com o objetivo de entender qual a correlação entre os mecanismos de inserção e remoção dos íons de lítio no material
com a estrutura e o estado de oxidação dos átomos de vanádio e ferro presentes no composto. Foram preparadas
amostras de filmes de FeVO

4
, e por comparação com amostras de V

2
O

5
, foi realizado um estudo do comportamento

do estado de oxidação dos átomos de V e de Fe em amostras nas condições “como depositadas” e quando
submetidas à intercalação e deintercalação de Li. Como conclusão foi observado que tanto no V

2
O

5
 quanto no FeVO

4
,

o átomo de V reduz de um estado V(V) para V(IV) no composto intercalado de Li. O átomo de Fe em FeVO
4
 reduz

de um estado Fe(III) para Fe(II) quando intercalado de Li+. Não houve maior redução de estados devido ao baixo grau
de intercalação das nossas amostras. Sugerimos também que as pequenas mudanças observadas nos pré-picos
das amostras FeVO

4
 comparativamente às amostras de V

2
O

5
, devem explicar a boa estabilidade estrutural e

conseqüentemente eletroquímica do FeVO
4
.

Palavras-chave: filmes finos, intercalação eletroquímica, V
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O

5
, FeVO
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UM RESGATE DO PATRIMÔNIO MUSICAL PAULISTA:
AS MISSAS DE MANOEL JOSÉ GOMES, MESTRE-DE-CAPELA EM CAMPINAS

V. L. F. N. Dias1

1 Coordenadoria de Centros e Núcleos - NIDIC/Unicamp
e-mail: vivinog@unicamp.br

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo o resgate do patrimônio histórico e musical campineiro, através de transcrições
musicológicas e considerações analíticas de três Missas de Manoel José Gomes (Santana de Parnaíba, 1792 -
Campinas, 1868), conhecido sob a alcunha de Maneco Músico, figura central no panorama musical da cidade de
Campinas durante o século XIX. Pai do compositor Carlos Gomes (1836-1896) e mestre-de-capela na cidade por
mais de cinqüenta anos, sua produção musical integra a Coleção Manoel José Gomes do Museu Carlos Gomes
(Campinas SP). A escrita musical antiga e a ausência de partitura (todos os originais são manuscritos em partes
cavadas) impossibilitavam a utilização deste material. O processo de transcrição, ou seja, a elaboração de uma
partitura em notação musical atualizada das Missas do compositor constituiu-se assim o objetivo principal deste
trabalho. A partir das transcrições foi realizado um estudo reflexivo com considerações quanto à forma, orquestração
e harmonia das obras. O resultado da pesquisa apresenta às orquestras e corais contemporâneos as Missas em
notação musical atual, possibilitando uma interpretação que coloca músicos e público em geral em contato com obras
representativas de um momento histórico no qual a execução de música sacra era evento da maior importância no
contexto histórico-musical brasileiro.
Palavras-chave: música brasileira, musicologia, missa

UMA NOVA POSSIBILIDADE DE TRABALHO

C. I. Torete, M. R. Armelin, R. G. Nunes, S. A. Rinaldi, T. Ieks, V. Pereira¹, V. M. Coelho

¹DGRH - Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: valzinha.pereira@hotmail.com

RESUMO
A idéia de iniciar um novo trabalho em setembro de 2007 (está em andamento) se deu após a visita de uma educadora
italiana à Creche Área da Saúde. Iniciamos então uma maratona de estudos que contempla-se o tema: organização
de espaço. Os estudos apontaram que os espaços tornam-se condição básica para poder levar em conta vários
outros aspectos. A Educação Infantil possui características muito particulares no que se refere à organização dos
espaços – é importante que existam espaços para a realização de tarefas em grupos; espaços amplos, diferenciados,
de fácil acesso e especializados. Uma proposta que promova a organização do espaço físico contemplando os
interesses das crianças, atendendo às especificidades de cada um, possibilitando dessa forma a identidade cultural.
Nestes termos a instituição constrói o que os italianos chamam de “cultura da infância” – a produção dos adultos
voltada para a infância, realizada em diferenças instâncias: literatura, brinquedo, arte. E a “cultura infantil” – produzida
pelas crianças, no convívio com seus pares. Com espaços flexíveis e versáteis diferentes da casa, incorporando
vários ambientes de vida em contexto educativo, estas são possibilidades que vão sendo criadas pelas crianças e
pelos adultos e que estão em permanente construção da infância.
Palavras chave: Educação Infantil, Organização dos espaços físicos.
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UNIBANDA: DA FASE HERÓICA A UMA QUALIFICADA ESCOLA DE MÚSICA

I. S. Calixto1, E. C. Lins2

¹ Cocen – Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 2 GGBS/Unicamp
e-mail: israel.trompete@gmail.com

RESUMO
A Unibanda tem presença constante nas apresentações institucionais internas e externas como, por exemplo, nas
comemorações dos 40 anos da Unicamp, em 2006, nas dependências da Alesp. A participação de profissionais da
universidade tem sido decisiva para os avanços dos quais desfrutam a comunidade universitária e setores de fora
dela.  Hoje cada vez mais consolidada como projeto consistente de formadora de músicos, conheceu uma dura, mas
rica fase heróica que a sedimentou. O que era um projeto com origem na banda comunitária do professor José Coelho,
em 1984, chamada de banda comunitária, mais fechada, formada por funcionários e alunos, passou a adotar um
programa aberto à comunidade de Campinas. Na década de 90, especificamente na gestão do Prof. Carlos Vogt, a
banda passou a ter reconhecimento institucional de forma mais abrangente, então através do SAS - Serviço de Apoio
ao servidor, órgão do GR. Hoje, dentro do Núcleo de Integração e Difusão Cultural (Nidic) da Unicamp, na estrutura
do Cocen, a escola atende dezenas de alunos, tanto filhos de funcionários e docentes, como também muitos
interessados da comunidade externa e se prepara para dar mais um salto, agora externo, abrangente e de qualidade,
enquanto projeto institucional de cultura.
Palavras-chave: cultura, educação musical, serviços comunitários

UNIDADE DE POTÊNCIA E CONTROLE

E. V. A Silva1, L. F. Maestro1, C. A. Luengo1

1IFGW – Instituto de Física “Gleb Wataghin”/Unicamp
e-mail: evalerio@ifi.unicamp.br

RESUMO
A UNIDADE DE POTÊNCIA E CONTROLE (UPC) é um equipamento integrado destinado a fornecer energia
elétrica podendo ser regulado seu nível de tensão ou corrente, com realimentação de modo a deixar seu nível
constante. Tem acoplado um sistema de controle e comando programável computadorizado, destinado a automação
de pequenos processos industriais composto de entradas e saídas analógicas e digitais, gerador de sinais e leitor de
encoder. Monitora e grava variáveis do processo automatizado, de forma digital. Pode ser acoplado à rede utilizando
protocolo TCP/IP, podendo trocar informações e comando. Pode ser utilizado em empresas de solda elétrica, corte
a plasma, galvanoplastia, fundição por indução, aquecimento e incineração de resíduos. Ainda são mostrados testes
comparativos entre a UPC e uma fonte comercial. A UPC está em processo de patente e seus tramites estão sendo
realizados pela INOVACAMP.
Palavras-chave: Fonte de potência, plasma térmico e automação.
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URBANIZAÇÃO E FRAGILIDADE POTENCIAL DO RELEVO NA BACIA DO
CÓRREGO PROENÇA, MUNICÍPIO DE CAMPINAS (SP)

L. R. Vilela Filho1, A. C. Vitte2

1FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola,  2 IG/Unicamp
e-mail:  vilela@agr.unicamp.br

RESUMO
O acelerado processo de expansão urbana verificado nas últimas décadas, particularmente nas grandes cidades
brasileiras, contribuiu de forma significativa para o crescimento dos problemas ambientais urbanos. Dentre esses
problemas, a questão das enchentes tem se constituído em um dos mais relevantes por acarretar danos socioambientais
por vezes irremediáveis. Em sua gênese, a incidência de enchentes em áreas urbanas está associada às circunstâncias
em que se consolida o processo de intervenção no espaço urbano. Essas intervenções alteram e desestabilizam o
sistema natural, fazendo com que sua dinâmica passe a responder a novos estímulos e processos, podendo resultar
na fragilidade do sistema. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é caracterizar a situação de risco às enchentes
na bacia do córrego Proença, situada nas imediações da área central da cidade de Campinas (SP), a partir da relação
entre a fragilidade potencial do relevo, e o processo de produção do espaço urbano em Campinas. A correlação entre
os índices morfométricos obtidos possibilitou a identificação dos setores de fragilidade potencial da bacia, de tal forma
que, a associação entre o modelo de gestão urbana adotado para a cidade, onde se priorizaram as intervenções
viárias e funcionais em detrimento das propriedades morfométricas do espaço natural, resultou em situações de risco
na bacia do córrego Proença, nesse caso, risco às enchentes.
Palavras-chave: urbanização, fragilidade, enchentes

URINÁLISE: AMPLIANDO SEU CONTROLE DE QUALIDADE

P. V. Bottini1, C. R. Garlipp1, M. F. Gonçalves¹, S. F. Martins1, S. Silveira1, A. Barnabé1, C. L. Denardi1,
A. N. Oliveira1

1HC – Hospital de Clínicas - Divisão de Patologia Clínica/Unicamp.
e-mail:  lbio@hc.unicamp.br

RESUMO
Urinálise é o exame da urina através de um conjunto de análises físicas, químicas e microscópicas, realizado em
todos os laboratórios e com demanda crescente. Este estudo teve por objetivo ampliar o controle de qualidade através
da identificação de mudanças no perfil de seus resultados.  Foram avaliadas retrospectivamente 1702 amostras de
urina encaminhadas para realização de exame de urina de rotina (análise físico-química - Urisys® Roche e análise
microscópica do sedimento). As alterações foram tabuladas e as  freqüências calculadas. As alterações mais
freqüentes foram aquelas relacionadas a presença de leucócitos (35% no sedimento, 45% na tira reagente),
eritrócitos (25% no sedimento, 53% na tira reagente) e proteínas (43%). Nitrito, glicose e cetona foram positivos em
5%, 6%, 18% respectivamente. As maiores taxas de resultados falso-positivos foram bilirrubina (75%) e urobilinogênio
(16%). Cristalúria e cilindrúria estiveram presente em 16% e 29% das amostras, respectivamente. Cerca de 50%
das amostras mostravam sinais de possível contaminação de coleta. Através do conhecimento de seu perfil de
resultados, o laboratório pode identificar rapidamente qualquer desvio que porventura não tenha sido detectado na
análise de seus controles, disponibilizando mais uma ferramenta para melhorar seu controle de qualidade.
Palavras-chave: urinálise, controle de qualidade.
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USO DE MODELOS ANIMAIS PARA O ESTUDO DA PATOGENICIDADE  BACTERIANA

A. S. M. Degrossoli1, S. S. Martins1, T. Yano1

1 IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: asmd@unicamp.br

RESUMO
O estudo da patogenicidade bacteriana exige testes em modelos biológicos para a determinação de seus fatores de
virulência. Os testes in vivo são usados quando os experimentos in vitro, por exemplo, cultura de linhagens
celulares, não fornecem todas as informações necessárias para estudos conclusivos. Para a detecção de enterotoxinas
termoestáveis (ST) faz-se o teste do Camundongo Recém-Nascido, dado o efeito rápido destas toxinas. A pesquisa
de enterotoxinas termolábeis é realizada através do teste de Alça Ligada de Intestino de Coelho. O estudo do fator de
permeabilidade (PF) e fator necrosante, o material é inoculado no dorso de coelho. A realização destes testes exige
o cuidado e manutenção dos animais, a partir da entrega pelo fornecedor comercial ou pelo Centro de Bioterismo
(CEMIB) da UNICAMP. A execução das diferentes técnicas implica em planejamento e preparo prévio de materiais
e soluções. O trabalho finaliza-se com o registro dos resultados: pela pesagem dos intestinos e carcaça dos animais,
no teste do Camundongo Recém-Nascido; pela observação da retenção de líquidos e processamento histológico do
íleo de coelho, no teste de Alça Ligada de Intestino; pela obervação de edema e necrose na pele do dorso de coelho,
seguido de processamento histológico do tecido epitelial. Além de servir ao nosso laboratório, a execução destes
testes também é oferecida na forma de prestação de serviços para outros laboratórios.
Palavras-chave: patogenicidade, modelo animal, fator de virulência.

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE HISTERECTOMIA COMO FERRAMENTA PARA
DESCONTAMINAÇÃO DE COLÔNIAS DE CAMUNDONGOS

C. M. Vinagre1, D. P. Alves, R. Gilioli

1CEMIB - Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais de Laboratório/
Unicamp
e-mail: cristiane@cemib.unicamp.br

RESUMO
A histerectomia ou derivação cesariana é uma técnica utilizada para a eliminação da maioria dos agentes patógenos
de camundongos e ratos que apresentam transmissão horizontal. O presente trabalho avaliou a eficácia e descreveu
a técnica de histerectomia realizada em Unidade Isoladora. Camundongos imunodeficientes da linhagem C57BL/6/
bg/bg que apresentavam infecções por diferentes vírus murinos, ectoparasito, endoparasito e protozoários foram
submetidos à derivação cesariana. Camundongas fêmeas receptoras S.P.F. e doadoras da linhagem C57BL/6/bg/
bg foram acasaladas mediante sincronismo do ciclo estral. A técnica foi realizada 12 horas antes do parto normal na
seção de Quarentena do CEMIB. Foram realizadas 14 derivações cesarianas. Obteve-se êxito em relação ao aceite
em cinco histerectomias. Os resultados do controle sanitário mostraram que os animais apresentavam-se isentos de
todos os patógenos detectados Vírus (MHV, vírus da encefalomielite de Theiler-TMEV e Sendai), ectoparasita
(Myobia musculi), endoparasita (Syphacia obvelata) e protozoários (Spironucleus muris, Tritrichonomas muris,
Entamoeba muris e Hexamastix muris) antes de serem submetidos à técnica de histerectomia. Os resultados
mostraram que a histerectomia é uma técnica efetiva para a obtenção de animais livres de contaminações.
Palavras-chave: Camundongos, Histerectomia, Patógenos
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UTILIZAÇÃO DE MOLUSCOS DE ÁGUA DOCE NO CICLO EXPERIMENTAL DE
Angiostrongylus costaricensis (NEMATODA)

J. B. A. Oliveira1, I. G. Pereira1

1IB- Instituto de Biologia/Unicamp
email: rmadi@unicamp.br

RESUMO
O nematódeo Angiostrongylus costaricensis é um parasito ocasional do homem e causador da angiostrongilose
abdominal. Os hospedeiros intermediários são moluscos pulmonados terrestres que adquirem o parasito pela ingestão
e/ou penetração das larvas L1 saídas dos ovos. Após um período de desenvolvimento, os moluscos eliminam as
larvas infectantes L3 através do muco ao se locomover. Em laboratório eram oferecidas 3000 larvas L1 por molusco
(Sarasinula sp.) e após 30 dias de infecção recuperava-se, através de digestão por pepsina (100ml/molusco),
aproximadamente 20 larvas L3 (taxa de recuperação=0,67%). Para superar as dificuldades encontradas na recuperação
de larvas infectantes L3 em moluscos, optou-se por testar a infecção em moluscos de água doce do gênero
Biomphalaria. Foram testados cinco grupos: B. glabrata var. albina, B. glabrata var. melânica, B. tenagophila
linhagem Campinas, B. tenagophila linhagem São José dos Campos e B. tenagophila linhagem São José dos
Campos geneticamente selecionada para Schistosoma mansoni. O molusco que melhor respondeu foi B. glabrata
var. melânica, com oferecimento de 120 larvas L1 e a recuperação de 20 larvas L3 (taxa de recuperação=16,67%)
em 90 dias também por meio de digestão em pepsina, utilizando-se porém menor volume (20ml/molusco).
Palavras-chave: Angiostrongylus costaricensis, moluscos de água doce, infecção experimental

VALOR PREDITIVO DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)
COMO BIO-MARCADOR DE EXPOSIÇÃO AO SÊMEN HUMANO

L. C. Oliveira1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: laurione@hc.unicamp.br

RESUMO
A partir do tecido da próstata e do líquido seminal pode-se obter o Antígeno Prostático Específico (PSA), que  é uma
glicoproteína secretada pela próstata. O PSA desempenha a função de uma serina proteinase, e a sua atividade
proteolítica é inibida pela formação irreversível de complexos com inibidores de protease, a alfa-1-antiquimotripsina e
alfa-2-macroglobulina, além de outras proteínas da fase aguda.  Habitualmente, concentrações elevadas de PSA no
soro são indicadores de doenças da próstata, e sua presença no fluido cervicovaginal é impositiva de exposição ao
sêmen. Os objetivos do estudo foram: (i) validar a determinação do antígeno prostático específico (PSA) em eluatos
preparados de swabs vaginais realizados antes e após relação sexual; (ii) verificar a possível interferência do
congelamento e descongelamento dos eluatos na determinação de PSA; (iii) estudar a possível interferência dos
materiais utilizados nos condons e swabs na determinação de PSA; (iv) ser um estudo piloto para comparar a eficácia
dos condons masculino e feminino na prevenção a exposição ao sêmen durante o uso típido. Os resultados
demostraram que  o PSA é um eficiente biomarcador para avaliar a eficácia e a freqüência de exposição ao sêmen
durante o uso dos preservativos feminino e masculino. Conclui-se que a determinação de PSA em eluatos obtidos de
secreção cervicovaginal, coletadas em swabs após relação sexual, é um eficiente método para se avaliar a
exposição ao sêmen humano.
Palavras-chave: Preservativo, Antígeno Prostático Específico (PSA), Imunoensaio
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VANTAGENS E LIMITAÇÕES NA IDENTIFICAÇÃO DE CORPOS EM DECOMPOSIÇÃO x DNA

S. K. Carvalho¹, P. B. Rocha, D. E. Júnior, L. R. S. Costa, R. Agostini, A. A. Barbieri

FOP – Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp
e-mail: kat.carvalho@yahoo.com.br

RESUMO
Foram analisadas as vantagens e as limitações do emprego do exame de DNA na identificação de corpos em
decomposição considerando em especial, a influência do meio líquido onde se encontravam os corpos (água doce e
água salgada). Por meio de dois casos clínicos - um acidente aéreo com avião bimotor que caiu no mar próximo à
VITÒRIA/ES, com 06 passageiros a bordo, 03 corpos mutilados foram encontrados após 36hs, 01 corpo mutilado foi
encontrado em uma praia 15 dias após e 02 corpos nunca foram encontrados; e o outro caso clínico, um acidente
automobilístico sem testemunhas, no qual uma caminhonete foi encontrada no fundo de um rio, decorridos 3 meses
do possível acidente, em meio às ferragens, foram encontrados 02 corpos esqueletizados, supostamente pai e filho.
Foi concluído que a obtenção de perfil genético de DNA a partir de amostras degradadas ou “low copy number” é
difícil, que vários protocolos devem ser tentados, pois neste caso a situação foi totalmente contrária na qual a literatura
afirma.
Palavra chave: DNA, decomposição, corpos

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI O LIXO BIOLÓGICO PRODUZIDO PELA UNICAMP E REGIÃO?

Y. F. Honório1, M. S. C. A. da Cunha1, S. M. P. M. Reis1, E. M. P. Motta1

1FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos/Unicamp
e-mail: fagnani@fea.unicamp.br

RESUMO
Mensalmente são geradas cerca de 300 toneladas de lixo biológico em Campinas e região. Esse lixo, considerado
Classe A, é proveniente de hospitais, centros de saúde, farmácias, clínicas, laboratórios, ambulatórios, consultórios
médicos, odontológicos, veterinários etc. No Laboratório de Ensaios Biológicos do Departamento de Alimentos e
Nutrição (DEPAN) da Faculdade de Engenharia de Alimentos, são realizadas pesquisas nutricionais com animais,
cujos resíduos: carcaças de animais, sangue, vísceras e material perfurocortante são coletados adequadamente por
firma especializada para tratamento e disposição. Com o objetivo de saber o destino final desse tipo de lixo, foi
realizada uma visita técnica à empresa MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda, responsável pelo tratamento de todo
lixo Classe A de Campinas e região. Profissionais de apoio técnico e alunos de pós-graduação do DEPAN
acompanharam todo processo de tratamento, no qual o resíduo biológico é triturado, recebe a injeção de vapor d’água
(150°C/15 min) e aplicação de ondas eletromagnéticas (95°C/30 min). Após esse tratamento, o lixo já reduzido em
até 80% do volume inicial, é considerado lixo comum (Classe D) e disposto em aterro sanitário. Esta visita foi muito
importante do ponto de vista técnico, agregando conhecimento aos profissionais envolvidos no gerenciamento de
resíduos químicos e biológicos do Departamento de Alimento e Nutrição.
Palavras-chave: lixo biológico, visita técnica, lixo comum
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Eixo Temático III

DESENVOLVIMENTO HUMANO,
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Compreende ações de abrangência humana, individual e coletiva, nas questões
 de saúde física, psicológica, ambiental e social, além de ações educacionais,

culturais e assistenciais.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE

V. Coentro¹

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: vivi@unicamp.br

RESUMO
Atualmente as sociedades ocidentais vivem na chamada era da “globalização”, definida como um momento caracterizado
pela mercadologização da vida social e cultural, pelo declínio da interioridade e da reflexividade como valores, pela
valorização da imediatez do prazer; pela super individualização; pela compressão do espaço-tempo; pela desvalorização
das ações coletivas. A arte de contar histórias está na contramão disso. Possibilita à imaginação, o convite à escuta,
é uma ação coletiva, que fala num outro plano que não é o da razão. O contador de histórias reaparece no mundo
globalizado com diferentes características, assim como o público e os locais por onde ele narra. Este relato de
experiência descreve como o contador de histórias vem atuando dentro do âmbito da Universidade em eventos,
semanas temáticas e/ou reuniões. O trabalho como contadora de histórias dentro da Universidade vem ocorrendo
desde 2006 com o propósito de promover por meio das histórias momentos reflexivos sobre os temas tratados nos
diferentes eventos que ocorrem na Universidade. O modo narrativo constrói dois panoramas simultâneos essenciais
e distintos: o da ação e da consciência, e convidam os ouvintes a olharem pelos olhos das personagens e assim
podem observar e refletir sobre seu próprio mundo, promovendo em aliança aos conteúdos técnicos dos eventos
maior assimilação destes e resultando em boa aceitação deste tipo de trabalho.

Palavras-chave: arte de contar histórias, ambiente institucional, universidade

A COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL NA INTERAÇÃO DO ENFERMEIRO
COM O PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO

J. O. Teixeira1, S. Rodrigues¹

 ¹CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e–mail: oliveirateixeira.josenei@gmail.com

RESUMO
A comunicação é um instrumento básico de trabalho, sendo que utilizado de forma efetiva com a equipe de
enfermagem e com o paciente estabelece um vínculo verbal ou não-verbal. A comunicação não-verbal expressa
emoções que ajudam o enfermeiro a entender melhor seu paciente, tornando uma assistência de qualidade.
O objetivo deste estudo tem como revisão bibliográfica da comunicação não-verbal na enfermagem e também
descreve a importância da comunicação não-verbal no centro cirúrgico e nas interações enfermeiro-paciente visando
uma assistência mais eficiente.
Dos artigos encontrados, vinte e quatro são da revista “Nursing”, no período de 2000 a 2005, nestas foram realizadas
pesquisas com nove profissionais, sete pacientes, três acadêmicos e cinco pesquisas bibliográficas. Já na revista
“Latino Americana de Enfermagem”, foram encontrados 17 artigos no período de 2000 a 2005, sendo realizadas
pesquisas com quatro profissionais, seis pacientes, quatro acadêmicos e dois profissionais juntamente com pacientes
e uma pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Comunicação, Enfermagem, Centro Cirúrgico.
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A CONTRIBUIÇÃO DA OUVIDORIA/HC NO EXERCÍCIO DO DIREITO À SAÚDE

M. F. S. Martins¹, M. A. A. G. Zagatto¹, C. Roveran

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: ouvidoria@hc.unicamp.br

RESUMO
Ouvidoria na Saúde caracteriza-se como mecanismo inovador promovendo o fortalecimento do controle social com
caráter participativo, facilitando e tornando mais direto e mais cotidiano o contato entre os cidadãos e a instituição.
Constitui-se em um canal para ouvir, isento de preconceitos e imparcial valorizando os interesses e opiniões dos
usuários. Tem por princípio a problematização do processo de trabalho em saúde com foco nas relações, o respeito
aos direitos e necessidades dos usuários, a solidariedade e a defesa da vida. A Ouvidoria também trabalha para o
aprimoramento da organização institucional como fonte de informação que ajuda a direcionar ações administrativas
para uma construção coletiva de propostas com a gerência, com a equipe local e com a rede de serviços. A ouvidoria
é portanto um observatório dos processos de trabalho em saúde fundamentada na Constituição de 1988 e na Política
Nacional de Humanização que estabelece  “a saúde como um direito de todos e dever do Estado”. Os efeitos
positivos se refletem nas relações e na organização instituicional como maior preocupação com o acolhimento dos
usuários, organização e sistematização das demandas recebidas e contribuição no aperfeiçoamento e mudanças nos
processos de trabalho internos. Os desafios aparecem na dificuldade de profissionais/usuários para enfrentar a crise
do diferente, para compreender o papel da ouvidoria e para considerar os valores subjetivos do outro.
Palavra-chave: ouvidoria

A CONTRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO

ADMINISTRATIVO NA MEDICINA DO TRABALHO

Z. A. DOS SANTOS1

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: zilma@unicamp.br

RESUMO
Faço parte da comunidade da Unicamp há 20 anos, mas no setor de medicina do trabalho atuo há 8 anos.  Meu
trabalho consiste em acolher os funcionários que retornam do INSS para agendar uma consulta com o médico do
trabalho. Por estar na secretaria, adquiri uma certa experiência para tratar dos casos que aparecem para ser atendidos
no setor. Preciso ter um preparo para lidar com as fragilidades dos funcionários que quando retornam do período de
afastamento da Unicamp, trazem consigo problemas físicos e emocionais somados ao medo da readaptação no
mesmo setor ou em outros setores aos quais não pertenciam. Para isso, temos que atuar como intermediadores entre
o servidor e sua chefia tentando melhor adapta-lo e minimizando a angústia da volta ao trabalho do funcionário.  Para
a qualidade das atividades do meu trabalho elaborei uma rotina que trouxe sucesso para o meu dia-a-dia: 1 - Acolho
o servidor com a decisão da alta médica que tanto pode ter a comunicação da alta ou o indeferimento do benefício. 2
- Se o funcionário estiver com alta, será agendada uma consulta com o médico do trabalho e a partir da consulta
(exame físico e conversa), ele irá emitir um ASO – Atestado de Saúde Ocupacional dizendo se o servidor está apto
ou inapto a voltar ao trabalho;
Palavras-chave: atendimento, medicina do trabalho, acolhimento
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A EXPERIÊNCIA DA DOAÇÃO: CONVERSANDO COM AS FAMÍLIAS
DOADORAS NO PERÍODO PÓS-ÓBITO

E. B. Bachega1, M. A. Barg2, H. J. L. Zambelli1

¹HC – Hospital de Clínicas, ²FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
 e-mail: eliete@hc.unicamp.br

RESUMO

O transplante de órgãos e tecidos é, atualmente, uma opção terapêutica para doenças que, até pouco tempo,
eram consideradas terminais. Com isso, a necessidade de órgãos transplantáveis tem crescido muito nos últimos
anos. Conhecer os motivos que levam as famílias a  decidirem pela doação, pode ajudar no processo doação-
transplante, reduzindo o número de recusas. A família tem papel importante na decisão sobre a doação dos órgãos e
tecidos de seu parente. Seja respeitando a decisão manifestada pelo mesmo, seja na tomada da decisão sem o
conhecimento prévio de seu desejo. De uma amostra de 35 famílias doadoras, 7 foram entrevistadas. Cada entrevista
teve duração média de 2 horas e compareceram, em média, 3 familiares. A necessidade de saber se os transplantes
foram bem sucedidos e o estado de saúde dos receptores foi manifestada em todos os casos. O processo foi avaliado
como longo e burocrático, ocasionando a demora na liberação do corpo. Sobre a experiência da perda, as questões
estavam voltadas para o que pode ser considerado normal ou não, no processo do luto. Todas as famílias avaliaram
positivamente as entrevistas no pós-óbito. Palavras-chave: Doação de Órgãos, Período Pós-Óbito, Acolhimento às
Famílias.

A GESTÃO DA QUALIDADE E O REDESENHO DE PROCESSOS COMO MODELO DE
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EM HOSPITAIS PÚBLICOS UNIVERSITÁRIOS:

O CASO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

M. B. B. P. B. Lima1, A. J. Petenate1

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: bernadet@hc.unicamp.br

RESUMO
A qualidade na área de saúde pública ainda é um movimento incipiente no Brasil. Insuficiência de recursos para
investimentos e melhorias, mas também falta de eficácia e efetividade, frágil acolhimento dos usuários, baixo impacto
das ações de saúde sobre os problemas da população, se constitui ainda problemas evidentes. Torna-se extremamente
necessário e urgente apontar possibilidades de intervenção nesta realidade. Não basta melhorar o financiamento na
saúde, é preciso corrigir os procedimentos organizacionais para reduzir custos, eliminar desperdícios, re-trabalho, e
reduzir a variabilidade nos processos de trabalho. O que deve mover a administração pública é a boa utilização do
orçamento, e não o aumento de lucro. Sendo assim, a área de saúde pública é um ambiente único e desafiador para
implantar mudanças na forma de Gestão. Esta dissertação tem a finalidade de retratar como a Gestão da Qualidade
e o método de Redesenho de Processos pode ser uma estratégia para o Desenvolvimento Organizacional nos
Hospitais Públicos Universitários, através do relato da experiência no Hospital de Clínicas da UNICAMP. A
realidade encontrada pelo redesenho nos processos do HC-UNICAMP foi uma grande quantidade de mudanças
fáceis de implantar nos processos vigentes. Os trabalhos permitiram avançar nas interfaces entre as áreas, e
estabeleceu-se uma rotina de interação entre processos fornecedores e clientes, com decisões compartilhadas entre
vários serviços. Um grande salto se deu porque assuntos interfuncionais e interprofissionais passaram a ser mais
abordados e discutidos. A Qualidade e o Redesenho de Processos também contribuiu para mudanças na cultura
organizacional, tais como: melhoria na integração interna entre os diversos níveis organizacionais; qualificação das
lideranças; mudança de consciência nos trabalhadores e gerentes; e criação de intenso movimento coletivista.

Palavras-chave: Gestão da Qualidade, desenvolvimento organizacional, saúde pública
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A IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO POR ACUPUNTURA NO CENTRO DE
SAÚDE DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

R. C. Pires da Silva1, M. E. Q. Areias1

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.coml

RESUMO
Desde 1997 a Acupuntura foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina e em 1999
foi implementado o tratamento por acupuntura nas patologias músculo-esqueléticas dolorosas de caráter crônico e/ou
agudo no CECOM (Centro de Saúde da Comunidade), com objetivo de oferecer uma opção de tratamento aos
pacientes com patologias músculo-esqueléticas dolorosas agudas ou crônicas, tais como: lombociatalgias, cérvico-
braquialgias, DORT, síndromes dolorosas miofasciais, fibromialgias, epicondilites, cefaléias, cérvico-gênicas, artralgia,
torcicolo, dor decorrente de disfunções de articulação têmpero mandibular). A acupuntura atende a promoção da
saúde, a prevenção das doenças e o tratamento de forma global e integral. A caracterização dos pacientes é de 91%
mulheres e predominantemente da faixa etária entre 40 a 49 anos (45%). Os Resultados obtidos pelo tratamento da
Acupuntura apontam para 64% de Eficácia Total, 27% de Eficácia Parcial, 7% abandonaram o tratamento e 2%
foram encaminhado para outro tipo de intervenção. Essa abordagem aumentou a demanda por esse tipo de intervenção
e seu sucesso motivou novas pesquisas interdisciplinares envolvendo acupuntura, nutrição e psicologia. Existe
vantagem financeira da acupuntura em relação à medicina acidental quanto ao custo e benefício do tratamento.
Palavras-chave: Acupuntura, implantação

A INDISSOCIABILIDADE NA EDUCAÇÃO - TRABALHO E O PROCESSO
DE INSERÇÃO DE UM OPERACIONAL NA ATIVIDADE ACADÊMICA

D. Pereira1

Cotil – Colégio Técnico de Limeira/Unicamp
e-mail: domingospereira9@gmail.com

RESUMO
A sociedade brasileira como toda tem um grande desafio: repensar a educação pública urgentemente. É

necessário como contribuição a esse debate considerar resultados práticos como paradigma. A educação tecnológica
já desde o ensino fundamental pode abrir muitas vias diante do (a) estudante, mas uma coisa é certa, o aluno (a) pelo
menos vê uma luz no fim do túnel, no sentido profissional que o (a) estimula e desafia. Usando aqui o método da
historiografia, descrevo a importância do estudo, e do estudo técnico mais específico pode significar o desenvolvimento
de um processo que traz a inserção de um servidor, de atividade profissional.Em 1972 ingressei na Unicamp como
vigia noturno, no campus de Limeira, então FEL e COTIL. Cursava Desenho Técnico na atual ETE da Paula Souza
em Limeira. Reforçava nos finais de semana com um curso de desenho arquitetônico à distância. Na seqüência
ingressei no curso de mecânica (noturno) do Cotil em 1976. Após prestar vários concursos públicos, passar por
várias funções, passei a desenhista da FEL, nesta função  por vinte anos. Ressalto aqui a importância dos cursos
técnicos no desenvolvimento profissional. Em 1995 exerci funções de professor de Geografia no Cotil. Atualmente
aposentado da Unicamp, sou professor titular efetivo de cargo efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo. Ao observar a realidade dos estudantes, sem horizontes, na falta de perspectivas de uma profissão, penso que
a Unicamp pode ser exemplo, através da história de vida de seus profissionais.
Palavras-chave: Educação e Trabalho, Educação Profissional
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS

C. R. Almeida¹, R. L. Almeida¹

¹CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/Unicamp
e-mail: cipa@unicamp.br.

RESUMO
Por um longo tempo, a prevenção de acidentes na universidade era baseada unicamente na vontade pessoal do
pesquisador, do seu grupo de pesquisa/docência, ou, ainda, de sua unidade acadêmica. O presente trabalho teve
como objetivo levantar, do ponto de vista institucional, os principais marcos normativos na prevenção de acidentes
no âmbito da Unicamp. O levantamento proporcionou a identificação de três marcos relevantes na prevenção de
acidentes na Unicamp: a criação das CIPAs em 1983, a significativa alteração da composição e a criação de CIPAs
setoriais em 1995 e o estabelecimento da política de saúde do trabalhador e prevenção de riscos ambientais pela
Câmara de Administração do Conselho Universitário em 1999. As perspectivas de mudanças na cultura universitária
de prevenção de acidentes estão diretamente dependentes da necessidade de maior investimento na formação
continuada dos docentes/pesquisadores e pessoal de apoio e, ainda, do estabelecimento de requisitos de prevenção
de acidentes de trabalho na liberação de recursos pelas agências de fomento ao ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: CIPA, Prevenção de Acidentes, saúde do trabalhador

A INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE
DE VIDA DO PACIENTE EXPOSTO A RADIO E QUIMIOTERAPIA FRENTE ÀS REAÇÕES

ADVERSAS DA CAVIDADE ORAL

R. A. C. Caldas¹, E. C. L. Silva, G. l. Agostino, H. M. Almeida

¹ HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: robertaaccaldas@bol.com.br

RESUMO

Quimioterapia e radioterapia são opções de tratamento antineoplásicos. Dos pacientes com câncer 70% farão
quimioterapia, destes 40% desenvolverão complicações bucais. Dentre os principais efeitos colaterais relacionados
aos tratamentos antineoplásicos estão a mucosite, que é a complicação oral mais freqüente podendo prejudicar a
alimentação, fala e servir como porta de entrada para infecções sistêmicas, seguida da xerostomia, causada pela
diminuição ou alteração da saliva secretada, cárie de radiação, neurotoxicidade, osteorradionecrose, infecções,
sangramento bucal, alterações no paladar, trismo e alterações dentárias. Tais complicações podem interromper o
tratamento, prolongando o período de internação. A gravidade das lesões na cavidade bucal vai depender do tipo de
droga, tempo e dosagem, idade e condição bucal do paciente. Cuidados pré, durante e pós-tratamento com radioterapia
e quimioterapia devem ser realizados para prevenir ou minimizar esses efeitos colaterais. Conhecer as complicações
causadas pelo tratamento antineoplásico na cavidade bucal, como orientações e procedimentos que busquem
minimizar ou evitar as complicações bucais são importantes, mostrando a necessidade da participação do Cirurgião
Dentista dentro de um trabalho multidisciplinar juntamente com a equipe hospitalar, buscando oferecer qualidade de
vida e sucesso terapêutico.
Palavras-Chave: Quimioterapia, mucosite, alterações bucais.
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A INTENCIONALIDADE COMO PRESSUPOSTO PARA A CARACTERIZAÇÃO
DO ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

S. P. Gerim¹, M. E. Q. Areias²

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ²CECOM/Unicamp
e-mail: sgerim@uol.com.br

RESUMO
O assédio psicológico no trabalho, também conhecido por “mobbing” ou simplesmente assédio moral é tratado por
diversos estudiosos como um comportamento intencional, ou seja, que envolve a vontade livre e consciente do
assediador de desestabilizar emocionalmente o assediado. Por outro lado, verifica-se na prática que nem todos os
comportamentos vexatórios e antiéticos adotados no ambiente de trabalho, são direcionados com a finalidade de obter
um resultado danoso à saúde mental da vítima.  O presente trabalho visa estimular a reflexão sobre o que realmente
seja assédio moral no ambiente de trabalho e se o elemento “intencionalidade” deva ser considerado como pressuposto
indispensável para sua caracterização e a responsabilização legal do empregador público ou privado.  Para o estudo
do tema abordado foram realizadas entrevistas com profissionais da área de saúde e jurídica, bem como realizada
revisão bibliográfica.  Conclusão: pode haver assédio moral não intencional, não devendo a intencionalidade ser
apontada como pressuposto para a caracterização da figura em estudo.
Palavras-chave: assédio moral, intencionalidade, caracterização.

A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL IDENTIFICANDO O PERFIL
DO PACIENTE INTERNADO NA ENFERMARIA DE CARDIOLOGIA

A. R. F. Gasparoni1

1HC - Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: ferrari@hc.unicamp.br

RESUMO:
A pesquisa pretende conhecer o perfil do paciente internado, identificar o cuidador e avaliar as situações decorrentes
do processo saúde doença fornecendo apoio, orientações e encaminhamentos. A amostra do estudo baseou-se na
analise dos registros de atendimentos realizados pelo Serviço Social no período de Janeiro à Dezembro de 2007,
perfazendo 508 atendimentos. A pesquisa revelou que os pacientes internados na Enfermaria de Cardiologia trazem
consigo inquietações pela falta muitas vezes de conhecimento e orientações quanto ao diagnóstico. Nesse sentido o
Serviço Social se dá sob duas dimensões: A primeira a natureza sócia educativa pois, estas questões interferem
diretamente no processo de tratamento estando ligadas aos suprimentos de recursos para o atendimento das
necessidades básicas. A segunda dimensão é acolhedora permitindo espaço para explicitação das angustias,
temores preocupações e duvidas terapêuticas á medida que são manifestadas, amenizando de forma a permitir ao
usuário e a família condições de uma relação dialógica entre os usuários, familiares e a toda equipe de saúde que o
assiste.
Palavras-chaves:  cuidador, família, relação dialógica.
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A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA UNIVERSIDADE:
O CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER - CISEL

E. D. Kempter1, K. Stancato2 , L. R. Emiliano3, R. F. Marangoni1, S. A Bizello1

1FEC - Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura - Coordenadoria de Projetos - CPROJ/Unicamp, 2FCM -
Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp, 3FEQ - Faculdade de Engenharia Química/Unicamp.
e-mail: ekempter@fec.unicamp.br

RESUMO
A criação do Centro Integrado de Saúde, Esporte e Lazer – CISEL- é decorrência da necessidade cada vez mais
atual de congregar, em um espaço externo ao ambiente de trabalho, a promoção da melhoria da qualidade de vida e
da saúde para a comunidade acadêmica e externa, assim como, aplicar conceitos de sustentabilidade, que é uma
exigência de uma sensibilidade social cada vez mais presente. A implantação do CISEL visa introduzir novos
modelos de ação cultural, educacional e consciência corporal, através de suas diferentes manifestações, destinadas
a todos os públicos, em diversas faixas etárias e estratos sociais, como pressuposto para a transformação social, por
meio de experiências duradouras e significativas. A concretização desse propósito se dará através da modelação de
um espaço físico articulador da diversidade de idéias e formas de sentir e pensar, onde serão realizadas campanhas
de sensibilização e incentivo à prática de atividades físicas, contemplando as abordagens culturais e educacionais,
estimulando ações que contribuam para aproximar a saúde da qualidade de vida.
Palavras-chave: Práticas Esportivas e Culturais, Qualidade de Vida, Sustentabilidade.

A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE
 (EQUIPE ATLETISMO  LABEX- GGBS- UNICAMP)

N. A. G. Camacho1

1FE –Faculdade de Educação/Unicamp
e-mail: camacho@unicamp.br

RESUMO
Participar de corridas de atletismo e representar a Unicamp, sempre foi sonho de muitos funcionários que participavam
de provas isoladamente, mas somente em 2002 surge o Labex, Laboratório de Bioquímica do Exercício, instalado no
Instituto de Biologia – Depto. de Bioquímica-Unicamp, com o intuito de trabalhar com o esporte e proporcionar
treinamentos de alto nível, envolvendo mais de 12 funcionários da Unicamp, sendo treinados pelos mestrandos e
doutorandos que desenvolvem seus projetos de pesquisa no Labex. Cada atleta tem um preparador físico que o
acompanha nos treinamentos, que são individualizados e direcionados conforme avaliação. O Labex faz também o
acompanhamento com exames de sangue, testes de composição corporal, testes de VO2 (volume máximo de
oxigênio), na Esteira, na Pista de Atletismo e reuniões com psicóloga, nutricionista e coordenador de atletismo
quinzenalmente. Em 2008 o GGBS entra como patrocinador e auxilia a equipe nas ações que envolvem a pesquisa,
ensino e extensão.
Palavras-chave: atletismo, condicionamento físico, treinamento
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A RECICLAGEM DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS COMO
EXERCÍCIO DE CIDADANIA: O CASO DA FEAGRI

J. M. da Silva1

¹FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp
e-mail: jose.silva@agr.unicamp.br

RESUMO
Esse projeto originou-se da idéia de encontrar alternativas para minimizar uma situação cotidiana no ambiente de
trabalho quanto ao destino dos copos plásticos descartáveis utilizados diariamente. O desafio seria transformar esse
material descartável em algo que pudesse retornar de forma útil para a comunidade. Nesse sentido, o objetivo deste
trabalho foi demonstrar que através de ações organizadas, situações que causam danos socioambientais podem ser
revertidas dentro da nossa área de atuação, resultando em benefício à comunidade. O local escolhido para desenvolver
o projeto foi a Faculdade de Engenharia Agrícola onde foram coletados e armazenados, durante trinta dias, os copos
descartáveis utilizados. Esse material foi encaminhado para uma empresa de reciclagem para ser processado e
granulado. Em seguida foi industrializado, resultando em um produto que trouxe satisfação para as pessoas que
participaram do processo. O resultado desse projeto mostrou que ações simples, feitas no dia-a-dia, podem contribuir
tanto para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho como também para motivar as pessoas a se
engajarem em prol de objetivos comuns que resultem em benefícios à sociedade.
Palavras-chave: Cidadania, Comunidade, Reciclagem

A ROTINA DOS PROCEDIMENTOS NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)

M. A. Carioca1

¹ DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp/Unicamp
e-mail: carioca@unicamp.br

RESUMO
O presente texto aborda a discussão e a necessidade de esclarecimentos sobre as intercorrências nas práticas das
anotações e avaliações quantitativas, nos vários ambientes de trabalho. Discutindo o perfil do trabalhador, para
análise de enquadramento da aposentadoria especial, no regime de trabalho da CLT. A partir do olhar sobre os
procedimentos a cerca da higiene, segurança e medicina ocupacional, são pontuados riscos nos ambientes de
trabalho que não foram avaliados quantitativamente, e, desta maneira, nem sempre ofereceram danos ocupacionais
aos trabalhadores. Mesmo que na visão do interessado possa permear dúvidas quanto à exposição ocupacional, a
metodologia de auditoria em higiene e segurança, demonstra que pela prática é possível diagnosticar com grau de
confiança, a real exposição ocupacional aos riscos encontrados no ambiente de trabalho. Além disso, existem as
dificuldades na coleta de dados que em alguns casos interferem na concretização do processo no tempo ideal. Desta
forma, é importante que o trabalhador procure um funcionário do SST – Serviço de Segurança no Trabalho da DSSO
– Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional.
Palavras chave: Riscos ocupacionais, exposição, segurança.
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A VIABILIDADE DE CURSOS LIVRES PRESENCIAIS PARA FUNCIONÁRIOS
DA UNICAMP MINISTRADOS PELOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS

R. J. G. Buscarini¹

¹GASTROCENTRO - Centro de Diagnóstico e Pesquisa de Doenças do Aparelho Digestivo /Unicamp
e-mail: rodolfo@gc.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade de cursos livres presenciais nas diversas repartições da
UNICAMP, ministrados pelos próprios funcionários. Para tal proposta ter êxito, deve-se ter duas premissas básicas:
apoio da direção da repartição e comprometimento dos próprios funcionários. O apoio da direção se dará ao permitir
a realização do curso, ao ceder espaço, autorizar os funcionários a participar dos cursos sem que isso interfira no
trabalho cotidiano e fornecer os subsídios necessários, como os materiais básicos para a confecção de apostilas,
canetas, blocos para anotação, certificados e afins. O comprometimento dos funcionários seria ao assumirem o
compromisso de formularem tais cursos e se engajarem nele, demonstrando interesse e participando deles. Após a
autorização dos cursos, deverá ser aberta lista para inscrição de funcionários que os desejam ministrar os cursos e
os respectivos temas a ser tratados, que serão escolhidos, em votação, pelos próprios funcionários. Preferir-se-á
temas com maior relação com o trabalho e que não causem discussões acaloradas, porém temas contraditórios e
atuais, com o devido cuidado no ministério das aulas do funcionário-professor, serão bem vindos, de modo a
enriquecer a discussão e o pensamento dos funcionários da UNICAMP.
Palavras-chave: Cursos livres, Educação, Funcionários da UNICAMP

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DA
QUALIDADE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP

M. B. B. P. B. Lima1, M. C. Padoveze1, E. R. Campos1, R. O. Juliano1, V. M. Nishide1, F. B. G. Pereira1,
M. R. C. Colombrini1, M. A. Zagatto1, E. P. Carvalho1, M. L. Leichsenring1, M. Taglieta1

1HC - Hospital das Clínicas/ Unicamp
e-mail: bernadet@hc.unicamp.br

RESUMO
O projeto Vigilância Sanitária (VISA-HC) teve início em maio/2006, quando uma série de vistorias realizadas pela
Vigilância Sanitária Municipal da Região Norte foi realizada nas diversas áreas do HC apontando inúmeras não
conformidades. O principal objetivo do projeto é sanar as não conformidades do HC-Unicamp em relação às normas
vigentes da boa prática assistencial e da Vigilância Sanitária. A VISA apontou 4543 não conformidades nas áreas do
hospital, que pelo grande volume foram classificadas em estrutura, limpeza e procedimentos.  Os resultados do
projeto são medidos através de indicadores com o número de não conformidades apontadas X sanadas (por área e/
ou classificadas em estrutura, procedimentos e limpeza). Os primeiros resultados medidos em agosto/2006 por uma
auditoria interna realizada com alunos de enfermagem mostraram que 23,60% das não conformidades de estrutura,
51,70% de procedimentos e 33,56% de limpeza foram sanadas. Novas vistorias internas foram realizadas pelo
grupo de trabalho VISA-HC e percebeu-se que na maioria das áreas cerca de 60% a 70% dos itens em relação a
procedimentos e limpeza foram sanados até dezembro/2006. Também foi criado em 2007 um Programa Educativo em
Vigilância Sanitária com o objetivo de promover ações educativas com envolvimento de toda a comunidade
hospitalar e reforçar o estímulo à manutenção das melhorias sanadas. Os resultados alcançados por este Programa
foram a capacitação de cerca de 600 pessoas em 8 palestras e 11 oficinas de trabalho com temas sobre Vigilância
Sanitária, Limpeza e Procedimentos. Até dezembro/2007 o resultado encontrado nas diversas áreas do hospital
vistoriadas foi que 73% das não conformidades referentes a procedimentos, 72% em relação a limpeza, e 47% de
estrutura foram sanadas. Palavras-chave: Vigilância Sanitária, Qualidade, Melhoria de Processos



241

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

ABC DA ALIMENTAÇÃO

M. A. M. Batista¹, C. A. C. Pissolito

¹CAS - Creche Área de Saúde/Unicamp
e-mail: moori@unicamp.br

RESUMO
A Creche Área de Saúde (CAS) atende filhos ou dependentes legais de funcionários que atuam em esquema de turno
ou horário especial da área de saúde - UNICAMP, são aproximadamente 240 crianças entre 2,5 meses até 4 anos
de idade. A orientação nutricional está inserida no contexto estabelecido pela creche, onde cuidar e educar são
indissociáveis e devem ser explorados com a família e a instituição de educação infantil. Considerando a importância
do aleitamento materno, fundamental para os 6 primeiros meses de vida do bebê é neste período que acontece a
iniciação e oferecimento de novos alimentos. É preconizado também que o bebê perceba a consistência, o sabor, o
olfato e a cor destes, desde o início de sua alimentação. Diante disso, a orientação nutricional utiliza um vídeo didático,
elaborado para demonstrar detalhadamente às mães ou responsáveis pelo bebê, o processo de preparo de sucos,
papa de frutas e de legumes, esclarecendo as diversas fases da alimentação. A introdução alimentar se faz de uma
forma lenta e gradual, favorecendo a criação de hábitos nutricionais saudáveis e diversificados, na promoção do
crescimento e desenvolvimento da criança.
Palavras-chave: creche, orientação nutricional infantil

ABORDAGEM NUTRICIONAL - REFERÊNCIA DE QUALIDADE DE
VIDA NO TRABALHO NA UNVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

M. R. A. Rocha1, A. S. Barros1, C. R. Paraizo1, E. D. T. Madi1, M. G. F. Aquino2, T. H. P. F. Carvalho3, V.
S. Coentro1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos, ²Prefeitura do Campus, ³CECOM/Unicamp
e-mail: qvt@unicamp.br

RESUMO
A visão institucional de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), na Unicamp, é entendida como sendo a busca pelo
desenvolvimento do indivíduo, nas abordagens pessoal e profissional, alinhada à humanização das relações de
trabalho, ao convívio sociocultural e ao cuidado com o meio ambiente. A abordagem nutricional, nos Campi da
Unicamp, foi escolhida, pelo grupo de QVT, como a primeira experiência prática de desenvolvimento de ações para
sustentação do tema na Universidade. Abordagem nutricional significa promoção de saúde e prevenção de doenças
pela alimentação. Este relato descreve as ações, métodos e resultados, da abordagem nutricional em QVT, na
Unicamp, desde 2007. Seu desenvolvimento estruturou-se pelo seguinte formato: articulação com a academia, pela
docência (promovida pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade) e pelo o corpo discente, no Trote
da Cidadania; construção de vínculos entre os vários especialistas (nutricionistas); articulação com serviços externos
(parcerias extra-muros – Serviço Social da Indústria); e cuidado com a regulamentação da alimentação na Universidade
(órgãos normativos). Este formato permitiu, além do desenvolvimento da abordagem nutricional, a concepção de um
modelo possível de atuação para Qualidade de Vida no Trabalho na Universidade, e pode ser extendido a outras
abordagens neste tema.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, universidade, nutrição
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ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ESCOLAR HOSPITALAR

A. Zimmermann¹, A. R. Bonifácio², R. Nascimento²

¹FCM  - Faculdade de Ciências Médicas,  ² HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: anita.z@terra.com.br

RESUMO
O impacto da hospitalização na vida da criança causa ruptura em sua rotina e durante o tratamento médico e
terapêutico, que pode durar horas, dias, meses e até anos, ela deixa de participar do mundo externo ao hospital que
lhe é de estima, como por exemplo, a escola. Afastada do convívio de seus amigos, colegas, professores e da
oportunidade da aprendizagem da qual tem direito, pode sentir-se insegura com relação à continuidade escolar e até
a perda de ano letivo. A pedagogia hospitalar, firmando o binômio hospital x escola, com o acompanhamento
pedagógico escolar, garante a manutenção do vínculo social da criança conferido pela escola, amenizando angústias
e contribuindo para o processo de resgate de sua saúde. Contatar a escola, oferecer à criança hospitalizada a
continuidade de sua escolaridade, acompanhando o currículo escolar, realizando avaliações dentro do hospital e
promovendo o intercâmbio contínuo entre a criança e a escola é fazê-la sentir-se ativa na sociedade, mesmo estando
afastada temporariamente e, com isso, colocar-se mais disposta a aceitar o tratamento clínico proposto para a
promoção de sua saúde.
Palavras-chave: Pedagogia hospitalar, criança hospitalizada, pedagogo na saúde.

ACOMPANHAMENTO PSICOPROFISSIONAL PARA PATRULHEIROS

E. A. Bueno¹, J. T. Guzzon¹, T. G. Icassatti¹, M. L. V. Berto¹, F. C. Pereira¹

1 DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: erikab@unicamp.br

RESUMO
O Acompanhamento Psicoprofissional para Patrulheiros consiste em poder acompanhar o Adolescente em suas
dificuldades no ambiente de estágio, visando à resolução dos conflitos e/ou encaminhamentos a outras instâncias,
bem como seu amadurecimento profissional, sempre dentro da Lei do Jovem Aprendiz, bem como respeitando o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez detectado a situação conflitante, o Orientador ou o próprio Patrulheiro
acionará a DPD-D/DGRH. A área de Psicologia faz uma triagem do Patrulheiro para diagnóstico da situação, e como
o trabalho da DPD/DGRH visa às situações oriundas do ambiente de trabalho, as ações poderão acontecer, desde
um acompanhamento periódico (tanto com o jovem quanto com o Orientador), conversa com a mãe e/ou responsável,
contato com o CAMPC (Círculo dos Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas), ou até mesmo encaminhamento
para órgão de saúde ou sociais. Este trabalho auxilia o jovem no seu desenvolvimento, dá o suporte psicológico que
ele precisa no momento, bem como evita seu desligamento junto à Entidade Patrulheiros Campinas (Órgão ao qual
o jovem tem vínculo), a qual esta Universidade mantém parceria.
Palavras-chave: jovem aprendiz, primeiro emprego, desenvolvimento



243

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

ADAPTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

A. P. Dini1, M. I. M. Paolis1, R. Higa1, N. A. Silva1, R. M. Pereira1, T. Maria1

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: dini_ariane@yahoo.com

RESUMO
O gerenciamento de recursos em organizações de saúde é complexo e depende da análise de questões como custo,
demanda, oferta e qualidade pretendida. Empregar indicadores objetivos de avaliação dos clientes, como Sistemas
de Classificação de Pacientes, embasam a prática gerencial. Para adotar o Instrumento de Classificação de
Pacientes Pediátricos (ICPP) em Hospital universitário, verificou-se a necessidade de adequá-lo às políticas da
Instituição. Com isso este trabalho teve por objetivos adaptar o ICPP e verificar sua validade na assistência e
gerência. Trata-se de pesquisa metodológica. A adaptação do ICPP foi realizada por meio da utilização da técnica de
melhoria contínua, ou seja, ciclos de PDSA (Plan, Do, Study, Act). A versão final do instrumento foi possível após três
ciclos de PDSA e ficou composta por dez indicadores de demanda de assistência e quarenta situações de dependência
de cuidado. Cada situação de dependência foi revista e padronizada de forma consensual pela equipe. Os ciclos de
PDSA também possibilitaram a escolha do período matutino como melhor horário para a aplicação do instrumento. A
aplicação diária do instrumento tem oferecido dados para fundamentar o cálculo do número de profissionais de
enfermagem, bem como sua negociação com a administração. Outras possibilidades vislumbradas com a aplicação
do instrumento estão sendo dia-a-dia descobertas e discutidas.
Palavras chave: Avaliação em Enfermagem, Dimensionamento de Pessoal, Validade dos testes

ADOLESCÊNCIA - DESCONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SUJEITO

M. S. S. Nogueira¹

¹PRODECAD – Programa de Integração da Criança e do Adolescente/Unicamp
e-mail: edilnogueira@bb.com.br

RESUMO
O Prodecad (Programa de Integração da Criança e do Adolescente) é um espaço de Educação não-formal

que atende crianças entre 4 e 14 anos, filhos ou dependentes de funcionários da Unicamp. O Programa alicerça suas
atividades sobre três eixos: palavra, movimento e arte.  O objetivo principal das atividades no programa com relação
aos adolescentes que o freqüenta é promover e incentivar o convívio social. Para que isso possa ocorrer temos como
ponto de partida o acolhimento. Utilizamos a palavra acolhimento para dar uma conotação de afetividade nas relações
que estabelecemos com estes adolescentes que compartilham conosco uma parte de seu dia. Assim, buscamos
respeitar as características individuais, envolvê-los em atividades coletiva e independente das questões de gênero,
dar abertura para a expressão, promover a comunicação e socialização, fazer o resgate da auto-estima, estimular o
potencial criativo de cada um e o gosto pela leitura. Na oficina da palavra, através da contação de histórias, é
incentivado o gosto pela leitura, a construção de novas idéias e é um espaço para expressão oral ou escrita; o
movimento propõe atividades voltadas para o esporte e o brincar; a arte focou, neste semestre, a construção e
arrumação do espaço buscando incentivar o sentimento de pertencimento do grupo em relação ao programa.
Palavras-chave: adolescência, convívio social, acolhimento
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AMIVO – QUANDO O VOLUNTARIADO PODE FAZER A DIFERENÇA

L. C. Corrêa¹, J. C. R. Vale, A. L. Santos, C. R. D. Bueno, C. M. F. Pintor, E. Menezes, E. I. Souza, L.
Maziero, N. C. P. Silva, R. G. C. Del Tio, R. M. Freitas, R. Q. M. Mologni, R. S. S. Júnior

1DGA – Diretoria Geral da Administração/Unicamp
email: luiz@dga.unicamp.br

RESUMO

Solidariedade. A diferença que não se mede através dos recursos que disponibilizamos, mas sim dos sorrisos que
propiciamos. A união de um grupo de servidores, num projeto de ação voluntária tomou forma na DGA no início de
2007. Batizado de AMIVO (Amigos Voluntários), seu trabalho está focado prioritariamente junto a instituições sociais
que não gozam de grande visibilidade junto à mídia e tem pouca (ou nenhuma) assistência dos órgãos de fomento. A
atuação do grupo, pautada através de doações financeiras de contribuintes e disponibilização de mão de obra dos
seus integrantes, já desenvolveu trabalhos junto à Creche Caminhos da Criança Feliz através da participação em
eventos sociais (jantares, festa junina e coleta de gêneros alimentícios). Já na Creche Recanto Feliz, foi feito através
do AMIVO, o apadrinhamento das crianças para doação de presentes no Natal de 2007, bem como a pintura das
instalações e algumas manutenções no local. Este último trabalho foi, inclusive, objeto de matéria do quadro “Gente
que Faz” da rede local do SBT. Estão em curso outras ações, como efetuar a cobertura de uma área destinada ao
berçário nessa mesma creche, bem como outros projetos já demandados em outras instituições na região.
Palavras chave: Voluntário, Ação, Projetos.

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE GESTAÇÕES EM ADOLESCENTES E SEUS RISCOS
ASSOCIADOS À INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO SANITARISTA NAS

ORIENTAÇÕES PRIMÁRIAS À ESTA POPULAÇÃO

A. D. Leite¹, J. R. M. Magalhães1, R. M. F. Nascimento2

1CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp, ²Hospital Santa Teresa, Campinas
e-mail: adilton@unicamp.br

RESUMO

O diagnóstico de gravidez traz à mulher variadas formas de percepção; sendo que seu diagnóstico como fato já
implica no aparecimento de uma série de dúvidas, medos e contradições. Na adolescência este quadro se agrava
pela incidência de caracteres específicos desta faixa etária. A adolescência por si só abrange um período repleto de
mudanças fisiológicas e de comportamento psicossocial. Muitas vezes esses fatores são agravados pelo diagnóstico
de uma gestação indesejada e suas complicações fisiológicas específicas, em que também os pais são despreparados
física, emocional e socialmente para receber este novo membro da família. Aspectos sociais e fatores que incluem a
desinformação destas gestantes agravam ainda mais sua situação. Uma análise mais aprofundada permite avaliar as
ações do enfermeiro sanitarista e direcioná-las para a melhoria deste cenário.
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência, Complicações, Cuidados de Enfermagem.
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APOSTA NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS

J. R. Oliveira1

¹ GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais Unicamp
e-mail: rodrigues@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Há uma ação de desenvolvimento educacional desenvolvida pela AFPU - Agência de Formação dos Profissionais
da Unicamp, em parceria com o CEES Paulo Decourt - UNICAMP Campinas, tendo como metodologia o Telecurso
da Fundação Roberto Marinho/SESI, e que abre oportunidade para funcionários licenciados possam exercitar,
complementarmente, sua experiência docente. Participei como convidado dessa experiência em 2007 e percebi
elementos de relevância que aqui passo a descrever e resumir: o anseio dos funcionários em avançarem no seu
desenvolvimento escolar e o uso de estratégias pedagógicas específicas para alcançar adultos que não tiveram
oportunidade de estudo em faixas etárias anteriores. Isso proporciona, além de um entendimento profundo do
ambiente, alcançar a autonomia efetiva na educação. Nesse sentido, a ação da AFPU apresenta-se aberta à
construção de um modelo próprio. Um modelo, no qual a inserção de funcionários que já avançaram em seus estudos
e estão qualificados para o exercício de uma ação educativa, revela-se muito acertada.
Palavras-chave: Desenvolvimento educacional; Projetos educacionais; Educação comunitária;

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO ASSÉDIO MORAL

M. E. Q. Areias¹, M. I. G. Beraquet ²

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade, ²FCM/Unicamp
e-mail: maria.inalda@gmail com

RESUMO
O Assédio Moral, também conhecido como Mobbing, ou Assédio Psicológico no Trabalho é uma violência sutil, uma
tortura psicológica, que pode ser imperceptível aos demais não envolvidos na trama. A violência moral no trabalho
não provoca o mesmo risco para todas as pessoas. Ela afeta os trabalhadores diferentemente e de diversas formas.
Esse trabalho objetiva buscar melhor entendimento da causalidade psicológica envolvida no Assédio Moral. O que
leva alguém, na grande maioria das vezes, em posição hierarquicamente superior e com melhores condições
financeiras, a perseguir e humilhar o outro? Dentre os fatores mais importantes estão a inveja e o poder. Os
mecanismos típicos da inveja e do poder foram estudados primeiramente, de forma mais profunda, por Melaine Klein
e Alfred Adler. Conclusão: a inveja e o abuso do poder estão na base do Assédio Moral. Entender os aspectos
inconscientes do Assédio permite clarificar o fenômeno e facilitar o diagnóstico e a prevenção.
Palavras-chaves: assédio moral, inveja, poder
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA SEXUAL

M. J. Reis1, R. Higa1, R. P. S. R. C. Martinez1, M. H. B. M. Lopes2

1CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher/Unicamp, 2FCM – Faculdade de Ciências Médicas/
Unicamp
e-mail: mjreis03@hotmail.com

RESUMO
A assistência às vítimas de violência sexual representa uma tarefa complexa e delicada, principalmente porque o
profissional de saúde sabe que está diante de uma pessoa profundamente abalada e vivendo um momento de muita
sensibilidade necessitando de intervenções imediatas para que as conseqüências físicas e psicológicas sejam
minimizadas. Nosso objetivo é relatar à experiência profissional do atendimento de enfermagem as mulheres que
sofrem violência sexual utilizando a sistematização da assistência de enfermagem. Para oferecer uma assistência
imediatamente após a violência sofrida e durante seis meses de acompanhamento, esforços têm sido feitos na
tentativa de minimizar as conseqüências física/psicológica/social através de um serviço especializado de enfermagem.
A assistência visa oferecer apoio e segurança por meio do acolhimento, prevenção de gravidez e das DSTs/HIV e
adesão ao tratamento com equipe multidisciplinar. A sistematização da assistência de enfermagem tem oferecido um
cuidado integral e humanizado, interação entre a mulher e a enfermeira, maior autonomia profissional em seu campo
de atuação e um trabalho colaborativo com a equipe multiprofissional. Concluímos que embora algumas vezes o
cuidado a estas mulheres tenha trazido sentimentos de revolta, insegurança e ansiedade, a sistematização da
assistência de enfermagem tem proporcionando condições mínimas para estas mulheres continuarem a viver com
dignidade.

Palavras-chave: violência sexual; diagnóstico de enfermagem; saúde da mulher.

ATENDIMENTO DE PACIENTES COM HEPATITES CRÔNICAS PELO GRUPO DE ESTUDOS DAS
HEPATITES VIRAIS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP

G. M. Quaresma1, M. S. K. Lazarini1, V. C. Fais1, J. C. Maretti1, M. H. P. Pavan1,
F. L. Gonçales Júnior2

1HC – Hospital de Clinicas/Unicamp, 2FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: glaucima@hc.unicamp.br

RESUMO
As hepatites virais constituem importante problema de saúde pública. As hepatites crônicas B e C podem evoluir para
cirrose e hepatocarcinoma. A hepatite C acomete cerca de 270 milhões de pessoas no mundo e é a principal causa
de morte por doença hepática e indicação de transplante hepático. O tratamento da hepatite C é feito com a associação
de PEG-Interferon e Ribavirina  que pode provocar muitos efeitos colaterais e levar ao abandono do acompanhamento.
O objetivo do trabalho é avaliar a taxa de abandono dos pacientes portadores de hepatite C Crônica atendidos nos
Ambulatórios de Hepatites Virais da Disciplina de Moléstias Infecciosas . Foram avaliados 585 pacientes portadores
de hepatite crônica pelo vírus C, tratados com PEG-Interferon e Ribavirina.  Destes, 25 (4.2%) abandonaram o
tratamento. Esta porcentagem é baixa e semelhante à encontrada em protocolo de tratamento internacional (1).
Concluímos que o fluxograma de atendimento em nossos ambulatórios colabore com a boa adesão dos pacientes à
terapia da hepatite crônica pelo vírus C. Palavras-chave: hepatite C; abandono; PEG-Interferon
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ATENDIMENTO GRUPAL DIRIGIDO A FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS
NA ENFERMARIA DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS – UNICAMP

M. S. Farci1, N.F.Silva2, D.R.Pinto1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp, HC – 2Hospital de Clínicas/Unicamp
 email: mfarci@terra.com.br

RESUMO
Este trabalho propõe-se a relatar a experiência em atendimento grupal com familiares de pacientes internados na
enfermaria de psiquiatria do HC, tendo como referencial teórico os Grupos Operativos descritos pelo psicanalista
argentino Pichon Rivière (1945). Os atendimentos são permeados por orientações relativas ao estado geral dos
pacientes, exames, medicações, assim como é dado um espaço para que as pessoas falem sobre a maneira como
lidam com seu familiar doente, sentimentos que envolvem as relações, preocupações, medos e incertezas. A
experiência tem demonstrado ser este um momento catártico, permitindo o compartilhamento de situações vivenciadas
de maneira semelhante pelos familiares de vários pacientes, além de ajudá-los na melhor compreensão sobre a
doença. Muitos deles referem sentir-se aliviados após o grupo, sugerindo o efeito terapêutico que este pode proporcionar.
Os grupos são realizados ás terças feiras, das 14 às 15h30min, com a participação de 1 psicóloga, 1 enfermeira e
1 assistente social e familiares.
Palavra-chaves: Grupos Operativos

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATENDIDAS
NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER – CAISM

A. S. Rossi¹, M. J.  N. Vieira¹

1 CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: andrearossi@superig.com.br

RESUMO
A violência sexual é uma experiência traumática para a maioria das mulheres, famílias e sociedade. Ter sua
intimidade invadida sem opção de escolha, vivida com a ameaça de morte, violência psicológica e às vezes
também, violência física pode significar um momento de intenso sofrimento emocional, desencadeador de uma
angústia impensável, podendo chegar à ruptura psíquica. O objetivo do atendimento psicológico é acolher a mulher
auxiliando-a a discriminar e nomear seus sentimentos, a avaliar situações de risco e os sintomas de stress pós-
traumáticos, favorecendo o enfrentamento e a elaboração do trauma. Quando há gravidez decorrente do estupro, a
intensidade da vivência psíquica é potencializada, havendo uma sobrecarga emocional e um “duplo trauma”. Mesmo
nos casos em que há a solicitação da interrupção da gestação como uma decisão certa e definitiva, o psicólogo auxilia
o enfrentamento realístico da situação e dos sentimentos que emergem diante da situação que se impõe, acompanhando
a mulher durante todo o processo de interrupção e na elaboração do trauma. No CAISM, todas as mulheres que
procuram atendimento por violência sexual recebem atendimento psicológico pela equipe de psicólogas da Área de
Ginecologia.
Palavras-chave: Psicologia, atendimento psicológico, violência sexual.
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO COM MULHERES NA MENOPAUSA

V. F. P. L. Magrini¹

¹CECOM  - Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: valmagrini@hotmail.com

RESUMO
Nas últimas décadas a expectativa de vida da mulher brasileira vêm se elevando, sendo que alguns estudos
apontam esse valor para próximo dos setenta anos de idade. Desta forma, cerca de dez por cento da população
feminina vive um terço ou mais da sua vida após a menopausa. Neste panorama, a preocupação com o “viver mais”
se faz acompanhar por esforços em prol de “viver melhor”. A busca de melhor qualidade de vida é a meta da
assistência à mulher climatérica e o que se procura é dar conteúdo e condições à sua expectativa de vida ativa. A
oferta de orientação e apoio psicológico para mulheres que estão na menopausa, possibilitou uma maior reflexão
sobre as conotações e significados que elas associam a esta fase. O atendimento psicológico e as dinâmicas
vivenciais realizadas em grupo, proporcionou as mulheres oportunidade de troca de informações, esclarecimentos de
conceitos, análise de crenças,  confronto de experiências e prestação de ajuda mútua para o enfrentamento da nova
fase de vida. Foram realizadas quatro reuniões com grupos de 10 mulheres e ao final obtivemos diversos relatos onde
se destaca a melhora da auto estima e o sentimento de utilidade destas mulheres.
Palavras-chave: Menopausa, orientação psicológica.

ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE CUIDADOS
PALIATIVOS NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO CAISM/UNICAMP

R. A. N. Paula1, C. Ferreira, M. R. C. Araújo, T. F. Silva

1CAISM – Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail:  rosanandp@hotmail.com

RESUMO
A atuação do Serviço Social junto ao Programa de Cuidados Paliativos compreende uma abordagem especializada
para o atendimento a condição humana, o que implica na busca de conhecimento prático e teórico do profissional.
Diante da complexidade das questões sociais que decorrem desse processo saúde-doença, torna-se imprescindível
oferecer um espaço de escuta qualificada, apoio e compreensão em equipe multiprofissional que permita olhar o
sujeito como ser social, psíquico e orgânico. Objetivos: Atuar numa perspectiva multidisciplinar para propiciar
espaço de escuta qualificada, apoio e acolhimento, respeitando os limites do usuário e família no contexto da finitude.
Orientar sobre direitos sociais; perceber o limite entre a vida e a morte e contribuir para a ampliação dos atendimentos
com o constante aprimoramento profissional. Metodologia: Para efetivação desse programa utilizamos: entrevistas
com preenchimento do perfil sócio-econômico para coleta de dados, parecer e intervenção social; entrosamento e
discussão de casos com equipe multiprofissional; orientação sobre cuidados domiciliares pós alta e reunião com
família. Resultados: Através de trabalho estruturado e organizado em equipe multiprofissional percebemos melhoria
na qualidade dos atendimentos prestados ao usuário e família; melhor compreensão sobre o cuidado paliativo; maior
preparo da família para lidar com questões inerentes à situação; ampliação do conhecimento da equipe multiprofissional;
maior número de pessoas beneficiadas com o programa; diminuição no índice de abandono de usuários por parte da
família e aumento de vínculos familiares com os usuários. O programa cumpre seu papel ao propiciar espaço de
escuta qualificada, efetivando a atuação dos princípios humanistas, fortalecido pelo projeto ético político da profissão.

Palavras-chaves: cuidados paliativos, família, ética.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES MENOPAUSADAS COM
DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

C. M. Peres1, V. A. Madrugada2

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp, ²FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail: cm_peres@hotmail.com

RESUMO
A menopausa tem início entre 38 e 55 anos com sintomas tipo: fogachos, diminuição da libido, da memória e da
atenção, insônia, irritabilidade, baixa auto-estima, osteoporose e doenças ósteo-musculares. As menopausadas com
sintomas de disfunção temporomandibular (DTM) podem apresentar depressão, ansiedade e stress pela constância
da sintomatologia de desconforto e dor. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade de vida em
mulheres menopausadas com DTM que freqüentavam o serviço do Centro de Saúde da Comunidade/ CSS da
Universidade Estadual de Campinas. MÉTODOS: Foram selecionadas 30 voluntárias entre 38 e 65 anos, com
sintomatologia de DTM e com menopausa, clinicamente comprovada. A avaliação foi através de uma ficha de
anamnese e do Questionário de Qualidade de Vida SF-36. Para a análise da ficha de anamnese utilizamos a
estatística descritiva e para o SF-36 foi utilizado o Software EpiInfo 6® (DEAN et al., 1995). RESULTADOS: a ficha
de anamnese mostrou que as mulheres apresentavam dor crônica. Quanto à QV os piores escores foram relacionados
com aspectos físicos, dor e vitalidade. Conclusões: queixas reincidentes constavam na ficha de anamnese e no SF-
36 sendo interessante a aplicação desse modelo em novas pesquisas por multiprofissionais e em outro tipo de
população para consolidação da mesma.
Palavras-chave: Menopausa, disfunção da articulação temporomandibular (DTM), qualidade de vida (QV)

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA OFERECIDO AOS
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

M. Bergantin¹, F. Martins¹, A. D. P. Bankoff², E. Bueno¹, C. A. Zamai².

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp, ²FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail: bergantin@cecom.unicamp.br

RESUMO
Velho Mundo Novo, as atividades físicas em grupo e dentro das empresas mostram sua eficácia no aumento da
produção, no comprometimento com resultados e no fortalecimento do espírito de equipe; a Qualidade de Vida
acelera processos de mudanças, onde: pessoas, instituições, organizações e empresas passam por verdadeiras
inovações em muitos aspectos. Neste sentido, deve-se estudar e conhecer a fundo o cotidiano de um indivíduo bem
como a sociedade a que pertence, para que seja possível mensurar ou até qualificar a determinada expressão. O
“Projeto MEXA-SE Unicamp”, vem neste seguimento contemplar funcionários, docentes, alunos e a comunidade;
com objetivo de oferecer atividades físicas (caminhadas; ginástica localizada; alongamentos; ginástica postural /
relaxamento; atividades recreativas, dança de salão; e para grupos específicos como: hipertensos, cardiopatas,
diabéticos). Após dois anos, verificou-se interesse por atividades já conhecidas aos participantes sendo: alongamentos
37,18%; ginástica localizada 33,33%; dança/outras 16,67%; caminhadas 12,82%. Essa informação vem demonstrar
a preocupação inicial da estética como objetivo principal do praticante, já que, as citadas atividades tendem a mostrar
resultados mais rápidos e visíveis. Por outro lado, deve-se salientar a assiduidade e a fidelidade dos praticantes de
dança que reconhecem seus benefícios, sendo fatores determinantes para o sucesso e viabilidade do programa,
principalmente a maneira lúdica e ao mesmo tempo “séria” em que o programa é oferecido.

Palavras-chave: Atividade física, qualidade de vida, comunidade
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AVALIAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS EM

SEGURANÇA DO TRABALHO NO CPQBA – UNICAMP

S. Boaventura Junior1, A. S. Santos1, D. da S. Joaquim1, L. Fontana1, R. A. F. Rodrigues1

¹CPQBA – Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas/Unicamp
e-mail: sinesio@cpqba.unicamp.br

RESUMO
Anualmente o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da UNICAMP
recebe cerca de 80 colaboradores, ou seja, alunos de escolas técnicas, graduandos, mestrandos, doutorandos e
alguns novos funcionários, que necessitam de treinamento em segurança do trabalho para desempenhar suas
funções. Assim desenvolveu-se um programa para atender estas pessoas, no qual todos são avaliados através de
um questionário, participam de um curso sobre segurança e periodicamente realizam treinamento de evacuação do
local de trabalho e utilização de extintores de incêndio. Alguns dados coletados mostraram que, embora 80% dos
alunos já tivessem recebido informações sobre Equipamentos de Proteção Individual, 75% nunca haviam manuseado
um extintor de incêndio. Deste modo, este trabalho contribuiu no aumento da conscientização dos alunos em relação
à segurança e diminuição significativa das ocorrências de acidentes. Também foi fator de motivação para os
funcionários, sendo que vários se dispuseram a receber treinamentos específicos e, atualmente, fazem parte da
brigada de incêndio e do grupo de primeiros socorros do CPQBA.
Palavras-chave: segurança do trabalho, treinamento, Equipamento de Proteção Individual

BUSCA ATIVA NO PROCESSO DE DOAÇÃO: EDUCANDO PARA OBTER RESULTADOS

N. Hilário1, H. Zambelli2

¹HC -  Hospital de Clínicas/Unicamp,  2FCM -  Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail:nilza@hc.unicamp.br

RESUMO
O transplante de órgãos e tecidos deixou de ser apenas uma experiência par se tornar uma terapêutica eficaz para
pacientes com falência de determinado órgão. O Sistema Nacional de Transplantes atua em conjunto com o Ministério
da Saúde e organiza, acompanha e fiscaliza os trâmites nos procedimentos de captação, doação e distribuição destes
órgãos e tecidos para transplantes.  Este estudo teve como objetivo verificar o impacto das notificações sobre as
doações de órgãos e tecidos para transplantes; levantar o número de notificações e doações no período de 2005 a
2007, e avaliar o efeito da busca ativa no processo de doação de órgãos e tecidos. A metodologia utilizada foi pesquisa
documental, retrospectiva, através da análise dos documentos da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do
Hospital de Clinicas da Unicamp. Constatou-se que após o início das atividades de busca ativa de forma sistematizada,
com a utilização do processo de educação permanente no dia-a-dia, fornecendo orientações e sanando as dúvidas
dos profissionais da área de saúde, quanto aos trâmites da doação de órgãos e tecido, houve aumento no número das
notificações e de doações de órgãos e tecidos para transplante.
Palavras-chave: Transplante, Doação de órgãos, Sistema de saúde, Terapêutica
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CAMINHADA COMO FERRAMENTA PARA ESTIMULAR À PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA

A. D. Leite1, R. F. G. Prado1

1CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: adilton@unicamp.br

RESUMO
A atividade física é preconizada como indicador de qualidade de vida em todas as faixas etárias de caracteres
saudáveis e/ ou comprometidos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de dois milhões de
pessoas morrem por ano no mundo em razão do sedentarismo. A caminhada é recomendada como a mais simples
das atividades físicas, não necessita de espaço físico diferenciado nem equipamentos, somente um bom par de tênis
e orientação correta. A caminhada aumenta a oxigenação dos músculos, colabora no controle do peso e pressão
arterial, na redução das taxas de gordura e glicose, além de conferir mobilidade às articulações e equilíbrio. Auxilia
no controle do estresse e da depressão. Como objetivo geral buscou-se através da caminhada, estimular a pratica
regular de atividades físicas. Como objetivos específicos, integrar os participantes em pensamento e sentimentos
através da convivência grupal; refletir sobre a prática regular de exercícios físicos para melhoria da qualidade de vida;
sensibilizar os participantes para uma postura positiva diante de sua vida pessoal e profissional. Assim, propomos a
participação de nossos colaboradores e seus familiares, lembrando que os adultos de hoje serão os idosos de
amanhã, ou seja, o envelhecimento diz respeito a todos nós.
Palavras-chave: Exercícios Físicos, Qualidade de vida no trabalho, Motivação

CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇO SOCIAL- CASS
PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFÍCIOS SOCIAIS

Y. B. Freston1, M. H. Genghini¹, J. Lima, A. Murayama¹, M. A. Nogueira¹, R. N. Paula¹,
D. Rossi¹, E. C. Salcedo¹, S. A. Santos¹, T. F. Silva¹, A. C. Alves¹, C. Ferreira¹

¹CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: yolandafreston@hotmail.com

RESUMO
O Programa de Documentação para Benefícios Sociais (PRODOBS) está inserido na CASS e têm como proposta
o atendimento aos usuários pelas assistentes sociais para encaminhar a solicitação de relatórios referentes ao seu
tratamento para requerer seus direitos junto aos órgãos públicos e privados. Este trabalho tem como objetivos:
oferecer acolhimento e orientações para solicitar benefícios sociais, previdenciários, trabalhistas e outros, específicos
às patologias.  A metodologia utilizada pelos Serviços envolvidos é o programa ACCESS que possibilita trabalhar
com qualquer formato de banco de dados, com acesso rápido e amplos recursos. A sistematização desse  programa
conta ainda com descrição do fluxo e processos de trabalhos do Serviço Social, Serviço de Arquivo Médico e
Diretorias das áreas para execução dos relatórios médicos. Resultados: No período de abril a dezembro de 2007
foram atendidos 3162 usuários; destes 80% estão inseridos no PRODOBS A área de Oncologia solicitou 738
requerimentos, com prevalência maior de  relatórios médicos para perícia/INSS, seguido da Ginecologia com 592
documentações para requerer medicação de alto custo. Este programa propicia acolhimento, espaço de escuta
qualificada com humanização e compromisso de viabilizar as políticas sociais na perspectiva de direito e cidadania
ao usuário. Este trabalho é desenvolvido em constante avaliação com os ajustes das não conformidades nos seus
processos conforme metodologia de Acreditação Hospitalar, tais como: prazos de entrega, reformulação de processos,
de impressos, treinamento/ assessoria dos parceiros com a rede interna e externa, etc.
Palavras-chave: Serviço Social, Direitos, Benefícios



252

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

“CIPA DA UNICAMP CANTADA EM VERSO”: UMA POSSIBILIDADE DE
DIÁLOGO COM OS TRABALHADORES

R. L. Almeida¹, C. R. Almeida¹, A. F.Tavares Filho

1CIPA – Comissão  Interna de Prevenção de Acidentes/Unicamp
e-mail:  cipa@unicamp.br

RESUMO
O projeto “CIPA da Unicamp cantada em verso” foi desenvolvido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) da Unicamp (Gestão: 1999-2003), através da construção coletiva de poemas com engajamento social, a
chamada “Turma do Socialismo” coordenada poeta Azuir Ferreira Tavares Filho. O projeto resultou em uma mostra
de quarenta e quatro poemas, em que os poetas falam dos mais diversos propósitos da CIPA em favor do trabalhador
da Unicamp. A mostra de poemas já foi apresentada através de um varal de poesias no Fórum Social Mundial (2001),
Saúde e Trabalho no México e no Brasil, Construindo o Observatório das Américas (2003.), além das unidades
internas da Unicamp, escolas, etc. Atualmente, alguns poemas estão sendo publicados na rede mundial de
computadores (internet) através do sítio Overmundo (http://www.overmundo.com). Pode-se concluir que através do
projeto “CIPA da Unicamp cantada em verso” os trabalhadores foram elevados à condição de agentes de transformação
social e, ao mesmo tempo o projeto abriu a possibilidade de diálogo entre a linguagem formal, instrumental e técnica
da Segurança e Saúde do Trabalhador com a linguagem engajada e empoderada dos que lutam pela prevenção de
acidentes e doenças do trabalho.
Palavras chave: CIPA, Prevenção de Acidentes, saúde do trabalhador

CIPA-L – A LISTA ELETRÔNICA DOS CIPEIROS DA UNICAMP

R. J. Almeida1, C. R. Almeida2

¹IB – Instituto de Biologia/Unicamp, ²CIPA/Unicamp
e-mail: cipa@unicamp.br

RESUMO
A lista CIPA-L constitui-se de uma rede centralizada de intercâmbio de mensagens entre os membros da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Unicamp através de correio eletrônico. O membro da CIPA envia uma
mensagem por correio eletrônico para o endereço cipa-l@listas.unicamp.br. O sistema identifica o emissor da
mensagem pelo endereço de origem da mensagem e, reconhecendo o remetente como membro da CIPA, redistribui
essa mensagem para todos os cipeiros.  A lista CIPA-L é restrita, pois a associação depende necessariamente da
aprovação da administração da lista. A lista CIPA-L funciona como se a CIPA estivesse reunida vinte e quatro horas
por dia, pois a qualquer momento os cipeiros podem alertar ou denunciar uma situação de risco de acidente ou levar
ao conhecimento dos demais cipeiros informações de interesse da CIPA. Além de democratizar o acesso às
informações, a lista CIPA-L possibilita que todos os e-mails fiquem arquivados, possibilitando a avaliação futura da
resolução dos problemas apontados pelos cipeiros. A lista CIPA-L é uma lista institucional e faz parte do diretório de
listas do Centro de Computação da Unicamp.
Palavras-chave: E-mail, CIPA, Mailing list
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CLASSIFICAÇÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS  DOS PACIENTES
ATENDIDOS NUM CENTRO DE SAÚDE DA UNICAMP

M. E. Q. Areias, V. F. P. L. Magrini¹, N. M. Domingos Jr, R. Rigacci., I. Berezovisk, R. C Albertin6

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
Foram avaliados 164 pacientes (alunos, funcionários e docentes) do Cecom através do Grupo de Psicodiagnóstico
formado por uma equipe de psicólogos e médicos psiquiatras. Avaliação de Saúde Mental era composta de: um
Questionário de Dados Sociodemográficos e Culturais, Questionário sobre Uso de Substâncias Psicoativas,
Questionário de Saúde Geral (GHQ-12), Escala Analógica de Satisfação e Entrevista Psiquiátrica/Psicológica. A
equipe de profissionais através de análise dos questionários, entrevistas e discussão de casos chegavam a hipótese
diagnóstica baseada no CID 10 (Classificação Internacional de Doenças). Os resultados obtidos foram: 50% dos
pacientes classificados como Transtorno Neurótico relacionado ao estresse e somatoformes que representam alterações
físicas/emocionais em decorrência de estresse e outras causas psicológicas. Dentro deste grupo 70% é Transtorno
de Ajustamento; 38% tem Transtorno de Humor, 5% Uso de Substâncias Psicoativas, 3% Transtonos do Sono, 3%
Transtorno de Personalidade e 1% Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade.
Palavras-chave: Transtornos Mentais, CID-10.

CLIENTELA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA
AO ESTUDANTE (SAPPE) DE MARÇO DE 1987 A MARÇO DE 2004:

ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E ACADÊMICOS

M. L. C. Oliveira¹, M. L. Zillette¹, C. E. M. Banzato²

¹SAPPE - Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - PRG/Unicamp, ²FCM /Unicamp
e-mail: mailto:mlilian@unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho traçou um perfil sócio-demográfico e acadêmico dos alunos que procuraram o Sappe entre os
anos de 1987 a 2004. Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo de documentos (prontuários do Sappe). As
informações foram colhidas na entrevista diagnóstica realizada quando da entrada do aluno no Sappe. Essas
informações fizeram parte do banco de dados do Serviço, confeccionado através do programa Statistical Package for
Social Sciences (SPSS), versão 9.0. Com 80 variáveis estabelecidas, o banco recebeu tratamento estatístico
descritivo dos dados, cruzamentos entre as variáveis e análises de correspondência. Os resultados obtidos favoreceram
uma melhor compreensão sobre esse segmento da comunidade acadêmica, ampliando a atenção dedicada a eles
pelo Sappe e outros Serviços.
Palavras-chave: estudante universitário, saúde mental, assistência ao estudante universitário
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CONSULTORIA INTERNA EM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA UNIVERSIDADE PÚBLICA

C. A. Venturini1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail:  cirlenea@unicamp.br

RESUMO
A Consultoria de Desenvolvimento de Pessoas tem como objetivo desenvolver, influenciar e assessorar de forma
sistêmica e articulada o processo de mudança de cultura através de apoio no gerenciamento de pessoas e equipes
- fortalecendo e qualificando os vínculos inter pessoais nas relações de trabalho, o gerenciamento de conflitos bem
como, o desenvolvimento de competências grupais, talentos, liderança e cultura. Apresenta-se através de um
conjunto de atividades e intervenções coordenadas por profissional especializado em Desenvolvimento Organizacional
e Comportamento Humano. As Unidades encaminham ao DGRH/DPDD uma solicitação de apoio, descrevendo
suas necessidades geralmente apontando baixa motivação na equipe, resistências a mudanças e/ou conflitos nas
relações de trabalho. A Consultoria de Desenvolvimento de Pessoas é acionada e desenvolvida in loco nas próprias
Unidades onde é gerida e planejada de acordo com diretrizes da Diretoria local, executada, aplicada e coordenada por
equipes internas de apoio - formada por funcionários da Unidade e dirigidos tecnicamente pelo especialista. O “Plano
de Atendimento” da Consultoria é composto por duas grandes etapas: 1.Intervenção – objetivando   levantar,
caracterizar e priorizar o atendimento de necessidades; 2.Coaching – objetivando   acompanhar ações e mudanças
priorizadas. O tempo da atuação da Consultoria é 6 meses.
Palavras-chave: consultoria, modernização, desenvolvimento de pessoas.

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NA UNICAMP: CONTEXTO, INÍCIO E RESULTADOS

E. C. Lins¹, M. Bergantin²

¹GGBS – Reitoria/Unicamp, 2CECOM – PRDU/Unicamp
e-mail: edison@reitoria.unicamp.br

RESUMO
Há que se considerar aqui a cultura brasileira, movida por uma crônica e desigual distribuição de rendas, também de
pouca tradição no tocante ao  hábito de poupar e, para isso, adotar controle financeiro individual e familiar. Em meados
da década de 90 a situação de endividamento entre servidores da Unicamp atingia níveis elevadíssimos e, ainda pior,
dívidas contraídas no sistema paralelo de crédito. Uma equipe técnica do SAS-Serviço de Apoio ao Servidor, da qual
participamos, procurou conhecer experiências externas de equacionamento deste complexo problema. Surge então
contato com experiências interessantes de cooperativismo de crédito em empresas e prefeituras. Com a orientação
de agências de fomento a CooperUnicamp foi implantada por 25 funcionários sócio-fundadores, dentre os quais o
expositor principal deste trabalho, que também participou da pesquisa sobre o assunto e do grupo que resultou na
implantação da experiência na Unicamp. Pouco mais de uma década depois se mostrou ser uma experiência
extremamente bem sucedida, gerida por quadro gerencial eficiente e de alcance decisivo em melhorias num aspecto
relevante da qualidade de vida pessoal e familiar. Funcionários: 1555 / Docentes: 232 / Total de cooperados: 1.787
/ Capital geral: R$4 milhões
Palavras-chave: Cooperativismo, Endividamento, Economia Solidária
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CORRELAÇÕES ENTRE  AS VARIAVÉIS IMC, GORDURA CORPORAL E  RELAÇÃO C/Q EM
MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE

VIDA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVDs)

F. L. Lima¹, M. Fontaneli, C. Zamai, M. Bergantin

1 1Programa MEXA-SE  - Cecom & LAP-FEF/Unicamp
email: lochaidy@yahoo.com.br

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo populacional feito com funcionários  praticantes regulares de atividade física
(ginástica para condicionamento físico). Foram feitos estudos de variáveis quantitativas, adotadas pela OMS como
significativas para demonstrar qualidade de vida de um individuo ou população. Medidas de gordura corporal (dobras
cutâneas), relação C/Q, índice de massa corporal. Para obtenção das medidas utilizou-se de protocolos consagrados
pela literatura,  como dobras cutâneas (Faulkner, 1973), medidas antropométricas (circunferência da cintura e quadril),
peso e altura para calculo do IMC; os valores obtidos, foram correlacionados com tabelas e índices aceitos pela
OMS. Para efeito de comparação, as medidas foram realizadas em dois períodos distintos adotando-se os melhores
valores obtidos; a fim de se observar possíveis melhoras nos índices e reduzir eventuais erros. Notou-se que o grupo
estudado apresentava bons valores de acordo com sua faixa etária, apesar de requerer uma constante manutenção
para manter os valores dentro do recomendável pela OMS.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Atividades da vida diária, gordura corporal.

CORRESPONDÊNCIAS DA OUVIDORIA/HC/UNICAMP: A ESTATÍSTICA APRESENTANDO OS FATOS

G. T. C. Aranha1, M. M. Baccetti1, L.  P. Campos2, M. H. Silva2, D. M. P. Oliveira2

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp, ² UFSCar
e-mail: guiomar@hc.unicamp.br

RESUMO
O tema central deste trabalho se atém em primeira instância, à importância das “correspondências”/”cartas” que são
trocadas ao longo do tempo pelas pessoas de maneira geral, sendo o “trem” o condutor ou testemunha dos fatos; e
o paralelo da prestação de serviço na área da Saúde, por exemplo, a Ouvidoria/Hospital de Clínicas/UNICAMP,
como intermediária na prestação de serviço. Usou-se do hipertexto, a maneira de um “Trem Azul” para expressar a
importância das “correspondências” por meio de várias linguagens: cinematográfica, a gerada pelo filme, “A Central
do Brasil”; o som radiofônico, da “Voz do Brasil”; a poesia Anibal Gamba e a música “O Trem Azul”, cantada por Elis
Regina. O trem é o condutor ou a linha tênue que perpassa o sonho e a realidade. O objetivo é identificar indicadores
que melhor expressam a demanda da Ouvidoria/HC/UNICAMP ou o atendimento do HC/UNICAMP. Na
metodologia, a Estatística é o meio, por onde o “trem azul” passa, apresentando os fatos: “correspondências” e
opiniões dos pacientes, com o uso da ferramenta da qualidade: pesquisa de opinião 2006. Os resultados são os
indicadores gerados pelas “correspondências”: elogios, transmitidos via mail list do HC/UNICAMP, permitindo a
comunidade hospitalar conhecer o seu próprio atendimento, corrigir se necessário seu processo de trabalho, ou dar
continuidade a uma constante melhoria.
Palavras-chave: Correspondência, Trem, Indicador.
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CUIDADOS PALIATIVOS E O LUTO ANTECIPATÓRIO NAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS:
A EXPERIÊNCIA DA DOENÇA DE CREUTZFELDT- JAKOB

M. A. Barg1, F. F. Oliveira ,1 U. D. Neto1, M. J. Santos1, J. F.D. Zullo1 ,
E. G. Silva1, P. W. L. Filho1 , P. Horn1 , F. V. Glehn1 , C. B. Silva1.

¹FCM - Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: mab@fcm.unicamp.br

RESUMO
Atualmente tem-se reconhecido a importância dos cuidados paliativos em pacientes terminais.  O controle da dor e
de outros sintomas, a atenção aos aspectos psicológicos, sociais e espirituais, tem sido preconizado na assistência
paliativa bem como a qualidade de vida e o apoio aos familiares. Neste trabalho estaremos enfocando as experiências
vivenciadas por três esposas cujos maridos eram portadores da Doença de Creutzfeldt-Jakob, doença neurológica
rara, progressiva, incurável e fatal. Diante da perspectiva de uma perda antecipada, o luto antecipatório pode ser
desencadeado e este tem sido definido como o conjunto de reações ou mecanismos de enfrentamento utilizados pelos
familiares e pacientes (Fonseca,2005). Foram realizados encontros com os familiares de pacientes internados na
enfermaria de Neurologia, onde procuramos identificar as angustias e necessidades mais freqüentes, as reuniões
tiveram um caráter educativo-reflexivo promovendo discussões no sentido de ampliar a percepção e a consciência
do que estavam vivendo, oferecer suporte emocional, levantar redes de apoio e estimular o autocuidado. Os temas
mais freqüentes foram: as mudanças significativas na vida pessoal e familiar, lidar com múltiplas perdas, situação de
desamparo e vulnerabilidade, tomar decisões importantes sobre o tratamento, formas de evolução das doenças
neurológicas e as diferenças entre tratar e cuidar, a questão da terminalidade.
Palavras-chave: cuidados paliativos , luto antecipatório, doenças neurodegenarativas.

CUIDADOS PALIATIVOS EM NEONATOLOGIA:
UMA VISÃO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO À SAÚDE

E. A. C. Salcedo1, Y. M. B. Freston, C. A. Duarte, J. L. Souza, S. M. Costa, P. C. Batista,
L. F. Camy, F. L. Carvalho, P. Petreca

¹CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: elainesalcedo@uol.com.br

RESUMO
A vivência dos profissionais e familiares na UTI Neonatal é permeada pelas expectativas dos nascimentos,
esperanças e dificuldades na evolução dos tratamentos e uma variedade de sentimentos frente ao prognóstico
reservado e morte. Esses aspectos norteiam as ações deste Programa visando a Humanização e o acolhimento
nesse contexto.  O trabalho aborda a experiência multiprofissional no Programa de Cuidados Paliativos que presta
assistência e apoio emocional aos familiares de recém-nascidos (RNS), visando subsidiar o processo de luto. O
Serviço Social nessa proposta realiza diversas abordagens, sendo: Entrevistas com familiares para acolhimento,
ação educativa e encaminhamentos; grupos com pais de RNS internados; convocações para exames, orientações;
reuniões para discussão de casos, referencial teórico, avaliação do serviço e articulação com rede para parcerias e
inserção em programas na situação de vulnerabilidade. As ações em equipe com foco na saúde integral possibilitam
o compartilhamento das observações e conhecimentos durante seguimento, o que consolida o cuidado e a promoção
da saúde, em consonância com a proposta do Ministério da Saúde, que preconiza a humanização na assistência ao
RN/ familiares com a participação destes no tratamento. Para viabilizar esse programa torna-se necessário expandir
conceitos, integrar saberes, conhecer os limites pessoais para assumir posturas e lidar com angústias e embates ao
dar suporte aos familiares, o que constitui um desafio pessoal e profissional pela necessidade constante em interagir
com pessoas, suas perspectivas de vida e os conflitos pela eminência da morte. Outro aspecto relevante é a
comunicação entre equipe e familiares que deve ser realizada com ética, clareza e solidariedade, respeitando o
momento e necessidades para propiciar espaços de escuta e amparo no momento de fragilidade e dor.
Palavras-chave: Equipe, Paliativos, UTI Neonatal
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CULINÁRIA: APRENDIZAGEM OCULTA ATRÁS DAS DELÍCIAS

C. A. R. P. Silva¹, M. A. Stamponi1

¹ DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/ Unicamp
e-mail: cecidigs@ig.com.br

RESUMO:
Este trabalho tem como finalidade apresentar à comunidade da Unicamp um projeto desenvolvido ao longo do ano de
2007 com um grupo de crianças de 4 a 6 anos que freqüentaram a Educação Infantil no PRODECAD neste período.
Este projeto teve inicialmente uma preocupação com a melhor alimentação das crianças no café-da-manhã, repercutindo
em atividades de culinária semanalmente. Porém, a partir dessa atividade “aparentemente” caseira – que é o preparo
de uma receita – puderam ser trabalhados e vivenciados infinitos objetivos que perpassam o nível pedagógico
(noções de higiene e segurança, atividades de leitura e escrita, matemática, conteúdos de ciências) como também
importantes objetivos no nível sócio-afetivo: relações de gênero, integração escola/família, integração de crianças de
diferentes faixas etárias, dentre as quais podemos destacar as relações de cooperação, a participação efetiva, o
compartilhar o produto da receita com outros colegas como experiências de fundamental importância na formação
humana.
Palavras-chave: Educação Infantil, culinária, integração

DANÇA LABORAL

P. R. L. Vechia 1

1IA – Instituto de Artes/Unicamp
e-mail: patricia_vechia@iar.unicamp.br

RESUMO
Quando se deu a Industrialização, no século XIX, a mecanização das atividades e a procura por rendimento de
trabalho foram valorizadas de modo que o homem se especializou em uma atividade, numa sucessão de uma única
movimentação durante longos períodos de tempo.O corpo que tende a essa especialização de movimentos para uma
boa produtividade, acaba por mecanizar seus gestos. Neste contexto, surge a necessidade de uma recuperação da
percepção da totalidade do corpo, em favor da saúde deste trabalhador que acaba por adquirir disfunções não só
músculo-esqueléticas como também de aumento de estresse. No presente trabalho foi desenvolvido um programa de
exercícios que trabalham a Consciência Corporal, o Relaxamento e o Alinhamento Postural com duas populações de
funcionários de empresas localizadas em Campinas (SP), todos os dias durante 15 minutos. Essas atividades foram
desenvolvidas para que o indivíduo praticante zelasse por seu próprio corpo no ambiente de trabalho, trazendo
melhoras em sua saúde, bem estar e eficiência dentro da área de trabalho. Após as analises dos questionários e da
resposta dos participantes da pesquisa concluiu-se que houve efeitos benéficos em seus corpos assim como se
percebeu a possibilidade de trabalho mais aprofundado dos temas da pesquisa devido à resposta dos indivíduos às
atividades propostas.
Palavras-chave: Consciência Corporal, Laban.
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DE BEM COM A VIDA
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA

L. R. O Borges1, E. D. T. Madi¹, R. R. Tavella¹, M. M. Macedo¹

1 DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: luciene@unicamp.br

RESUMO
Nos últimos anos constatamos um aumento progressivo de funcionários com possibilidade de aposentar-se na
Unicamp. Cuidar tanto de quem sai quanto de quem fica é uma responsabilidade social da Universidade. Possibilita
acolher o aposentando num momento complexo de sua vida e atuar também no replanejamento do quadro de
funcionários que permanecem na instituição. Após um diagnóstico qualificado, em 2006, nasce um Programa de Pré-
Aposentadoria (PPA) para atender a essa demanda reconhecida. O PPA visa atender funcionários da Unicamp, a
dois anos de aposentar-se. A proposta suaviza o impacto de uma aposentadoria não pensada, busca reconstruir e
repensar articulação de vínculos e também produz resignificação dos trajetos pessoais de cada um. Através de
oficinas os participantes estarão entrando em contato com quatro linhas programáticas: emocional, de cidadania, de
desenvolvimento e de construção de um plano futuro. Essas questões serão abordadas em dezesseis encontros
semanais de três horas e produzirá, para cada participante, um resultado repensado sobre o seu próprio processo. A
construção diagnóstica de 2006 possibilitou a geração de um programa consistente e atualizado. O programa instala
a proposta de atender e qualificar o funcionário da Universidade na sua reestruturação para encerramento de carreira.
Palavras-chave: Programa de Pré-Aposentadoria, Replanejamento, Projeto de Vida.

 DESAFIOS E SOFRIMENTOS NO TRABALHO DO PROFESSOR DA ESCOLA PÚBLICA

M. E. Q. Areias¹, A. Q. Comandule²

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade, ²HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
O presente estudo é baseado na experiência de dois psicólogos da Unicamp que participaram do Programa de
Formação Continuada da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Teia do Saber - visando à capacitação
de professores dos ciclos I e II do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Foram selecionados 14 casos baseados
nos relatos dos professores que tinham representação de “porta voz” dos demais profissionais do ensino público. A
Análise do Discurso indica que: de um lado, os alunos desconsideram o trabalho do professor, do outro lado, o
profissional sente cada vez mais isolado, menos gratificado e, sente falta de apoio da escola, dos estudantes e dos
pais dos alunos. Os resultados apontaram que a indisciplina, a falta de motivação, os problemas sociais e a
desestrutura familiar são as principais causas dos problemas que interferem no processo ensino-aprendizagem dentro
da sala de aula. O desgaste emocional submetido pelo professor na situação de trabalho aliado a um baixo salário
pode levar ao estresse, depressão, ansiedade patológica e Síndrome de Burnout. O profissional em conseqüência do
estresse ocupacional deixa de responder de forma adequada às demandas do trabalho, tornando-se mais irritado,
ansioso e deprimido.
Palavras-chave: Desmotivação, trabalho, escola
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DESENROLAR DA PREMATURIDADE EM UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

T. A . Sugai¹

¹ DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: sugai@unicamp.br

RESUMO
Receber uma família na Creche Área de Saúde (CAS)/Unicamp, que vivenciou a chegada de um bebê teoricamente
antes do tempo determinado, que veio de surpresa apesar de esperado, e psicologicamente afetado por não estar
totalmente pronto. Desta situação quais são as implicações que conseguimos identificar? Quais sentimentos permeiam
está relação mãe X bebê. Quais situações traumáticas que este nascimento comporta para os pais, o que significa
para a mãe, o pai, os irmãos e pensando adiante o que significa para a equipe de Educação Infantil que irá receber
esta família. Para compreender nosso contexto foi realizada avaliação das pastas de admissão das crianças que
freqüentam a CAS no período de janeiro/2003 a dezembro de 2007, e 03 entrevistas semi-estruturada com 03 mães
cujos bebês nasceram prematuros.Todas relatam muito sofrimento no período que antecede o nascimento, durante e
no pós-parto, no período de hospitalização de seus filhos, e também na adaptação em casa por ocasião da alta
hospitalar. Relatam que foram bem acolhidas na chegada a Creche e dizem “Hoje vejo meu filho como um vitorioso,
e nem parece aquele bebê”.
Palavras-chave: prematuridade, educação infantil, família.

DIA DA INTEGRAÇÃO E CIDADANIA – HUMANIZAÇÃO PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CULTURA E LAZER

A. Comunnale Jr¹ , J. R. Oliveira¹, E. C. Lins¹

¹GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais/Unicamp
e-mail: ggbs@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O Dia da Integração e Cidadania, a primeira edição realizada em 2007, resulta da indicação que consta do Relatório
do GT designado pela Reitoria, em 2005, para revisão das questões concernentes ao campo de ação institucional dos
chamados Benefícios Espontâneos. Um dos itens que consta do referido relatório avalia que a Unicamp e o seu
ambiente mais abrangente não é plenamente usufruída por grande parte da nossa comunidade interna e falta ainda uma
estratégia de aproximação dos dependentes de funcionários e de docentes que fazem parte da Universidade, nas
ações desta nas questões de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tal pressuposto se coaduna com o pensamento atual de
Gestão de Pessoas e busca de qualidade de vida e de trabalho, transcrevemos uma referência bibliográfica que
coloca a ação nesta perspectiva: Independente do porte da empresa, é natural perceber, entre os funcionários, o
eterno conflito por se sentirem divididos entre família e trabalho... A falta de tempo para se dedicar à vida pessoal
e voltar suas atenções ao cônjuge, aos filhos, pais ou amigos próximos é sempre um motivo de angústia. (Portal
: www.administradores.com.br/notícias, acesso em 25/04/08). Os primeiros resultados apontam para acerto da ação
realizada dentro do foco pretendido e na direção apontada pela referência acima . Para a realização do evento o
GGBS interagiu com diversas unidades/órgãos internos, entre eles Cecom, Fef,  Lab/BC, Museu de Ciências,
Prefeitura e também com instituições externas Poupatempo e OAB. Busca-se agora ampliação desse arco de
parcerias para que o evento cumpra cada vez mais seus objetivos.
Palavras-chave: Integração com a Empresa, Qualidade de Vida.
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DO PROF ÀS ATUAIS PALESTRAS EM PARCERIA COM O SESI , A CONSTRUÇÃO
DE UM PROCESSO DE INVESTIMENTO NA CONSCIENTIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

FINANCEIRA INDIVIDUAL E FAMILIAR

D. F. Mello1, E. C. Lins¹
¹ GGBS - Grupo Gestor de Benefícios Sociais/Unicamp
e-mail: divaldo@unicamp.br

RESUMO
O endividamento descontrolado, situação freqüente no atendimento das áreas de benefícios e atendimento social em
todas as empresas e órgãos, tem impacto negativo relevante no tocante à qualidade de vida e de trabalho. E requer
procedimentos diversos para seu ajuste e no seu combate. Assim houve necessidade de articular, em especial com
a implantação do sistema atual de crédito consignado - a partir de MP do governo Federal e Decreto específico do
governo Estadual – um processo que busca conscientizar, criar cultura diferenciada, ou seja, investimento na
organização financeira. Assim, na Unicamp, estruturado pelo economista Marcos Silvestre, foi sistematizado o Prof,
hoje um programa de caráter nacional, que apostou na formação de multiplicadores, em turmas constituídas por
funcionários de diversas unidades/órgãos. Hoje tal questão é trabalhada em série de palestras em parceria com o
Sesi que envia seus consultores e as palestras são ministradas nas unidades e órgãos. Uma ação institucional,
necessária, e de grande alcance individual e familiar.
Palavras-chave : orientação financeira, economia doméstica, conscientização.

ECONOMIA SOLIDÁRIA: PARTICIPAÇÃO E APOIO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE AGENTES DE MICROCRÉDITO

A. D. Moreira¹

¹CEL – Centro de Ensino de Línguas/Unicamp.
e-mail: cidodm@unicamp.br

RESUMO
As aulas aconteceram na Universidade Estadual de Campinas. No primeiro curso foi utilizada uma sala no Centro
de Ensino de Línguas (CEL). A segunda turma utilizou uma sala no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). As aulas
foram baseadas no livro “O banqueiro dos pobres”, de Muhammad Yunus, criador do microcrédito. Nesse livro, sua
experiência em Bangladesh é narrada juntamente com a metodologia de microcrédito. Fatos divulgados pelos meios
de comunicação social também eram discutidos em aula, por estarem diretamente relacionados ao tema do curso, por
exemplo: empreendimentos populares bem sucedidos - carências de populações rurais e urbanas, flagrantes de
exclusão social, étnica e econômica, aumento generalizado da violência e, degradação do meio ambiente, entre
outros de relevada importância. Primeiramente, os alunos formados em microcrédito são, em sua totalidade, lideres
comunitários, capazes de aglutinar sua comunidade em torno de um objetivo. Assim, em todos os eventos realizados
a comunidade esteve presente, assim como neste momento de prospecção dos possíveis tomadores de crédito.
Todas as atividades foram amplamente divulgadas, para que o maior número de pessoas fossem beneficiadas. Prova
da eficiência desta estratégia está no fato do projeto ser conhecido não só em Campinas como também nas cidades
vizinhas, tendo inclusive, um grupo tomador de microcrédito de Hortolândia.
Palavras-chave: Economia Solidária, Microcrédito.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM FORMA DE GINCANA

J. B. F. Neto1, M. C. Bataglioli

¹IB – Instituto de Biologia/Unicamp
e-mail: joaoneto@unicamp.br

RESUMO
O trabalho voluntário tem revolucionado as escolas da cidade por ser um evento educativo utilizando apenas
materiais recicláveis e reutilizáveis. Os monitores são alunos com formação técnica em meio ambiente, além de
amigos. O público alvo são crianças das escolas da cidade, sempre separadas por idade e quantidade para assim
poderem realizar as provas da GINCANA de maneira justa aos participantes. A princípio este trabalho começou no
Zôo/Bosque da cidade com o título de “Férias no Bosque” que a cada mês de Julho trabalhamos com 100 crianças
durante 15 dias de evento. A partir desta prática, pudemos visualizá-la em cada bairro ou escola. Para esta nova
etapa, contamos com auxílio de diretores das escolas ou associações de bairros para a divulgação e arrecadação de
prêmios e alimentos. São 5 escolas, por volta de 2000 alunos apenas este ano de 2008. Durante a Gincana
Ambiental, as crianças têm a missão de salvar os “ovos de tartaruga”, “trocar lixo por árvores”, “praticar a coleta
seletiva”, “despoluir a água”, “assistir teatro ambiental”, “curtas metragens com perguntas e respostas”, enfim, a
cada atividade, existe a competição entre os grupos, porém todos saem ganhando pontos. Por fim, um delicioso
cachorro-quente, suco, medalhas e brindes. Como resultado os eventos foram filmados, para divulgação, como idéia
aos grupos educadores.
Palavras-chave: Educação Sócio-Ambiental, Gincana, crianças.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

A. D. Moreira¹

¹ CEL – Centro de Ensino de Línguas/Unicamp.
e-mail:  cidodm@unicamp.br

RESUMO

Ministrar aulas, palestras, cursos especiais e treinamentos para grupos diversos de profissionais do trânsito, tais
como: Educadores de trânsito, Diretores de Centros de formação, Profissionais para transportes especiais e demais
profissionais de trânsito. O Grupo AUTOTRAN é uma empresa de consultoria e assessoria técnica, jurídica e
educacional de apoio aos Centros de Formação de Condutores (A e B). Nasceu com o objetivo de apoiar tecnicamente
os Centros de Formação de Condutores, implantando um sistema de qualidade administrativo-operacional que atenda
ás suas necessidades. O objetivo é tornar o Centro de Formação de Condutores (A e B) adequado á nova legislação
do Novo Código de Trânsito Brasileiro e também economicamente produtivo. A AUTOTRANSITO® é uma empresa
especializada em Educação de Trânsito que, nos últimos anos, tem sido reconhecida por seus alunos em vários
estados do Brasil, pela qualidade e eficiência de seus cursos presenciais de formação e reciclagem de instrutores,
diretores gerais e de ensino, examinadores e administradores de CFCs. Seu exclusivo método IDGA®, tornou-se
sinônimo de qualidade de ensino e referência nacional na área de Educação no Trânsito. As duas atividades
desenvolvidas se referem à questão da cidadania, desenvolvimento e revitalização de valores, cultura de paz e de
defesa do meio ambiente (desenvolvimento sustentável, consumo responsável, etc.)
Palavras-chave: Meio ambiente, cidadania, formação.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE: UM DISPOSITIVO ESTRATÉGICO NA GESTÃO DE PESSOAS

F. M. G. Bueno1, R. C. Silva1

1HC - Hospital de Clínicas - Divisão de Recursos Humano/Unicamp
e-mail: flora@hc.unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho destaca a importância da metodologia de educação permanente no processo de trabalho em
saúde. Para que esse tipo de trabalho se concretize é necessário realizá-lo em equipe e para tanto também é
necessário realizar um movimento interno na gestão, que implica em rever o modus operandi no cotidiano do trabalho,
proporcionar novos arranjos no desenvolvimento das ações e recriar os espaços vividos de forma mais compartilhada,
resgatando o real sentido do “para quê” dos profissionais e práticas profissionais na área da saúde, que atualmente
estão muito engessadas e que não favorecem o desenvolvimento do que estamos denominando educação permanente
em saúde.  O objetivo deste estudo é analisar, de forma sucinta essa metodologia no ambiente hospitalar, tendo como
foco de análise, parte de uma pesquisa, de opinião/satisfação, realizada através da Divisão de Recursos Humanos/
Gestão de Pessoas – DRH/GP, no início de uma nova gestão. Esta teve como objetivo principal, fazer um
mapeamento para, a partir daí, estabelecer linhas de ação. O trabalho tece ainda algumas considerações sobre o
novo processo de trabalho da área, articulando-a ao planejamento estratégico da instituição.
Palavras-chave: Gestão de Pessoas, Educação Permanente em Saúde, Área de Saúde.

EDUCADORAS DE CRECHE: SABERES SOCIAIS, FAMILIARES E PROFISSIONAIS

M. A. P. S. Pinheiro1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/ Unicamp
e-mail: marciaa@unicamp.br

RESUMO
Apresento algumas discussões realizadas a partir da minha pesquisa de mestrado, intitulada “A formação profissional
na prática cotidiana: o que nos contam as educadoras de creche”, que estudou duas creches do município de
Campinas, São Paulo/Brasil. As histórias de vida das profissionais das creches foram registradas  a partir da escuta
de suas narrativas, cedidas em entrevistas, enquanto que os diálogos com as responsáveis pelas crianças integram
o  diário de campo utilizado pela pesquisadora. Como referenciais teórico-metodológicos foram utilizados os princípios
da História Oral, cuja perspectiva metodológica não apenas tem como base a opção pela escuta e pelo registro das
vozes normalmente excluídas e marginalizadas pela história oficial, mas também  acolhe os sujeitos anônimos,
construtores do cotidiano comum. Esta metodologia tem, na narrativa oral e na memória, fontes privilegiadas para o
registro escrito da realidade social vivida, Vale destacar que a análise foi construída a partir do foco da pesquisa, dos
saberes e dos fazeres das educadoras, procurando olhar para a profissional de Educação Infantil. Neste sentido,
GUEDES-PINTO (2002, p.106) diz: “rememorar o passado não significa trazer de volta ao presente os acontecimentos
vividos exatamente como se sucederam, mas reconstituí-los através da nossa vivência atual”. Coaduna-se com
essa reflexão a opinião de SANTOS (2004, p.195), quando ressalta que: “olhar o passado não é um exercício de
nostalgia e lembrança simples ou saudosa, pois cada sociedade pensa o passado de forma diversa e o narra de forma
distinta”.  
Palavras-chave: história de vida; memória; narrativas
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TERAPIA MANUAL NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES DE
MEIA IDADE COM DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR

R. C. Grazia1, V. M. Forti

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: rgrazia90@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a Qualidade de Vida em mulheres na meia idade que apresentavam
disfunção da articulação temporomandibular (DTM), com queixas das algias, e verificar a eficácia do tratamento
fisioterapêutico utilizando a terapia manual através do método Mulligan associado a massagem clássica na articulação
temporomandibular e coluna cervical. Participaram da pesquisa 27 mulheres, com idades entre 40 e 55 anos,
encaminhadas pelo serviço médico e odontológico do Cecom, durante 16 semanas, com 2 sessões/semanais, de 30
minutos, em dias alternados. O estudo foi realizado no setor de Fisioterapia do Cecom-Unicamp, e a escolha das
pacientes se deu de acordo com a disponibilidade e acessibilidade do serviço. De acordo com os resultados obtidos
através do Questionário SF-36 e escalas unidimensionais de dor, as pacientes relataram melhora de: 30%(2),
40%(1), 50%(6), 60%(5), 70%(5), 80%(2), 90%(3), 100%(3) em seu quadro clínico, e uma melhora significativa
da Qualidade de vida, avaliada pelo SF-36, demonstrando assim, a grande eficácia do tratamento fisioterapêutico
através da terapia manual.
Palavras-chave: ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, Disfunção da ATM, ATM.

ENVELHECIMENTO, PARTICIPAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

C. G. P. Cilla1

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: taline@hc.unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho foi realizado no Hospital de Clínicas Unicamp, com usuários idosos que fazem tratamento no
Ambulatório de Doenças Crônicas e participam de forma voluntária do Grupo Flor da Terceira Idade. Este Trabalho
de Conclusão de Curso resultou na obtenção do título de bacharel em Serviço Social. Seu objetivo foi estudar a
relação envelhecimento, qualidade de vida, dificuldades e interesses desses usuários, dimensionando o alcance do
trabalho desenvolvido pelo Serviço Social. Em consonância com a Política Nacional do Idoso, o “envelhecimento
ativo” (Pacheco, 2005) contribui para a melhoria da saúde, participação e segurança dos idosos, tendo como
proposta: a prevenção, redução de doenças crônicas e mortalidade prematura, durante o processo de envelhecimento.
Para o desenvolvimento da pesquisa definiu-se o método quanti-qualitativo com um universo de 40 pessoas idosas
que fazem parte do Grupo Flor da Terceira Idade. Deste total foram entrevistados 15 idosos, sendo 11 do gênero
feminino e 4 masculino.  O estudo concluiu que as pessoas que freqüentam esses grupos, nessa fase da vida,
conseguem modificá-la de forma positiva, tendo em vista a reconquista de sua auto-estima, ampliação de amizades,
propiciando ainda um leque de atividades que vai desde caminhadas, entre outras, inserindo em suas vidas, prazer,
lazer, conhecimento, e fundamentalmente, estimula-os a participação nos Conselhos e Conferências resultando em
melhor qualidade de vida.
Palavras-chave: Envelhecimento, Terceira Idade, Qualidade de Vida
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ESTRESSE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA EM TRABALHADORES DE
MANUTENÇÃO DE AERONAVES DE UMA INSTITUIÇÃO MILITAR BRASILEIRA

D. A. Martins¹

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: danimart@unicamp.br

RESUMO
Inexistem estudos similares na literatura nacional e internacional avaliando Estresse Ocupacional e Qualidade de
Vida de trabalhadores de manutenção de aeronaves. Dentre os riscos ocupacionais inerentes à profissão destacam-
se: trabalho em espaços confinados, riscos atmosféricos; riscos físicos e carga mental. Através do estudo exploratório-
descritivo, desenvolvido em uma única etapa, objetivou-se a caracterização dos aspectos sócio-demográficos, a
avaliação do estresse ocupacional e da qualidade de vida, comparando e correlacionando os resultados. Dos 93
funcionários, 82 (n = 82; 88,1%) participaram da aplicação dos questionários ERI – Desequilíbrio entre Esforço e
Recompensa no Trabalho (SIEGRIST, 1999) e do Questionário de Qualidade de Vida – WHOQOL-bref (FLECK et
al., 2000). Os achados sugerem que uma percepção inferior de QV está mais relacionada às características do
ambiente de trabalho do que às características do trabalhador, o que permite concluir que condições organizacionais
desfavoráveis exercem pressão sobre o trabalhador de manutenção de aeronaves militares e, quando sua energia
adaptativa se exaure, podem ocorrer os erros que colocam em risco a segurança de vôo.
Palavras-chave: Estresse ocupacional, qualidade de vida, psicologia da saúde ocupacional

ESTRESSE OCUPACIONAL EM SERVIDORES DE UM CENTRO DE SAÚDE

M. E. Q. Areias1, F. M. Ferreira1, A. Q. Comandule2

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp, 2FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
O descontentamento com a vida funcional é um problema que afeta a quase todos os trabalhadores uma vez ou outra,
não obstante sua posição ou o status. A frustração, a monotonia e a raiva comum aos empregados insatisfeitos com
sua vida do trabalho podem ter um alto custo ao indivíduo e à organização. Para a OMS (2005) é de fundamental
importância o trabalho e o local de trabalho na saúde porque a maneira como se trabalha ou como o ambiente de
trabalho está organizado  pode contribuir para o aparecimento de Estresse no Trabalho. Ambiente laboral com altas
demandas pode acarretar sérios impactos negativos em curto e em longo prazo na saúde do trabalhador, sem levar
em consideração a: Personalidade do Indivíduo, Características Genéticas ou Circunstâncias de Vida.  O objetivo
desse trabalho foi avaliar o Desequilíbrio entre Esforço e Recompensa no Trabalho e o Estresse Ocupacional dos
funcionários do Centro de Saúde para clarificar o descontentamento dos trabalhadores. Foram utilizados dois instrumentos
de pesquisa em 106 funcionários de ambos os sexos (M = 37% e F= 63%) de diferentes categorias ocupacionais.
Resultados indicam que 10 pessoas apresentam condição psicológica de risco à saúde e que  o Estresse Ocupacional
classificado como Perigoso é 4 vezes mais alto que o esperado.
Palavras-chave: Estresse, Trabalho
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ESTUDO COMPARATIVO DA GRAVIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS NA SAÚDE
MENTAL DE UM CENTRO DE SAÚDE DOS ANOS 2003 E 2006

M. E. Q. Areias, R. C. Albertin¹, N. M. Domingos Jr., V. F.P. L. Magrini, I. Berezovisk, R. Rigacci

¹CECOM - Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp.
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
Estudo comparativo do agravamento dos transtornos mentais e de comportamento dos pacientes atendidos no Centro
de Saúde nos anos de 2003 e 2006. Foi utilizado como um dos instrumentos de pesquisa o GHQ-12 (Questionário
de Saúde Geral) Este instrumento corresponde a versão abreviada do Questionário de Saúde Geral de Goldberg
(1972), adaptado para o Brasil por Pasquali e cols. (1994). É uma escala elaborada para identificação dos problemas
de saúde mental e que apresenta indicadores de validade bastante satisfatórios (sensibilidade 95,7%, especificidade
de 87,8% e classificação incorreta de 8,5%). Os resultados obtidos foram divididos em níveis de gravidade: A) 0 –
3 pontos correspondendo a faixa de normalidade, B) 4 – 7 correspondendo a sintomas de transtornos mentais e C)
8 ou mais pontos correspondendo aos sintomas graves ou agudos. Foram atendidos 111 pacientes no ano de 2003
e 164 no ano de 2006 pelo Psicodiagnóstico da Equipe de Saúde Mental. Houve um agravamento em torno de 8%
dos sintomas de transtornos mentais (em 2003, 27% dos pacientes estavam classificados no nível B e em 2006 já
eram 30% dos pacientes; no nível mais grave C, em 2003 foram registrados 24% dos pacientes e em 2006 foram
29%). Esses dados vêm ao encontro das pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde que apontam
o crescimento das Doenças Mentais no mundo.
Palavras-chave: Transtornos Mentais.

ESTUDO COMPARATIVO DAS ABORDAGENS ORIENTAL E OCIDENTAL DA DEPRESSÃO

M. I. G. Beraquet¹, M. E. Q. Areias²

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ²CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
Tanto do ponto de vista Ocidental (CID 10-Classificação Internacional das Doenças) como do ponto de vista Oriental
(CCMD-2R-Classificação Diagnóstica Chinesa) a Depressão é considerada um transtorno de humor, incluindo em
seu diagnóstico o humor deprimido  prolongado, interesse ou prazer acentuadamente diminuído, perda ou ganho
significativo de peso sem estar em dieta, insônia ou hipersonia quase todos os dias, entre outros sintomas. No
Ocidente há várias formas de tratamento incluindo comumente, fármacos e psicoterapias. No Oriente, embora os
sintomas sejam parecidos, a etiologia é vista em conjunto com o envolvimento dos órgãos internos como fígado e
coração e o tratamento é feito com acupuntura e fitoterápicos. Nos últimos anos as pesquisas realizadas em diferentes
paises, sobretudo na China e indexadas na Medline (He, J.; Chiam, P.F., 2007, Kemper, K.J.; Shannon, 2007 entre
outros), apontam que os resultados do tratamento de Depressão com acupuntura são promissores e suplantam o
tratamento com alopáticos, sugerindo uma alternativa viável e de baixo custo para a Saúde Coletiva.
Palavras-chave: Depressão, saúde coletiva
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ESTUDO COMPARATIVO DOS CONCEITOS DE SAÚDE E SAÚDE MENTAL OCIDENTAL E ORIENTAL

M. I. G. Beraquet¹, M. E. Q. Areias²

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ²CECOM/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
Analisando os conceitos de Saúde e Saúde Mental do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
comparando com a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), é possível constatar a complementaridade dos mesmos.
Para a OMS (2005) Saúde é a percepção ou sensação de bem estar físico, mental e social do sujeito com sua própria
realidade, incluindo que transtornos mentais e comportamentais resultam de uma complexa interação de fatores:
biológicos, psicológicos e sociais.  Para a MTC (2004) Saúde e Saúde Mental é a manutenção do desequilíbrio
assimilável do organismo como um todo (indiviso), visto que estamos sempre em desequilíbrio (pela alimentação,
clima, fatores emocionais entre outros) e o organismo reage para manter a homeostase. Quando comparamos os
conceitos observamos a complementaridade como causa e efeito e vice-versa, ou seja, “a sensação de bem estar
entre o sujeito e sua própria realidade é fator facilitador da manutenção do desequilíbrio assimilável” ou “assimilar o
desequilíbrio, produz a sensação de bem estar entre o sujeito e sua própria realidade”.
Palavras-chave: Saúde, saúde Mental, oriental

ESTUDO COMPARATIVO POR GÊNERO DE SAÚDE MENTAL E DE ESTRESSE
EM TRABALHADORES DE UMA UNIVERSIDADE

M. I. G. Beraquet¹, M. E. Q. Areias²

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas, ²CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
Este estudo teve como objetivo identificar, segundo o Gênero, os índices de Saúde Mental e os Fatores Psicossociais
de Risco em trabalhadores de uma universidade pública. A amostra foi de n= 400 trabalhadores, sendo 253 do sexo
feminino (63%) e 147 do sexo masculino (37%), ou 5% dos homens e 5% das mulheres de uma população de N=
8027. Utilizou-se pela primeira vez no Brasil o Questionário SWS© - Survey (Self, Work, and Social) que foi adaptado
e traduzido para o português e validado no Brasil por Guimarães & MacFadden (1999). Foram usadas as seguintes
estatísticas para a análise dos dados: Univariadas (estatística descritiva e Box-Plots), Multivariadas (Teste do Qui-
quadrado de independência) e Bivariadas (Correlação de Pearson). Foram encontradas associações significativas
entre: 1) Saúde Mental e Gênero e 2) Fatores Psicossociais e Gênero. As mulheres apresentaram maiores Fatores
Psicossociais de Risco e Estresse Social do que os homens (p  0.05), estando expostas a maiores riscos de
adoecimento físico e/ou mental.

Palavras-chave: Gênero, trabalho, saúde mental
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ESTUDO DA HALITOSE EM PACIENTES COM TONSILITE CRÔNICA CASEOSA,
TRATADOS POR CRIPTÓLISE COM LASER DE CO

2

A. C. Dal Rio1, C. A. C. Passos, J. H. Nicola, E. M. D. Nicola

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: anadalrio@uol.com.br

RESUMO

OBJETIVO: Avaliar o impacto da criptólise por coagulação com laser de CO
2
 (CCL)na halitometria dos Compostos

Sulfurados Voláteis (CSV) em pacientes com Tonsilite Crônica Caseosa (TCC). INTRODUÇÃO: O cáseo e a
halitose caracterizam a TCC. Recentemente, a CCL foi introduzida.É um tratamento conservador, indolor, promove
a abertura das criptas amigdalianas, evitando a retenção do cáseo. A Halitometria é um método objetivo medir a
halitose. MÉTODOS: 38 pacientes com TCC e queixa de halitose foram selecionados. A halitometria foi realizada
antes das sessões de laser. A técnica do laser consistia de aplicações de 6W, em varredura, ao redor das criptas,
(fluências de 54.5 joules/cm2) e em seguida, sobre toda a superfície tonsilar (fluência de 18 joules/cm2). RESULTADOS:
A CCL foi bem tolerada pelos pacientes e todos relataram melhora da halitose. 8 pacientes com presença de cáseo
tiveram halitometria alterada(>150 ppb) antes do tratamento e, após 4 sessões de laser, as halitometrias normalizaram
(<150 ppb). As medidas dos CSV reduziram 30,1% e a retenção do cáseo diminuiu significativamente neste grupo.
CONCLUSÔES: Haliotmetria alterada está relacionada com a presença do cáseo. A CCL é segura, bem tolerada
e melhora a  halitose dos pacientes com TCC. Essa melhora está relacionada com a diminuição da retenção do
cáseo. Palavras-chaves: halitose, laser CO

2
 , tonsila palatina

ESTUDO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS NA MELHORIA
DA QUALIDADE DE VIDA E DA SAÚDE DE SUJEITOS SEDENTÁRIOS

C. A. Zamai, A. D. P. Bankoff

1FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail cazamai@yahoo.com.br

RESUMO

Os principais benefícios à saúde advindos da prática de atividades físicas (AF) referem-se aos aspectos antropométricos,
neuromusculares, metabólicos e psicológicos. O objetivo deste trabalho foi estudar as contribuições da prática de
atividades físicas orientadas na melhoria da qualidade de vida e da saúde de sujeitos sedentários. Para o
desenvolvimento deste trabalho foi desenvolvido um protocolo contendo perguntas fechadas e mistas e avaliação
antropométrica, aferição da pressão arterial e da relação cintura quadril, as quais foram realizadas no Laboratório de
Avaliação Postural – FEF-Unicamp após aprovação do Comitê de Ética da Unicamp. Resultados: 68,75% e
55,55% (sexo feminino (SF) e masculino (SM) respectivamente trabalham sentados; 62,50% e 66,66% fazem uso
de medicamentos; 93,50% e 65,16% apontaram problemas de doenças e fatores de riscos; 31,25% (SF) e 33,33%
(SM) são hipertensos. Após seis meses de práticas de AF, 81,25% e 66,66% apontaram melhoras no desenvolvimento
das atividades no trabalho; 75,00% e 77,77% melhoras nas atividades fora da Unicamp; 81,25% e 77,77%
melhoras na qualidade de vida; 87,50% e 88,88% verificaram melhoras na saúde. Ainda verificou-se que boa parte
dos sujeitos analisados passou a praticar atividades físicas fora da Unicamp 50,00% (SF) e 77,77% (SM). Nota-se
que a prática de atividades físicas orientadas contribuíram positivamente para a melhoria da saúde, da qualidade de
vida e do bem estar dos sujeitos analisados, bem como para o desenvolvimento das atividades diárias no setor de
trabalho e em seus afazeres cotidianos). Palavras-chave: Atividades físicas, qualidade de vida, saúde, sedentarismo
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ESTUDO DO DESCONFORTO SOCIAL, ANSIEDADE E MEDO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA
NA DISFUNÇÃO DAS ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES

M. E. Q. Areias1, L. H. A. A. D’otaviano2, A. Altran¹, D. B. Samara², A. Q. Comandule³

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade, ²HC,  ³FCM/Unicamp
e-mail: equelho@gmail.com

RESUMO
Trata-se de um estudo envolvendo uma equipe multidisciplinar de dentistas, psicólogos e enfermeiro que busca obter
subsídios para uma assistência adequada a pacientes com problemas nas ATMs (articulações temporomandibulares)
e entender melhor os múltiplos aspectos psicológicos e de comportamentos envolvidos na disfunção dolorosa das
articulações. A amostra foi composta de 50 mulheres adultas na faixa de 25 a 50 anos que foram divididas em dois
grupos: Grupo A composto por mulheres que apresentam disfunção das ATMs e Grupo B composto de mulheres que
não apresentam essa disfunção. Nos dois grupos foram feitos os seguintes procedimentos: 1) pelas dentistas:
exames clínicos odontológicos e aplicação do Questionário do Índice Mongini para avaliação das desordens
temporomandibulares (DTM) e 2) pelos psicólogos: foram aplicados Escala de Ansiedade de Hamilton, Escala de
Medo da Avaliação Negativa e Escala de Esquiva e Desconforto Social. Os resultados obtidos indicam através do
Qui-quadrado que as mulheres com Disfunção Dolorosa das ATMs apresentam mais Ansiedade e mais Medo da
Avaliação Negativa do que as mulheres que não apresentam essa disfunção. Não foram encontradas diferenças
significativas para os dois grupos na Escala de Esquiva e Desconforto Social.
Palavras-chave: Disfunção das articulações temporomandibulares, ansiedade, medo de avaliação negativa

ESTUDO PRELIMINAR DA RESPOSTA SOROLÓGICA APÓS VACINAÇÃO DE HEPATITE B
COM UM, DOIS OU TRÊS ESQUEMAS VACINAIS EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

R.V.Rosa1, R.C.G.Trevisane, R.G.Rocha

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: rosanavasques@cecom.unicamp.br

RESUMO

A Hepatite B é uma doença infecciosa de risco ocupacional, sendo, portanto obrigatória a vacinação preventiva aos
profissionais da área da saúde em contato com pacientes, assim como o controle sorológico para avaliar a resposta
imunológica. A infecção provocada pelo vírus da hepatite B(HBV) aguda pode debilitar o paciente por semanas ou
meses, podendo ser fatal e a infecção crônica leva ao desenvolvimento de Hepatite Crônica, Cirrose ou Carcinoma
Hepatocelular Primário. O presente trabalho acompanhou a situação vacinal de profissionais da área da saúde do
Hospital de Clinicas (HC) e do Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher (CAISM) que são vacinados e
acompanhados pelo Programa de Imunização do Serviço de Enfermagem do Cecom. O método utilizado foi através
do Estudo de Casos. Analisando os dados de vacinação durante vários anos de acompanhamento no programa de
imunização com relação a vacina de hepatite B, relatamos os resultados encontrados na avaliação sorológica dos
profissionais da área da saúde após esquema de vacinação, levantando o número de profissionais com resposta
positiva após 1ºesquema, 2ºou 3º esquema vacinal e aqueles profissionais não respondedores com os três esquemas.
Palavras-chave: Resposta Sorológica, Esquema Vacinal.
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ESTUDO SOBRE OS ASPECTOS ADAPTATIVOS APRESENTADOS POR PESSOAS
AMPUTADAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO

F. H. Sekiya¹, E. R. Turato ²,  C. J. G. Campos²

¹HC – Hospital de Clínicas,  ²FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp.
e-mail: cjcampos@fcm.unicamp.br

RESUMO
Enfocamos nesta pesquisa os significados apresentados por indivíduos com Deficiência Física Adquirida (DFA),
sobre sua condição de saúde. Objetivamos analisar aspectos biopsicossociais adaptativos apresentados por pessoas
que tiveram amputado um dos membros inferiores, tendo uma doença ou um trauma por causalidade. Utilizamos a
metodologia clínico-qualitativa e um roteiro de entrevista semidirigida foi aplicado a uma amostra de dez indivíduos da
Unidade de Órtese e Prótese (UOP) de um Hospital Universitário Estatal do interior paulista. Os dados foram
tratados utilizando-se a técnica da análise de conteúdo temático. Identificamos oito categorias referentes ao tema-
problema: o inevitável e o inesperado nas diversas reações entre amputados por doença e por trauma; mecanismos
psicológicos de defesa e de ajustamento; dor fantasma, sensação fantasma e dor no coto; dificuldade de locomoção
e dependência física; discriminação; relação com a família e amigos; a questão da condição socioeconômica na
aquisição de prótese e a amputação como uma questão social; e espiritualidade.

Palavras-Chave: amputação, reabilitação física, deficiência física.

“EU TÔ PRONTO!”:
BASE DIAGNÓSTICA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PROGRAMA

DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA (PPA)

E. D. T. Madi1, L. R. O Borges¹ R. Lourenço

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: estela@hc.unicamp.br

RESUMO
Envelhecer de forma bem sucedida está relacionado a constantes adaptações, aceitando novas limitações e elaborar
novas metas para alcançar objetivos internos. A UNICAMP percebeu que o número de aposentandos vem crescendo
a cada ano e a DGRH, buscando acompanhar essa questão, está projetando um programa para proporcionar uma
reflexão sobre a questão da aposentadoria na Universidade e permitir aos aposentandos organizar-se para aposentar-
se. Optou-se por elaborar um diagnóstico, por amostragem, buscando perceber sensações, pensamentos e sentimentos
envolvidos no processo de aposentar-se. Este trabalho apresenta o desenvolvimento da fase diagnóstica. Sua base
é formada por duas metodologias: uma qualitativa, suportada pela técnica de grupos focais, e outra quantitativa
baseada nas respostas dos participantes ao questionário World Health Organization Quality of Life (WHOQOL),
Whoqol-100, da Organização Mundial de Saúde. Os resultados de ambas as metodologias produzem um modelo
para execução de linhas programáticas que atenderão aos trabalhadores da Universidade. As linhas projetadas pela
proposta qualitativa são fortalecidas pelos apontamentos obtidos na pesquisa quantitativa. A Universidade pode agora
projetar atuações acertivas e ofertar ao público envolvido apoio a suas decisões.
Palavras-chave: Diagnóstico para PPA, Qualitativo, Quantitativo
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EVENTOS COMEMORATIVOS COMO FERRAMENTA PARA INCENTIVAR A
SOCIALIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

L. E. Kobayachi¹,M. S. I. Giarola¹,M. I. M. De Paolis¹

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: maura@fcm.unicamp.br

RESUMO
A Unidade de Internação Pediátrica do Hospital das Clínicas da UNICAMP possui 58 leitos de internação para
crianças e adolescentes de Campinas e região, sendo 48 de Enfermaria e 10 de terapia intensiva. Pela característica
de complexidade no atendimento terciário e quaternário, muitos destes pacientes necessitam permanecer internados
por vários dias e, em casos extremos, até anos. Durante a internação, a criança se priva de algumas atividades,
diversão e aprendizado próprios da infância. Este trabalho tem por objetivo apresentar as ações que buscam melhorar
a permanência destas crianças e adolescentes no ambiente hospitalar, por meio de realização de festas comemorativas
como Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças e Festa de Natal. A responsabilidade pela organização destes eventos
é da terapia ocupacional e pedagogia com ajuda de doações da comunidade universitária. Os resultados obtidos por
pesquisa de satisfação dos nossos clientes e colaboradores demonstram que estas festas amenizam os efeitos
negativos da hospitalização e propiciam momentos de alegria e entretenimento das crianças internadas e seus
familiares acompanhantes, além de proporcionar satisfação em que contribui.
Palavras-chave: humanização, hospitalização

EXPECTATIVA(S) DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL SOBRE O SISTEMA BRAILLE

F. A. G. Mendes1

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail:  fmendes@fcm.unicamp.br

RESUMO
O Braille é um sistema de leitura tátil, além de escrita, portanto, o tato é um fator importantíssimo na capacidade de
utilização do Braille. O sistema Braille é um dos meios para tornar possível à realização no âmbito da relação e
comunicação. Esse sistema foi criado por Louis Braille, ainda jovem, e é formado por seis pontos em relevo,
dispostos em duas colunas, sendo três pontos à esquerda e três pontos à direita, chamado de “cela Braille”. Os
pontos são numerados para facilitar a sua identificação. É possível formar 63 combinações ou símbolos Braille a partir
de diferentes disposições desses seis pontos. Esse sistema é utilizado até nos dias de hoje. O objetivo desse trabalho
foi estudar o depoimento de pessoas adultas com deficiência visual sobre o sistema Braille, que já aprenderam ou
estão em fase de aprendizagem desse sistema. Realizou-se um estudo descritivo com pessoas atendidas no
CEPRE – UNICAMP sobre suas expectativas com relação ao sistema Braille. Conclui-se que é muito importante
considerar o ser humano, as suas experiências e o seu pensar.
Palavras-chave: deficiência visual, Braille, cegueira.
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EXPERIÊNCIA DE CUIDADOS E HUMANIZAÇÃO EM UTI NEONATAL - GRUPO DE PAIS ENLUTADOS

E. A. C. Salcedo¹ Y. M. B. Freston¹, J. L. Souza¹, S. M. Costa¹, C. M. Duarte¹,
P. M. Batista¹, P. Petreca¹, L. F. Camy¹, F. L. Carvalho¹

¹CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: elainesalcedo@uol.com.br

RESUMO
No cotidiano de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) as famílias e a equipe multiprofissional se deparam
freqüentemente com vivências referentes ao adoecimento e a morte, e nesse contexto precisam de espaços para
externalizar e elaborar os medos, as angústias e os conflitos desencadeados pela morte do bebê. A equipe
multiprofissional da UTI do CAISM, através de discussões tem sistematizado ações visando trabalhar os aspectos
da terminalidade e do luto e tornar a assistência mais humanizada. O objetivo deste trabalho é descrever a
experiência com os pais que vivenciaram a perda de seus bebês nesta Unidade. O grupo com pais enlutados foi
implantado em 2003 e para esse encontro são agendadas 06 famílias com retorno em 03 meses após o óbito, sendo
estas relembradas através de contato telefônico pelo Serviço Social. Anteriormente ao grupo os casos são discutidos
pela equipe com os prontuários e são elaborados resumos dos atendimentos para subsidiar essa abordagem na qual
os familiares recebem esclarecimentos sobre o óbito, além do suporte emocional para lidar com as angústias
referentes ao processo de enlutamento. O grupo de pais enlutados se reúne desde 2003 e até o momento foram
atendidas 230 famílias, sendo que 94 compareceram para o grupo, o que corresponde a aproximadamente 41% dos
retornos. Essa intervenção possibilita um espaço de escuta para a família poder reconhecer e nomear os sentimentos
presentes, reviver os acontecimentos com a continência do grupo o que favorece detectar fatores de risco e lidar com
o luto, permitindo a reorganização emocional para a retomada da vida cotidiana. Essa abordagem propicia ainda a
reflexão sobre os cuidados prestados, o que permite a reavaliação constante da assistência com a sensibilização da
equipe. Palavras-chave: Paliativos, UTI Neonatal, Humanização

FAÇA DAR CERTO! O LIAN GONG EM 18 TERAPIAS EM UMA COMUNIDADE
DE CAMPINAS, SÃO PAULO

M. B. F. Busso1

¹ CAS - Creche Área de Saúde/Unicamp
e-mail: beto99n@.yahoo.com.br

RESUMO
Este pôster apresenta brevemente um trabalho com o Lian Gong 18 Terapias, Ginástica da Medicina Tradicional
Chinesa, que vem sendo realizando junto a moradores em uma comunidade de Campinas, São Paulo. A idéia
construída é que é possível fazer dar certo um trabalho voluntário. Parte-se de uma trajetória pessoal de vida, na qual
há um problema no punho que é relativo a esforços repetitivos de trabalho, e que impulsiona uma funcionária da
Funcamp, e estudante de pedagogia, a buscar um auxílio médico. Neste momento, ela se depara com a prática do
Lian Gong em 18 Terapias em um espaço público da mesma cidade. O interesse gradativo por esta prática, além de
contribuir para melhoras no punho, a leva a aprofundar estudos sobre tais exercícios desta Ginástica Tradicional da
Medicina Chinesa. De praticante e estudiosa, ela tem a oportunidade, a convite de moradores, de assumir compromissos
pedagógicos com algumas pessoas desta comunidade na prática do Lian Gong, duas vezes por semana, durante
uma hora, e já há seis anos. Ainda são apresentados alguns benefícios comprovados cientificamente e relatados por
moradores da comunidade, benefícios esses decorrentes da prática do Lian Gong em 18 Terapias. Desta forma,
acredita-se que é possível fazer com que um trabalho voluntário comunitário dê certo.
Palavras-Chave: Lian Gong, Trabalho Voluntário, Educação.
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FARRA NAS FÉRIAS: PROJETO APROXIMA FILHOS DE FUNCIONÁRIOS
DE ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE

R. C. Souza¹, A. C. Junior², D. F. Mello², E. T. Lopes3

¹FEF – Faculdade de Educação Física, ²GGBS,³DGRH/Unicamp
e-mail: ggbsconv@unicamp.br

RESUMO
Algumas soluções resultam em projetos que alinhavam a produção de pesquisa e acadêmica de uma unidade
universitária. A experiência que passamos a descrever tem este caráter. Considere-se que nem todos os funcionários
podem tirar férias em janeiro, pelas especificidades da sua área. Devido a essa situação, era necessário desenvolver
alguma atividade para os filhos desses funcionários que, por razões de escalonamento por necessidade do serviço
(exemplo: área da saúde), tiram suas férias em outro momento. Com esse intuito foi realizado, entre os dias 14 a 25
de janeiro de 2008, o projeto Farra nas Férias. Esse programa consistiu na realização de atividades motoras e lúdicas
para os filhos dos funcionários, com finalidade de entretenimento, convivência, ampliação dos laços de amizade e
noções de companheirismo. Ao mesmo tempo, foram desenvolvidas atividades em grupo para o alcance de metas,
por meio de jogos competitivos e cooperativos. Nesse contexto, o GGBS, devidamente avalizado pelo seu
Conselho de Orientação, assumiu a parte do custeio e deu o suporte para a realização do evento. A FEF, através da
sua direção e do Prof. Ademir De Marco assumiram tecnicamente o evento, cuja idéia partiu das equipes dos
programas educativos da DAPE/DGRH. O projeto mostrou a importância de viabilizar um contato mais próximo com
as possibilidades da Universidade.
Palavras chave: Integração, Lazer, Lúdico.

FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO ÀS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA SEXUAL CONFORME
PROTOCOLO MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER -

CAISM

A. S. Rossi1, M. A. Nogueira1 , M. J. N. Vieira1, R. Higa1

 1CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: nogueiramaria@uol.com.br

RESUMO
A violência sexual é uma experiência traumática vivenciada por mulheres de todas as idades, classes sociais, níveis
culturais e religiosos, que desencadeia sofrimento físico, emocional, social e familiar, além de inúmeras repercussões
na vida da pessoa acometida e de seus familiares. Diante dessa realidade, o Centro de Atenção Integral a Saúde da
Mulher (CAISM), hospital universitário terciário, é referência regional na assistência à mulher em situação de
abortamento legal decorrente de estupro desde 1994 e a partir 1998 oferece atendimento às mulheres que sofrem
violência sexual visando a prevenção da gravidez e de infecção por DST/HIV e recuperação psicológica e social.
O objetivo deste trabalho é descrever o fluxograma de atendimento multidisciplinar oferecido às mulheres vítimas de
violência sexual. Tal fluxograma foi elaborado a partir dos protocolos assistenciais da enfermagem, serviço social,
psicologia e médico, e visa organizar o atendimento, definindo o papel de cada profissional, propiciando a assistência
individualizada e humanizada à mulher e seus familiares e/ou acompanhantes, além de colaborar na adesão ao
tratamento. A ação multidisciplinar é relevante para o enfrentamento e superação do trauma físico/psíquico, na
reorganização da vida, na orientação quanto aos direitos da vítima, e também como facilitadora e continente das
inquietações e objeções de consciência que o tema pode suscitar à equipe de atendimento.
Palavras-chave: Violência sexual, equipe multidisciplinar
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FÓRUM DST E AIDS DA UNICAMP

S. A. Pereira Filho¹, E. D. T. Madi¹. M. S. Vulcano¹, C. R. Almeida²

¹ DGRH  - Diretoria Geral de Recursos Humanos, ² CIPA – Comissão Interna de Prevenção à Acidentes/
Unicamp
e-mail: saulo@unicamp.br

RESUMO
O Fórum DST e AIDS da UNICAMP foi legitimado no evento “Construindo em rede ...uma única voz da UNICAMP
no combate as DST/AIDS” em 1º de Dezembro de 2006 e formalizado pela Portaria PRDU 001/07 de 9 de março
de 2007 e tem como proposta, tratar questões de DST’s e AIDS para a Comunidade da UNICAMP: professores,
alunos, funcionários e público usuário em geral, na Assistência e Prevenção, de forma aberta e participativa, sendo
suas propostas de trabalho legitimadas em assembléias. Tem como missão, criar e assegurar um espaço de
educação permanente e interlocução sobre as DST’s e AIDS, entre os profissionais, serviços e demais interessados
da comunidade, por meio de projetos, programas e ações que visem a promoção da saúde e a prevenção das
doenças. Tem como valores: assegurar a participação de todos os interessados; manter e promover o diálogo, a
informação, o debate e a divulgação; manter e promover a interlocução entre os pares; propor, reconhecer, apoiar,
incentivar, acompanhar, divulgar e executar projetos, programas e ações relacionados à missão do Fórum;
comprometer-se com a articulação entre os profissionais e serviços da Universidade com as instâncias municipal,
estadual e federal de atenção às DST’s e AIDS; Em dois anos, 2.876 pessoas foram beneficiadas através de: 26
palestras, 20 oficinas de Sexo Seguro, 89 Atendimentos e 3 campanhas educativas.
Palavras-chave: Fórum, educação, prevenção.

FREQUÊNCIA DO NÚMERO DE INTERCORRÊNCIAS DE PACIENTES DURANTE O
PROCEDIMENTO DE COLETA DE EXAMES NO LABORATÓRIO CLÍNICO

W. T. Takao¹, M. L. P. S. Oliveira, A. L. Moya

¹ HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail:  toyokowt@hc.unicamp.br

RESUMO
Objetivos: quantificar e minimizar as intercorrências dos pacientes durante o procedimento de coleta de exames no
laboratório e  padronizar o atendimento. Casuística e métodos: em 102.000 pacientes atendidos no período de maio/
2007 a maio/2008, foram identificadas 72 ocorrências de mal-estar. um questionário foi aplicado a estes pacientes com
as seguintes especificações: tempo de jejum, presença de acompanhante momento e causa da intercorrência,
sintomas e assistência prestada pela equipe de trabalho. Resultados: das 72 intercorrências, 85% ocorreram durante
ou pós-coleta. as principais causas foram: hipoglicemia; hipotensão, medo e o período prolongado de jejum. apresentaram
tontura, náusea e escurecimento de visão. o atendimento foi realizado no próprio local da intercorrência até a
normalização dos sintomas clínicos, com acomodação e fornecimento de bolachas e líquidos. Conclusão: verificou-
se que 1)a orientação correta no pós consulta ambulatorial ou no próprio laboratório contribui para amenizar estes
índices  2) a triagem eficiente dos pacientes no dia da coleta é essencial 3) o fornecimento de lanches pós coleta
contribui para a recuperação dos pacientes. 4) pacientes sentem mais segurança com a presença do acompanhante
5) a diminuição do tempo de espera e atendimento imediato aos pacientes minimiza o risco da intercorrência.
Palavras-chave: coleta de exames, jejum, acolhimento
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GINÁSTICA LABORAL COMO FERRAMENTA NA QUALIDADE DE VIDA NA UNIVERSIDADE

C. M. Pera1

1Coordenadoria de Serviços Sociais - CECOM/Unicamp
e-mail:  cristiana.pera@terra.com.br

RESUMO
Nasceu no CECOM, Centro de Saúde da Comunidade através do setor de fisioterapia e desporto, em 1996, a
Ginástica Laboral que percorre diversas unidades e setores da Universidade, exercitando em média 1500 servidores
diariamente. Acontece no início do turno por 12 minutos como ginástica preparatória e ou como a compensatória, que
insere pausas. Com objetivo principal à promoção da saúde, a ginástica laboral é ferramenta que visa minimizar o
risco de alterações sobre o sistema músculo esquelético através dos benefícios fisiológicos que os exercícios físicos
proporcionam, bem como a sociabilização entre funcionários que com a convivência e a descontração objetiva a
saúde. A metodologia do Trabalho consiste em Definir o Perfil dos Trabalhadores e dos Postos de Trabalho, Aplicação
dos Instrumentos de Coleta de Dados, Método de Conscientização, Confecção da Seqüência de Exercícios da GL,
Aplicação da Ginástica Laboral. Resultados Obtidos: melhora das dores osteomusculares com conseqüente melhora
da qualidade de vida.
Palavra-chave: Ginástica Laboral

GRUPO COM CASAIS QUE BUSCAM TRATAMENTO DE ESTERILIDADE:
LIMITES E POSSIBILIDADES

M. H. R. R. Genghini1

1CAISM –Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: heloisagenghini@vivax.com.br

RESUMO
Nas últimas décadas, observou-se  um aumento significativo de casais à procura de orientação e tratamento devido
a problemas de fertilidade. Isto talvez esteja relacionado ao desenvolvimento de novos procedimentos diagnósticos
e tratamentos, os quais têm sido colocados ao alcance da população, através da criação de serviços especializados.
O ambulatório de esterilidade do CAISM atende casais com diagnóstico de esterilidade, que manifesta-se como uma
crise não prevista na vida da mulher, uma interrupção do projeto de vida individual e do casal, e uma alteração no
desenvolvimento dos papéis esperados socialmente, constituindo um problema de saúde com derivações psicológicas,
físicas e sociais. Objetivos: Fazer com que o casal possa compreender e lidar com esta  realidade, através da
informação e reflexão acerca do tratamento a ser proposto, onde discute-se: quem são os profissionais envolvidos no
tratamento; qual a disponibilidade(interna e externa) do casal para o tratamento; compreender que a esterilidade é
também conjugal; o que o serviço oferece; custos da medicação; respeito a escolha do casal ao receber a conduta.
Metodologia: Grupo socioeducativo, com casais que comparecem a primeira consulta. Resultados: No período de
um ano pode-se observar a organização dos casais que recebem como conduta médica a proposta para realizar a
Fertilização in Vitro (FIV), a participação desses casais  no grupo favorece uma organização contínua, principalmente
com relação a aquisição do medicamento não custeado  pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho propicia
a reflexão do casal quanto aos limites e possibilidades do tratamento e uma reorganização para enfrentar esta nova
situação, através do saber acolher, entender e respeitar os sentimentos e o desejo do casal.
Palavras-chave: Esterilidade, Fertilização in Vitro
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GRUPO DE GESTANTES: UMA PRÁTICA EDUCATIVA EM SAÚDE DA MULHER E DO RÉCEM-NASCIDO

A. M. M. Donnabella¹

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: ammd@fcm.unicamp.br

RESUMO
O Grupo de Gestantes é uma prática educativa em saúde composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais
de saúde, enfermeira e técnica de enfermagem, nutricionista, dentista e fisioterapeuta. Tem por objetivo esclarecer
dúvidas e com isso, tornar a gestante mais segura para o enfrentamento das transformações físicas e psíquicas que
ocorrem nesta fase e, também para com os cuidados com o recém-nascido. Os encontros acontecem mensalmente,
uma vez por semana, e o número de participantes varia de cinco a doze, incluindo os acompanhantes. As
participantes são da comunidade da Unicamp e eventualmente, da comunidade externa ao campus. A metodologia
implementada baseia-se na abordagem de temas pré-definidos pelos coordenadores, mas o enfoque está voltado para
assuntos que emergem do próprio grupo e são referentes a gravidez, parto, puerpério, amamentação e cuidados com
o recém-nascido. No grupo, a prática de educação em saúde é um recurso onde se compartilham experiências,
emoções, e saberes técnico-científicos e populares, que contribuem na reflexão e assistência mais humanizada em
saúde.
Palavras-chave: gravidez, promoção da saúde, saúde da mulher

GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO:
CONSTRUINDO AÇÕES ENTRE QUEM NECESSITA E QUEM PRODUZ SAÚDE

M. C. M. S. Guaraldo1, S. R. A. M. Terra1

¹ HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: rh-desen@hc.unicamp.br

RESUMO
O presente trabalho descreve a capacitação do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HC/UNICAMP, de
maneira a constituí-lo num grupo de “apoiadores” institucionais, que teria por objetivo primeiro facilitar a implantação
de propostas efetivas de ações de humanização nas várias áreas do Hospital. A partir de um levantamento realizado,
observou-se a necessidade que os integrantes do GTH/HC tinham de uma maior apropriação de ferramentas
conceituais e instrumentais para desenvolverem um trabalho mais efetivo de apoio à gestão em relação aos gerentes
das áreas, visando a efetiva humanização do HC. Tal capacitação propôs-se a trabalhar com os temas: ampliação
da clínica, diretrizes assistenciais, a gestão como modo de funcionamento, a gestão e a subjetividade, Humanização
(conceito e problematização), proposta e marcas da PNH/MS.
Palavras chave: Humanização, PNH, Saúde Pública.
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GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR –
UMA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA UNICAMP

A. L. C. de Moraes1, M. A. Cypriano1, M. E. Q. Areias1

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: anamcarletti@gmail.com

RESUMO
Em 1996, no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), iniciou-se um grupo de reeducação alimentar, conduzido por um nutricionista,
para funcionários dessa Unidade, e a partir de agosto de 1999, essa mesma atividade passou a ser realizada no
Centro de Saúde da Comunidade (CECOM/CSS/UNICAMP), beneficiando toda a comunidade universitária. Ao
longo destes anos, já foram realizados ao redor de 25 grupos com aproximadamente 400 participantes com até 25
pessoas em cada um. Atualmente o grupo tem caráter multiprofissional, sendo composto por vários profissionais e
tem como objetivo orientar mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida para o bem estar físico e mental. Tem
enfoque na prevenção de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares,
apesar de não restringir a participação de indivíduos sadios e que queiram apenas aprender a se alimentar de forma
balanceada. O programa é composto por doze encontros, abordando-se temas de nutrição e qualidade de vida,
atividade física, comportamento e atitudes alimentares.
Palavras-chave: reeducação alimentar, qualidade de vida.

GRUPO OPERATIVO E TEATRO COMO RECURSO PARA MOTIVAÇÃO E
INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR HOSPITALAR

T. L. Garcia1, S. R. Vergílio1, M. S. T. G. Vergílio2

2 CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp, FCM/Unicamp
e-mail: laura@unicamp.br

RESUMO
A preocupação com o comportamento humano e as relações no trabalho tem-se mostrado foco de interesse dos
gestores das instituições preocupados com a motivação e qualidade de vida no trabalho. Nesta perspectiva o Centro
de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM - UNICAMP desenvolve o projeto “Arte na Instituição” que visa
promover integração, humanização, motivação e conscientização da importância do trabalho de cada profissional no
ambiente hospitalar, por meio da associação de duas técnicas: o grupo operativo de PICHON-RIVIÈRE e o teatro
baseado no modelo de EUGÊNIO KUSNET. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência deste projeto que
desde o seu início, em 2004, tem apresentado um impacto positivo e contribuído de maneira significativa na gestão
de pessoas nesta instituição. O desenvolvimento deste projeto está centrado na montagem de peças teatrais com
temas do cotidiano hospitalar que de maneira descontraída e bem humorada, provoca reflexão e educação com
valores ético e estético. As peças teatrais são apresentadas em eventos realizados para a comunidade hospitalar, um
efetivo de aproximadamente 1500 colaboradores. O projeto “Arte na Instituição” tem se mostrado eficiente quanto aos
objetivos inicialmente propostos.
Palavras-chave: Gestão de pessoas, Qualidade de vida no trabalho, Relações no trabalho.
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GRUPOS OPERATIVOS NA UNIDADE DE INTERNAÇAO PSIQUIÁTRICA
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNICAMP

M. S. S. Farci1, M. L. Pascalicchio1, L. K. Rugeri1

1FCM – Faculdade de Ciência Médicas/Unicamp
e-mail:  mfarci@terra.com.br

RESUMO
Este trabalho propõe-se a relatar a experiência  com Grupos Operativos (baseados nas teorias de Pichon Riviére)
na Unidade de Internação Psiquiátrica do HC - UNICAMP com pacientes internados. A Unidade foi inaugurada em
1986, com a finalidade de assistência, ensino e pesquisa. Conta com 10 leitos mistos e o tempo médio de internação
é de 27 dias. Unidade de pacientes com quadro psiquiátrico agudo, cujos diagnósticos mais prevalentes são:
esquizofrenia, depressão grave, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade, tentativas de suicídio entre
outros. Os grupos são realizados diariamente, fazendo parte do programa de estágio de psicologia da Unidade, com
freqüentes supervisões.  A tarefa proposta é a reflexão sobre a internação, situação comum à todos.  A atividade é
realizada há 22 anos, tendo demarcado um espaço fundamental  na área da psicologia, proporcionando  ao paciente,
acolhimento, respeito e compreensão, apesar dos conteúdos delirantes, das idéias confusas e dos pensamentos
desorganizados, que muitas vezes estão presentes nos grupos.
Palavra-chave: Grupos Operativos

HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE
 

M. L. Agustinho1, T. H. P. F. Carvalho1, M. S. L. M. da Silva1, M. E. Q. Areias1,
F. C. T. Martins1

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: manoelloyola@uol.com.br

RESUMO
A Coordenadoria de Serviços Social conhecida como o Centro de Saúde da Comunidade (Cecom), foi criada em
1986 e atende à comunidade de alunos, funcionários docentes e não docentes da Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp, cerca de 30.000 pessoas. O Programa de humanização do CECOM-CSS foi baseado na
Política Nacional de Humanização (PNH) e a sustentação política foi o  planejamento estratégico institucional
realizado com a participação de todo o sistema de chefias do Cecom em 2003 e revisto em 2005.  É importante
ressaltar que a motivação para a criação do grupo surgiu a partir da recomendação da Administração Superior da
Unicamp.  A busca pela humanização dos serviços é o resultado das relações entre os atores envolvidos (funcionários
administrativos, funcionários da assistência e comunidade de usuários) de forma humanizada segundo a Política
Nacional de Humanização/Humaniza SUS, aprimorando as relações entre profissionais, usuários, dos profissionais
entre si e do Cecom com a comunidade.  O Grupo de humanização do Cecom composto por representantes de todos
os segmentos da comunidade do Cecom tem como atribuições: difundir os princípios norteadores da PNH; pesquisar
e levantar os pontos críticos do funcionamento de cada serviço de sua rede de referência; promover o trabalho em
equipes multiprofissionais, estimulando a transversalidade e a grupalidade; propor uma agenda de mudanças que
possam beneficiar os usuários e os profissionais de saúde; incentivar a democratização; divulgar; fortalecer e articular
as iniciativas humanizadoras existentes, melhorar a comunicação e a integração do serviço  de saúde com a
comunidade. A identificação dos coordenadores do GTH Cecom com a proposta de EDWARD DEMING( apud
William W. Schekenbach, 1991) de que as mudanças efetivas de comportamento se dão através da integração dos
aspectos físico, lógico e emocional foi um facilitador para o trabalho do grupo. A aceitação desta crença foi fundamental
para direcionar as ações propostas, que sempre procuraram não negligenciar nenhum destes aspectos.
Palavras-chave: PNH, humanização de serviços
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IDOSO NO SERVIÇO DE SAÚDE: ATENÇÃO NA PERSPECTIVA DE DIREITOS

A. M. A. Camargo, M. V. R. F. Camilo, C. M. Lima, M. Rovariz, E. L. F. Dias, M. A. A. Pinto

¹ HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: anamaria@hc.unicamp.br

RESUMO
Prestar atenção integral ao idoso usuário do HC/UNICAMP através de ações integradas do Serviço Social nas
áreas de atendimento, construindo instrumentos comuns de abordagem e material informativo quanto ao direito do
idoso. Estudo descritivo a partir dos instrumentos elaborados pelo grupo de profissionais do Serviço Social no
atendimento ao idoso usuário do Hospital de Clínicas da UNICAMP. O estudo de fonte documental levantou a
produção do grupo:elaboração de folder;participação em seminários e a elaboração do protocolo de entrevista para
unificar e qualificar o atendimento prestado ao idoso, pontuando sua inserção social, rede sócio/familiar, acesso aos
serviços de saúde, medicação, assistência e previdência, autonomia, atividades físicas.Esse protocolo de entrevista
foi utilizado como instrumento de coleta de dados totalizando uma amostra aleatória de 36 formulários, número esse
pautado no tempo de sua implantação. Elaboração de folder educativo:”O idoso no serviço de saúde”; participação
de eventos para ampliação de direitos do Idoso: “Na delegacia o idoso tem vez”,parceria com Conselho Municipal
do Idoso, Segurança, Câmara Municipal/Campinas,Universidade da Terceira Idade-Puc/Campinas, resultando no
atendimento preferencial do idoso nas delegacias.Dos dados coletados no protocolo observamos: ¼ na faixa etária
de 70 a 75 anos,61% sexo feminino;44% viúvos,25% casados,11%solteiros; 61% ensino fundamental
incompleto,22%analfabetos; 61%aposentados; 66,5% dormem sozinhos;83%deambulam; 61% fazem higiene
pessoal sem auxilio; 50% recebem aposentadoria no banco;66,5% têm um cuidador; 86% tem acesso a rede
pública de saúde, 66,5% sem inserção no Programa de Saúde da Família; 77,5% não praticam atividade física; 61%
não tem lazer; 52,5% não conhecem o Estatuto do Idoso. Concluímos que a população tem um baixo nível de
escolaridade,alto índice de analfabetismo resultando em dificuldades à informação.Com isso a compreensão de
procedimentos, exames, medicação e cuidados exigem informações para a manutenção da
saúde,necessitando:acolhimento,comunicação adequada, serviços qualificados para atendimento ao idoso. O
desconhecimento do Estatuto do Idoso, evidencia a necessidade de informação sobre direitos devendo ser priorizada
no cotidiano profissional.
Palavras-chaves: Serviço Social, Direito do Idoso.
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IMAGENS AVERSIVAS VEICULADAS NOS MAÇOS DE CIGARROS BRASILEIROS:
SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE”

A. S. Souza¹, C. J. G. Campos ¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: cjcampos@fcm.unicamp.br

RESUMO
O trabalho objetivou analisar quais os significados atribuídos por estudantes universitários tabagistas na área de saúde
frente às propagandas dessas imagens aversivas com mensagens de advertência nas embalagens dos produtos do
tabaco e as influências no seu comportamento de fumar. Utilizou-se a metodologia qualitativa e análise de conteúdo
temática dos dados, resultando nos seguintes temas: curiosidade como fator preponderante no início do hábito de
fumar; conhecimento cognitivo não garantindo adoção de um hábito saudável; domínio do hábito sobre a crítica;
vislumbrando possibilidade futura de parar de fumar; indiferença em relação às imagens aversivas estampadas nos
maços de cigarro; dissociação entre aparência e conteúdo do maço de cigarros; percepção do fumante quanto ao
malefício causado a outras pessoas; controvérsias perante impactos causados pelas imagens. Concluímos que
apesar de haver o conhecimento sobre danos causados pelo tabagismo e que quando visualizadas as imagens
podem causar desconfortos, o hábito de fumar ainda prevalece seja por fatores fisiológicos, psicológicos, sociais ou
outros e ainda verificou-se o desejo em cessar.
Palavras-chave: controle de tabagismo, universitários da área de saúde, propagandas.

IMPLANTAÇÃO DA DANÇA DE SALÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE
FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA UNICAMP ATRAVÉS DO PROGRAMA MEXA-SE

D. P. Castro, J. R. Silva, ¹C. A. Zamai, ²M. Bergantin

¹FEF – Faculdade de Educação Física, ² CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail:  cazamai@yahoo.com.br.

RESUMO

A prática da dança apresenta grande riqueza na utilização dos movimentos corporais, constituindo um meio de
expressão importante na busca de qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi de promover o bem-estar físico e
social dos participantes por meio de exercícios que desenvolvessem a coordenação motora, consciência corporal e
percepção musical, além de promover a integração social entre os mesmos. As atividades foram oferecidas a três
grupos específicos, sendo: Grupo Iniciante A, às terças e quintas-feiras das 17:00 as 18:00 horas (120 sujeitos);
Grupo Iniciante B às quartas e sextas-feiras das 12:00 as 13:00 horas (80 sujeitos) e Grupo C às segundas-feiras das
12:00 as 13:00 horas (40 sujeitos). No Grupo A foi trabalhada a prática do forró; Grupo B ensino de danças de salão
nível iniciante e Grupo C ensino de danças de salão nível intermediário. Conforme comentários e opiniões dos
participantes dos três grupos, estas práticas proporcionaram bem-estar geral e melhoraram suas condições de
trabalho. Denota-se então a importância tanto da continuidade desta prática com a população integrante do Programa
Mexa-se, bem como da expansão deste projeto junto a outras Unidades (faculdades e institutos) da Universidade,
com o objetivo da melhora da qualidade de vida, a integração e socialização entre os funcionários.
Palavras-chave: danças de salão, forró, qualidade de vida.
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E ATIVIDADE FÍSICA NA UNICAMP –

MEXA-SE

A. D. P. Bankoff1, C. A. Zamai1, E. Bueno2, M. Bergantin2, T.H.P.F. Carvalho2

¹ FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp,  ² CECOM/Unicamp
e-mail: cazamai@yahoo.com.br

RESUMO

Atividades físicas praticadas regularmente proporcionam aumento da auto-estima, diminuição da depressão, redução
do isolamento social, aumento do bem-estar e alívio do estresse e melhora a função cognitiva, diminuição da pressão
arterial, melhora da resistência física, aumento na densidade óssea e melhora a força muscular. O objetivo do
programa é disseminar informações de caráter preventivo e promover a saúde através da prática de atividades físicas
regulares e orientadas para a população universitária. O programa foi implantado em junho de 2004 através do
Laboratório de Avaliação Postural/FEF e o Centro de Atendimento a Comunidade da Unicamp (Cecom), com apoio
da Reitoria da Universidade Estadual de Campinas. Através de uma equipe multiprofissional são oferecidas diariamente
atividades de alongamentos, caminhadas orientadas e monitoradas, ginástica localizada, dança de salão e consciência
corporal e exercícios respiratórios, com duração de 50 minutos cada aula. Os resultados positivos obtidos através
deste programa foram apontados pelos participantes sendo: melhora do desempenho no trabalho e em casa,
diminuição da pressão arterial, % de gordura, do RCQ, melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem estar geral,
o que nos motiva a dar continuidade no oferecimento destas e outras atividades para a população universitária através
do programa Mexa-se Unicamp.

Palavras-chave: Programa Mexa-se, atividade física, qualidade de vida

IMPLANTANDO UM PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NO CENTRO DE SAÚDE DA
COMUNIDADE DA UNICAMP

N. M. Domingos Jr¹, T. M. Granzotto¹, R. Rigacci¹ e M. E. Q. Areias¹

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: tmgranzotto@hotmail.com

RESUMO
O tabagismo é considerado atualmente pela OMS um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo e
representa o principal fator de risco evitável de doenças como o câncer, as doenças cardiovasculares e as
respiratórias. Ele é o responsável pelas principais causas de mortalidade por doença, sendo 45% de doenças
cardiovasculares e 90% dos casos de câncer de pulmão.  Atualmente o cigarro é responsável por cerca de 3 milhões
de mortes por ano em todo o mundo. Somente no Brasil são 80 mil mortes a cada ano. Metodologia- Foi utilizado o
método quali-quantitativo para levantamento  dos casos que aderiram ao tratamento, índice de recuperação e
fracasso. Foram realizadas 25 entrevistas semi-estruturadas e, posteriormente, os pacientes foram encaminhados ao
Programa de controle do Tabagismo para atividade grupal. Resultados- Tendo por base os dados coletados, os
resultados nos permitiram as seguintes inferências: dos 25 pacientes incluídos no programa, 15 pacientes não
aderiram ao tratamento, 10 pacientes  permaneceram no programa, sendo que 07 pacientes obtiveram êxito.
Considerações finais- A importância do Programa de controle do Tabagismo do CECOM é inquestionável, uma vez
que, segundo o Ministério da Saúde, a grande maioria (95%) de ex-fumantes se livraram do tabagismo através de
campanhas educativas e intervenções de profissionais da área de saúde.
Palavras chave: Tabagismo, grupos, controle.
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INCLUSÃO EDUCACIONAL E ACESSIBILIDADE NA ÁREA DE EXATAS

M. C. O. Regina¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas – Cepre/Unicamp
e-mail: cdregina@fcm.unicamp.br

RESUMO:
O objetivo deste trabalho foi verificar a percepção e entendimento de docentes da área de exatas sobre diferentes
aspectos da Inclusão Educacional e Acessibilidade. A metodologia utilizada foi a seleção de cursos por sorteio
(arquitetura, engenharia, computação e química) em Universidade Privada (área de Ciências Exatas, Ambientais e
de Tecnologias) e composição da amostra por cluster; coleta de dados mediante questionário semi-aberto. Os
resultados apresentados de acordo com o teste Dunn havia diferenças significativas entre os cursos de Arquitetura e
Computação (p<0,05) em linhas gerais. De acordo com o Teste Fischer havia diferença significativa entre os quatro
cursos para: idade (maior idade para arquitetura), gênero (maior freqüência de sexo masculino para computação e
engenharia elétrica), escolaridade (maior escolaridade para computação, engenharia elétrica e química), tempo de
instituição e de cargo (maior para arquitetura), realizações ao alcance da instituição (suporte psicológico), (maior
freqüência de médio e longo prazos para química), acesso facilitado a laboratórios e direção (maior freqüência para
computação, engenharia elétrica e química), acesso facilitado a centro acadêmico (maior freqüência para computação
e engenharia elétrica), acesso facilitado a ginásio de esportes (maior freqüência para engenharia elétrica), contemplação
das necessidades especiais (maior entre arquitetura), e existência de disciplinas inviáveis (maior freqüência para
química).
Palavras-chave: Acessibilidade, Inclusão Educacional, Área de Exatas.

INICIAÇÃO MUSICAL: PREPARANDO INDIVÍDUOS PARA A PRÁTICA DA ARTE

D. R. Reis1, D. F. Junior

1UNIBANDA/Unicamp
e-mail: dreis@unicamp.br

RESUMO
O objetivo desse projeto é oferecer aulas gratuitas a pessoas que tenham interesse pela prática da música e desejam
desenvolver suas habilidades artístico-musicais. Temos a experiência de alguns de nossos alunos que deram
continuidade aos estudos da música após o curso e prestaram vestibular na área, passando a adotá-la como prática
profissional. O curso consiste em aulas expositivas através de demonstrações em quadro branco, vídeo e exemplos
práticos, com o uso de instrumentos convencionais de banda: oboé, flauta transversal, clarineta, clarone, fagote,
saxofones, trompete, trompa, trombone, bumbardino, tuba e percussão. Oferecido na Escola Livre de Música da
Unicamp – UNIBANDA, com duração de três anos, são abordados assuntos como as propriedades do som (altura,
duração, intensidade e timbre), os elementos da escrituração musical (clave, notas musicais, pentagrama, valores de
figura, ponto de aumento, ligadura, fermata, compassos simples e composto e sincopa) e “a arte de manifestar os
diversos afetos da nossa alma através do som”. Pretendemos através do SIMTEC apresentar como este curso é
oferecido e quais os resultados que já puderam ser percebidos através do projeto UNIBANDA.
Palavras-chave: UNIBANDA, música, instrumentos.



282

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

INTERDISCIPLINARIDADE EM ARTES COMO UMA
SINERGIA DOS CONTEÚDOS ESCOLARES

I. S. Calixto1

¹UNIBANDA/Unicamp
e-mail:  israel.trompete@gmail.com

RESUMO
Este projeto procura, a partir da música e da literatura infantil, resgatar valores já perdidos, e que com a relação entre
passado e presente, podem ser trazidos novamente à tona. Dessa forma, torna-se possível uma valorização das
pessoas, da cultura brasileira e uma abordagem sobre educação, respeito, amor e do trabalho em grupo. Tem como
objetivo o resgate de cooperação mútua, valorizando a diversidade de culturas, identidade, relacionamento, artes,
relação passado-presente e de histórias que de fato compõem e engrandecem como um todo. Também se propõe a
trabalhar com vários gêneros da língua escrita, desenvolver raciocínio lógico-matemático, exercitar a criatividade
através da percepção sonora em geral, entrar em contato com a cultura popular brasileira e do mundo, entre outros.
São utilizados para isso recursos como papel, jornal, revista, giz de cera, régua, caneta, lápis, livros, cd’s, trompete,
surdina e bocal, e procura-se despertar o interesse do aluno dando liberdade de imaginação para a sua composição
através da contínua busca de uma aula equilibrada tanto para o professor quanto para o aluno.
Palavras-chave: valores, crianças, educação.

LABORATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E TRABALHO: ATIVIDADES E RESULTADOS

M. S. Farci¹, M. I. G. Beraquet¹, M. E. Q. Areias¹, A. L. P.Sampaio¹, C. R. de Campos¹,
J. P. M. Silva¹, D. C. Santos¹, S. P. Gerim¹, J. C. C. Messias¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: mfarci@terra.com.br

RESUMO
O Laboratório de Saúde Mental e Trabalho - LSMT/DPMP/FCM/UNICAMP, desde 1997, objetiva o conhecimento
aprofundado das relações, patologias e intervenções que norteiam o universo do trabalho. Trata-se de um grupo
multidisciplinar, composto por Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais, Sociólogos, Advogados, Médicos e Enfermeiros,
no qual a reflexão sobre os temas pertinentes (estresse, burnout, assédio psicológico, resiliência, entre outros),
abrange os saberes de diferentes áreas. Através de pesquisas, tanto de campo quanto bibliográfica, e de reuniões de
reflexões semanais, o grupo desenvolve artigos científicos, seminários e consultoria em organizações (interna e
externa), realiza diagnósticos organizacionais e situacionais propondo estratégias de intervenção, bem como palestras
e cursos de aperfeiçoamento e atualização. Dentre os resultados obtidos desta união multidisciplinar, destacamos a
I Jornada Sul Sudeste de Saúde Mental e Trabalho (2006), e a publicação da Série de Livros “Saúde Mental e
Trabalho” editada pela Casa do Psicólogo, Vol.I 2000, Vol II  e Vol III (2004) e o Vol IV a ser lançado em junho/2008.
Palavras-chave: Saúde Mental, trabalho, multidisciplinar
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LIVROS LIVRES: VAMOS ADOTAR ESSA IDÉIA?

A. Félix1

1FEEC – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação/Unicamp
e-mail: atu@fee.unicamp.br

RESUMO
A leitura é essencial para todos os profissionais – de qualquer nível – e esse hábito deveria ser estimulado já na
família, desde a mais tenra idade. Porém, sabe-se que isso geralmente não ocorre no Brasil, dentre outros fatores,
pelo preço elevado dos livros. Uma alternativa de estímulo à leitura é o movimento intitulado “Livros Livres”
(bookcrossing). A idéia do movimento é basicamente deixar um livro que se tem em casa em algum lugar público para
que ele seja encontrado por uma outra pessoa que, depois de lê-lo, o deixará em outro lugar público, e assim por
diante. Tendo-se essa idéia em mente, a comunidade da FEEC (Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação)
foi estimulada a trazer livros para fazerem parte do projeto. Vários membros colaboraram com o movimento e também
dele se beneficiaram. Em uma primeira fase, foram trazidos 17 livros e todos foram levados. Estamos agora em uma
2ª fase, para qual aproximadamente 90 livros foram trazidos. Esse movimento é importante para provar que se a
leitura porventura não pôde ser estimulada na família, esse hábito pode ser estimulado no ambiente de trabalho.
Palavras-chave: leitura, livros-livres.

MEDIÇÃO DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE EXAMES HEMATOLÓGICOS EM
LABORATÓRIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE  ONCOLOGIA

T. W Takao¹, M. L. P. S. Oliveira, L. A. Moya, M. V. C. Villas Boas, M. F. P. Gilberti

¹ HC – Hospital de Clínicas/ Unicamp
e-mail: toyokowt@hc.unicamp.br

RESUMO
OBJETIVOS: qualificar o serviço prestado com relação à humanização, tempo de atendimento e liberação de
resultados de exames hematológicos dos pacientes em quimioterapia.  CASUÍSTICA E MÉTODOS: a partir de
fevereiro de 2005 iniciou-se uma mudança no fluxo de atendimento de pacientes de quimioterapia. Estes foram
tratados como urgência com liberação imediata dos resultados  RESULTADOS: o tempo da liberação do hemograma
passou de 300 min em 02/05 para 113 min, em média, até 05/07 observou-se uma diminuição significativa no tempo,
para a coleta de exames no serviço  pré- analítico de 26 % e entre as fases analítica e pós analítica de 36 %. O tempo
total para a liberação do resultado de exame no ambulatório reduziu em 62 %.  CONCLUSÃO: 1) é fundamental
investirmos, como facilitadores, nos processos de medicina laboratorial que atendam pacientes em risco.  2 ) o
acolhimento a estes pacientes e a atenção dirigida aos processos envolvidos colaboraram para um atendimento
global rápido e eficiente.3) conforto a equipe médica e ao paciente, reduzindo suas vindas ao hospital.
Palavras-chave: Humanização, otimização, paciente
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MOSAICOS IMAGÉTICOS – FOTOGRAFIA & MEMÓRIA NA PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA

M. L. S. Filizola¹, E. D. T. Madi¹, L. R. O Borges¹, R. R. Tavella¹, M. M. Macedo¹

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: lucia.secoti@gmail.com

RESUMO
A oficina Mosaicos Imagéticos – Fotografia e Memória desenvolve, junto ao funcionário em fase de aposentadoria,
a possibilidade reflexiva de reconstrução dos vínculos constituídos na sua trajetória dentro (e fora) da Universidade.
Através do uso pedagógico da fotografia são focalizados temas ligados à identidade cultural, à memória e ao cotidiano
dos participantes, com olhar para dentro do espaço institucional onde trabalham há vários anos. Estimulado a novos
olhares o grupo abstrai, deste local de trabalho, suas percepções e sentimentos cotidianos transformando-os em uma
reconstrução de memória, individual e coletiva, pessoal e da Universidade.Os participantes recebem orientação para
técnicas de fotografia, são orientados ao processo reflexivo e tem a disposição recursos fotográficos para buscas
imagéticas do ambiente cotidiano em oito encontros semanais de três horas. A partir das imagens coletadas, e das
reflexões elaboradas, o mosaico fotográfico resultante gera uma exposição fotográfica temática itinerante, pelo
Campus Universitário além de deixar nos seus produtores uma nova abordagem do seu trajeto de vida.
Palavras-chave: Aposentadoria, fotografia, memória.

NOVOS DESAFIOS AOS ASSISTENTES SOCIAIS NA ABORDAGEM DE FAMILIARES DE
POTENCIAIS DOADORES DE ÓRGÃOS E TECIDOS NUM HOSPITAL TERCIÁRIO

M. E. N. Fernandes1, N. Zutin1, M. A. Oliveira1, A. R. F. Gasparoni1, J. M. C. Oliveira1,
W. B. Morais1, M. Rovariz1, I. F. S. F. Boin1, H. J. L. Zambelli1

1HC - Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: ssenf@hc.unicamp.br

RESUMO
O Serviço Social do HC-UNICAMP oferece apoio e assistência direta aos pacientes internados e seus familiares,
garantindo acesso às informações da rotina institucional no processo de internação e de direitos de cidadania. A partir
de abril de 2006 houve a inserção dos profissionais  no programa de captação de órgãos e tecidos com objetivo de
abordagem as famílias de potenciais doadores. O objetivo deste trabalho foi verificar a importância da inserção da
assistente social no programa de captação de órgãos. Metodologia: Acolhimento aos familiares dos pacientes nas
condições de morte encefálica. Esclarecimentos da oportunidade de doação. Após o consentimento da família o termo
de autorização da doação é preenchido. Interface com a Central de Captação. Apoio e orientação à família. Reuniões
periódicas entre a equipe multidisciplinar para avaliação dos indicadores e resultados. Compararam-se os resultados
obtidos com os índices de recusa e doação de órgãos e tecidos do ano anterior. Resultados: Em 2006 realizaram-se
141 entrevistas com familiares de potenciais doadores. 35 (25%) consentiram na doação de órgãos e tecidos e 106
(75%) recusaram a doação. Em 2005, a doação ocorreu em 31(19%) e houve 81% de recusa familiar. Conclusão:
O estudo revelou que com a inserção dos Assistentes Sociais  no programa proporcionou uma diminuição na recusa
familiar, ainda não significativa, porém possibilitando aos pacientes que necessitam de um transplante a chance de
viver e obter melhor da qualidade de vida.
Palavras-chaves: Humanização, famílias, doadores de órgãos.
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O APRENDIZADO DA FOTOGRAFIA QUE ENSINA A PROTEGER A NATUREZA

B. Souza¹

¹FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail: beeroth@fef.unicamp.br

RESUMO
A fotografia entrou na minha vida de maneira bem particular. Eu estava com alguns problemas e descobri a foto. Ela
foi como um remédio para mim. Com isso, passei a enxergar o mundo com outros olhos, a preocupação com o meio
ambiente me levou a eleger a natureza como fonte de inspiração. A curiosidade me fazia ficar por longas horas
observando os fotógrafos profissionais e os equipamentos, pedia para ver as máquinas, comprava uma similar e saia
fazendo meu próprio estilo. Através desta descoberta, pude realizar algumas exposições na Casa do Lago, DGA,
nas escadas do RII, Biblioteca da FEF, BC. Sou um vouyer da natureza procuro através de minhas fotos dizer ao
homem que a natureza precisa de socorro. E quero passar isso para outras pessoas. Diante disso, pretendo fazer
uma oficina com jovens do sistema educativo da UNICAMP que contaria como práticas um curso sobre fotos, um
tour no campus para observação, exposição em alguns espaços permitidos com legendas e explicações do próprio
participante. Após isso, gostaria de transformar este material em um livro que se chamaria: Do pasmo ao
deslumbramento.
Palavras-chave: fotografia, educação, natureza.

O CANTO NA AFASIA: UMA PROPOSTA DE TERAPIA DE LINGUAGEM

S. S. P. Lima¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: limassp@fcm.unicamp.br

RESUMO
Introdução – A importância deste estudo está na possibilidade de a música ser um dos objetos de reconstrução da
linguagem, a qual permite valorizar os aspectos interativos, cognitivos e emocionais, constitutivos do sujeito. Nesse
sentido, a música sendo uma fonte psico-afetiva contribui para reduzir o isolamento social. Objetivo - Esta proposta
descreve o uso que o sujeito com afasia faz da música, nas diferentes formas de afasia visando propor uma
alternativa de terapia de linguagem. Método - Serão avaliados cinco pacientes com diferentes tipos de afasia, durante
seis sessões e sob formas diferentes de produção do canto. A pesquisa está sendo desenvolvida no Centro de
Convivência de Afásicos (CCA-IEL). Resultados - Espera-se que a música aponte uma fonte geradora de fala na
afasia possibilitando uma ação interativa Conclusão - Esta pesquisa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento.
Palavras-chave: Canto, afasia, terapia
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O GRUPO DE ALCOOLISTAS DO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA UNICAMP

T. M. Granzotto¹, N. M. Domingos Jr.¹, M. E. Q. Areias¹, R. Rigacci¹

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: tmgranzotto@hotmail.com

RESUMO

O alcoolismo é atualmente um grave problema médico e social, sendo considerado pela OMS uma toxicomania.
Problemas com o álcool vem causando preocupações para as instituições, empresas e governos de diversos países
em todo o mundo, visto acarretarem muitas consequências, não somente no trabalho, mas também na família e na
sociedade. O Grupo de Alcoolistas do CECOM funciona desde 1987, tendo passado por várias transformações
desde essa época. Durante muitos anos funcionou como grupo educativo/terapêutico e era coordenado apenas pela
assistente social do CECOM. Atualmente são realizadas reuniões semanais, as quais são coordenadas por uma
assistente social e uma psicóloga, contando também com o acompanhamento de dois psiquiatras. É um grupo aberto
e ininterrupto, sendo que, geralmente, participam entre dois a dez usuários. Objetivos- Promover o tratamento para
dependentes do álcool, visando a abstinência da substância e a elaboração de dificuldades pessoais, intrínsecas ao
processo de recuperação, objetivando melhorar as relações no trabalho, na família e na sociedade como um todo.
Considerações finais- Trata-se de um trabalho bastante difícil, de natureza complexa, uma vez que os usuários
possuem resistência em aceitar a dependência e a abstinência. Observamos que a conscientização do usuário vai
sendo adquirida gradativamente e o progresso é lento, muitas vezes, com situações de recaídas. Em todos esses
anos de funcionamento, infelizmente, ainda não efetuamos nenhuma pesquisa a respeito; porém, podemos afirmar
que muitos funcionários obtiveram a recuperação, com a contínua manutenção da abstinência ao álcool.
Palavras chave: Alcoolismo, grupos, tratamento.

O GRUPO EDUCATIVO DE DIABETES DO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA UNICAMP

T. M. Granzotto¹ e R. C. G. Trevisane¹

¹ CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: tmgranzotto@hotmail.com

RESUMO
O diabetes é uma doença que ocorre mundialmente, porém é mais comum nos países mais desenvolvidos
(especialmente o tipo 2). O aumento da incidência de casos de diabetes em países em desenvolvimento, acontece
devido à urbanização e mudança de estilo de vida ( sedentarismo, stress, alimentação incorreta, obesidade, etc ).
Devido a isso ela já é considerada uma doença de caráter epidêmico nestes países. O Grupo Educativo de Diabetes
do CECOM funciona desde o ano de 1986 e ocorre periodicamente a cada dois meses. É composto por uma equipe
multidisciplinar, ou seja, participam um médico endocrinologista, uma enfermeira, uma nutricionista, uma assistente
social e uma psicóloga. Objetivos- Promover o tratamento e sua adesão, bem como a qualidade de vida dos
usuários do CECOM portadores de diabetes. Considerações finais- Trata-se de uma atividade com contínuo
acompanhamento da equipe de profissionais, os quais se reúnem para discussão dos casos e para tratar da dinâmica
desenvolvida nos grupos com os pacientes. Por tratar-se de uma doença que ocasiona agravos à saúde quando não
é bem controla, a adesão ao tratamento por parte dos pacientes é um constante desafio.
Palavras-chave: Grupo Educativo de Diabetes, Qualidade de vida, Portadores de Diabetes.
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O HUMANO E AS RELAÇÕES HUMANAS NAS AÇÕES DA SAÚDE

M. C. M. S. Guaraldo1, S. R. A. M. Terra1

 ¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: rh-desen@hc.unicamp.br

RESUMO
A saúde não é apenas um campo em que ocorrem grandes avanços tecnológicos, mas também um espaço de
construção de relações entre pessoas. Ao abordar a humanização nos serviços de saúde, é necessário entender o
campo em que acontecem as relações entre os trabalhadores de saúde e os usuários. O hospital é uma organização
que não se destina apenas a tratar do “corpo biológico”; ele mantém a função de produção social e de espaço de
trocas, que acontecem além dos corpos biológicos. Em saúde, temos três tipos de tecnologias: duras (equipamentos,
as ferramentas e máquinas), as leve-duras (saberes estruturados que fazem parte do conhecimento dos indivíduos)
e leves (processos de relações entre as pessoas). A relação entre estes três tipos de tecnologia é que pode produzir
qualidade no atendimento em saúde, pois os usuários dos serviços de saúde buscam nos encontros com os
trabalhadores, relações de confiança, espaços de acolhimento, responsabilização e vínculo. Fazer assistência não
é só saber diagnosticar, prognosticar e curar os problemas da saúde como uma “disfunção biológica”, mas também
é um processo de produção de relações e intervenções de modo partilhado. Este trabalho procura focar estas
relações sob a ótica do conceito de humanização, e introduz o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Hospital
de Clínicas da Unicamp, criado a partir da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, cujo
objetivo é construir propostas para promover ações humanizadoras no sistema de saúde pública, que melhorem o
cuidado em saúde e se constitua, ainda num espaço de reflexão coletiva para melhoria das relações entre as equipes
e entre estas e os usuários desse sistema.
Palavra-chave: Humanização em saúde

O IMPACTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA ENTRE TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM

R. Higa1, M. H. B. M. Lopes2

1CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher, 2FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: rosngelahiga@bol.com.br

RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de incontinência urinária (IU), sua interferência nas atividades
ocupacionais diárias e seu manejo entre profissionais de enfermagem de um hospital-escola de Campinas, São
Paulo, Brasil. A população do estudo foi composta por todas as funcionárias de enfermagem. A queixa de IU foi
relatada por 80 (27,5%) das trabalhadoras. A foi relatada ser responsável por restrições nas atividades ocupacional,
sexual e social. As atividades ocupacionais que requeriam maiores esforços tornou a IU mais freqüente. A IU durante
o trabalho foi responsável por estresse, vergonha, constrangimento entre outras queixas. A estratégia mais utilizada
foi o uso de absorvente/forro. Concluímos que as atividades ocupacionais que requerem maiores esforços aumentam
a freqüência da IU, as dificuldades para um manejo adequado e a interferência no desempenho caracterizaram o
impacto da IU nestas mulheres trabalhadoras.
Palavras-chave: saúde e trabalho, incontinência urinária, saúde da mulher
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O INCENTIVO A CULTURA ESPORTIVA A JOVENS NO CONJUNTO
HABITACIONAL DE FUNCIONÁRIOS DA UNICAMP

R. P. Paz, B. Souza¹, O. L. Gomes, J. A. P. Filho, C. E. Oliveira, G. Silva, C. H. J. Neto , C. A.
Marciano, A. Migotto

2FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail: beeroth@fef.unicamp.br

RESUMO
O incentivo a cultura esportiva no Conjunto Habitacional Arlete Cardoso Teixeira Lins e vizinhança, promove
integração social através da formação de um time de futebol para preencher os finais de semana ociosos de jovens.
O começo desta idéia surgiu a partir da necessidade de suprir a falta de um espaço físico para atividades esportivas
e lúdicas dos filhos dos moradores do conjunto habitacional e da vizinhança. Diante disso, Rose, Oswaldo, Laércio,
José Alencar, Carlos e Beeroth, resolveram utilizar os espaços do próprio condomínio como: a garagem e os
espaços possíveis como: campos de futebol da região e quadras de escolas. A nossa intenção é unir o lúdico ao que
é socialmente viável. Desta idéia, participam meninos e meninas que gostam de praticar esportes e assim, ampliam
seus círculos de amizade a partir da convivência dentro do esporte. Podem participar do time, jovens de ambos os
sexos, que estejam na escola. O fato de estudar é bastante relevante na escolha de capitão de time e jogadores.
Quando não há bom rendimento na escola automaticamente o participante fica no banco de reservas até melhorar
suas notas na escola. Desta iniciativa, alguns jovens têm se destacado em clubes de futebol profissional.
Palavras-chave: futebol, educação, integração.

O JARDIM BOTÂNICO DA UNICAMP – EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PESQUISA E LAZER

M. C. E. Amaral1, V. Bittrich1,  E. D. Kempter2

1 IB - Instituto de Biologia, 2 FEC - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail: kempter@fec.unicamp.br

RESUMO
A implantação de um Jardim Botânico na Universidade de Campinas visa empreender um centro importante de
educação ambiental, tanto para os estudantes da Unicamp quanto para visitantes externos, com ênfase na conservação
e na importância das plantas e dos recursos naturais. Visa também transformar uma área rica em vegetação e plantas
palustres nativas em uma importante área de lazer combinada com educação para a Universidade e para Campinas.
Para constituir o acervo vivo do Jardim Botânico, serão criados canteiros e aléias, organizados de forma a agrupar
plantas representantes de um mesmo ecossistema ou com algum parentesco entre si, documentadas e etiquetadas,
reunindo milhares de espécies originárias da flora da América, Europa, Ásia, África e Oceania. A disponibilidade de
água e a vegetação diversificada já existente no local, a cooperação de docentes da área de botânica na Unicamp,
a boa localização da área no Campus e a infra-estrutura instalada constituem os pontos fortes da área escolhida para
a implantação do Jardim Botânico.
Palavras-chave: Jardim Botânico, Educação Ambiental e Sustentabilidade.
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O MÓDULO CIPA NO SISTEMA SENIOR (SM)

R. M. Bernardes¹, R. L. Almeida¹, C. R. Almeida¹

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/Unicamp
e-mail: rosabern@unicamp.br

RESUMO
A CIPA UNICAMP a partir da Gestão 2007/2008, acompanhando a evolução tecnológica e usando as ferramentas
do Sistema de Informação implantado pela DGRH (Sênior Sistemas), implementou a inclusão do módulo CIPA no
Sistema SM (Segurança e Medicina). Este processo está ainda em fase experimental. O objetivo da alimentação
dos dados é tornar acessível, através do Sistema de RH, as informações geradas pela CIPA, tais como: nome dos
cipeiros, cargos (titular/suplente), funções (Presidente, Vice-Presidente e Secretários), origem do mandato (indicado
ou eleito), períodos (início e término dos mandatos), cadastramento das Atas de Reuniões, freqüências e planos de
Trabalhos. Para que o objetivo fosse alcançado foram cumpridas algumas etapas. A Primeira etapa foi vencer as
dificuldades e barreiras resultantes da falta de conexão física da rede da CIPA com a rede da DGRH. Então foi preciso
que a Coordenadoria de Informática disponibilizasse um microcomputador, localizado na DSSO, para esta função.
Após foram capacitados os servidores da CIPA para utilização do SM e iniciada a introdução dos dados. Os dados
dos cipeiros da presente gestão já foram totalmente inseridos e está sendo realizado um esforço na introdução dos
dados das gestões passadas. A introdução dos dados no Sistema possibilita, ainda, o acompanhamento dos
mandatos e o estabelecimento do histórico funcional na atuação na CIPA.
Palavras-chave: Sistema Sênior, Informatização CIPA, Saúde do Trabalhador

O PAPEL DA ODONTOLOGIA NO TRANSPLANTE DE FÍGADO

M. L. Agustinho¹

¹CECOM – Centro de de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: manoelloyola@uol.com.br

RESUMO
Introdução: O doente hepatopata necessita de cuidados odontológicos curativos e preventivos no protocolo pré-
operatório do transplante de fígado, para a erradicação de focos infecciosos e para a manutenção de uma boa saúde
bucal no período pós-transplante. Objetivo: assegurar que o doente que irá se submeter a um transplante de fígado
tenha boas condições de saúde bucal no período pré e pós-transplante e avaliar as principais doenças odontológicas
e suas correlações com as doenças hepáticas. Método: Demonstrar o trabalho realizado em parceria entre a unidade
de Transplante Hepático/HC/UNICAMP e o Serviço de Odontologia do CECOM/UNICAMP, nos últimos 18 anos
onde foram realizados os exames clínicos, radiográficos e os tratamentos odontológicos. Resultado: O levantamento
dos dados das principais patologias bucais e das dificuldades relacionadas ás condições sistêmicas, características
das doenças hepáticas, obtidos no programa, reforçou a necessidade do trabalho curativo e preventivo realizado,
principalmente ligado á carie e doença periodontal.
Palavras-chave: saúde bucal, transplante de fígado
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O PODER DA ENERGIZAÇÃO

S. C. Ferreira1, S. A. Moreno, J. Silva, L. F. Pichitelli, M. C. P. Porto

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: simone@fcm.unicamp.br

RESUMO
Este trabalho foi inspirado na leitura do livro de Wiliam Byham, que foi escrito em forma de fábula, para que o conceito
do assunto fosse assimilado e visualizado na prática, conta o dia-a-dia de operários de uma fábrica e sua busca por
reconhecimento. Atualmente falam-se muito em conhecimento, motivação e competência, para obterem-se soluções
administrativas, diante dos obstáculos e desafios que enfrentamos dentro das organizações. A administração passa
por um período de total transformação, o sucesso das instituições não depende somente de conhecimento e habilidades
de lideranças, e sim pela ação coordenada de todos os aspectos, associados às qualidades humanas individuais e
em grupo, a humanização e a espiritualidade empresarial é necessária para que cada equipe estenda suas mãos ao
encontro da proposta hierárquica, buscando o objetivo comum. Através do poder de energização, aprendemos uma
fórmula funcional que, transmite uma energia positiva, geradora de motivação, criatividade, alta estima e que introduz
mudanças nas pessoas e, conseqüentemente, essas mudanças, quando colocadas em prática, são responsáveis
pelo sucesso em todos os níveis da organização. Segundo nosso entendimento o grande mistério está em valorizar
o capital humano no terceiro milênio. Após observação de um grupo de funcionários por um período de dois anos,
concluiu-se que a inspiração deve estar contida dentro de cada um, e as pessoas além de muita criatividade,
perseverança, ousadia e visão do futuro devem procurar dentro de seu íntimo a melhor forma de trabalhar em equipe,
mas uma liderança humanizada e espiritualizada, inspirada a motivar seu grupo diariamente é fundamental para as
organizações. Palavras-chave: Humanização, motivação, capital humano

O POTENCIAL DE UMA PRAÇA NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIODA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

R. S. Alves¹, F. B. Garboggini¹, A. L. T. Castellano², A. Amarante³

¹PRDU – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, ²FEC , ³IMECC/Unicamp
e-mail: flaviabg@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho é refletir, debater e indicar soluções para questões relevantes dos espaços físicos abertos
da Universidade, a partir de um Projeto Arquitetônico de Re-qualificação da Praça do Ciclo Básico da UNICAMP,
atualmente, em vias de ser implementado. A importância desta Praça, no contexto deste Campus, deve-se não
apenas à sua grande escala física, mas, também, à sua significação como foco de convergência de todas as
unidades de ensino e origem de todo o traçado do Campus. A concepção original desta praça central, como locus de
integração sócio-cultural por excelência, nunca chegou a se concretizar plenamente, devido à ausência de um projeto
global. Buscando a interatividade entre os diversos segmentos da comunidade acadêmica, que compõem o cenário
da vida coletiva do Campus, e enfocando aspectos relacionados à acessibilidade, sustentabilidade, valorização da
paisagem natural e à criação, apropriação e manutenção do espaço público, este trabalho torna-se um desafio para
a revalorização das relações humanas de diferentes grupos com e no espaço público, pela proposição de inovações
programáticas, que respondam criativamente às demandas contemporâneas.
Palavras-chave: Espaço universitário, relações humanas, meio ambiente
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O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL
DO BENZENO DE CAMPINAS E REGIÃO

C. R. Almeida1, E. A. Trevisan2

1CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/Unicamp, ² Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho
e-mail: cipa@unicamp.br

RESUMO
Para viabilizar a prevenção da exposição dos trabalhadores ao benzeno foi assinado, em 28 de setembro de 1995,
um acordo tripartite (trabalhadores, empregadores e governo) contendo um conjunto de ações, atribuições e
procedimentos, visando à proteção da saúde do trabalhador e à contribuição para o controle da poluição ambiental pelo
uso do benzeno. Existe uma legislação para regulamentar as ações deste acordo, entre elas a obrigatoriedade da
implantação de um Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB) e o monitoramento
ambiental do benzeno no ar dos ambientes de trabalho e a vigilância à saúde dos trabalhadores expostos. Foi formada
a Comissão Nacional Permanente do Benzeno para discutir, negociar e acompanhar o acordo. Em outubro de 2005,
foi formada a Comissão Regional do Benzeno – Campinas, tendo entre os seus membros um representante da
Unicamp e, em novembro de 2007, foi realizado no Auditório da Diretoria Geral de Administração (DGA) o I Seminário
Regional do Benzeno de Campinas e Região.
Palavras-chave: Benzeno, saúde do trabalhador, PPEOB

O PROGRAMA DE CONTRA REFERÊNCIA DO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA DO HC/UNICAMP

R. M. SARTORI1, R. C. S. AZEVEDO²

¹HC – Hospital de Clínicas, ² FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: rosana.s@hc.unicamp.br

RESUMO
A adesão ao tratamento médico e psicoterápico é processo dinâmico e multifatorial que abrange aspectos físicos,
psicológicos, sócio-culturais e comportamentais, que requer decisões co-responsabilizadas e compartilhadas entre
paciente, equipe de saúde e rede social. Objetivos: Adequar a clientela ao papel de atendimento terciário hospitalar,
reduzir filas possibilitando o ingresso de novos pacientes, estabelecer parcerias com a rede de assistência e
promover cidadania através da informação e do reconhecimento do paciente como sujeito de direitos. Metodologia:
Em 2006 foi criado o Programa de Contra Referência (PCR) no Ambulatório de Psiquiatria do HC/Unicamp. Quando
o paciente tem seu quadro estabilizado, retorna para o município de origem que se responsabilizará pela continuidade
do tratamento. O Assistente Social (AS) da equipe multidisciplinar é responsável por mediações que garantam a
efetivação do programa. Os instrumentos utilizados são: entrevista com paciente e familiar; contato telefônico na
cidade de origem para agendamento, envio por fax do relatório médico e encaminhamento do AS, registro no
prontuário e no banco de dados do Serviço Social. Resultados: Tem havido crescimento no número de
encaminhamentos: 37 (2006), 55 (2007) e 29 (primeiro trimestre/2008) e crescente demanda por parte da equipe
médica, reconhecendo a efetividade da contra referência. O PCR garante o direito do paciente de receber atendimento
qualificado em seu município de origem, viabilizando o acesso ao ambulatório à demanda reprimida, com maior
rotatividade de usuários.
Palavras-chave: Serviço social, saúde mental, assistência
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O TRABALHO DO CIRCULANTE DE SALA NO SUCESSO DA CIRURGIA

A. R. Bonifácio1

1Hospital de Clínicas – Centro Cirúrgico/Unicamp
e-mail: arlete.ribeiro1@itelefonica.com.br

RESUMO
O centro cirúrgico possui um ambiente caracterizado por estresse físico e emocional, tanto para os pacientes quanto
para a equipe multiprofissional, e as atividades desenvolvidas pelo circulante no centro cirúrgico de um hospital são
fundamentais para o bom desempenho da equipe envolvida e para o sucesso dos procedimentos na sala de cirurgia,
porque ele está intimamente ligado na preparação, e na rotina técnica diferenciada da equipe multidisciplinar. Para que
o procedimento cirúrgico tenha sucesso, e para que ocorra redução nos níveis de contaminação, é necessário que o
circulante esteja envolvido nas ações e nas tarefas a serem executadas, porque as rotinas ou os processos
organizados facilitam e asseguram o desempenho de um bom trabalho. A clareza das atribuições e da rotina a ser
desenvolvida pelo circulante exige conhecimento, concentração e destreza, que lhe proporcionara melhor agilidade
nas ações do pré-operatório e pós-operatório. O conhecimento prévio e a elaboração dos processos são usados
como método de aprendizado. O objetivo do trabalho é mostrar que a elaboração de uma boa rotina de trabalho para
os circulantes contribui para um melhor desempenho da equipe envolvida. Podemos concluir que o entendimento e
a organização das ações de uma rotina do circulante no centro cirúrgico podem contribuir para o seu desempenho e
para o sucesso dos procedimentos técnicos no centro cirúrgico.
Palavras-chave: Circulante de sala – cirurgia – procedimentos.

O TRABALHO DO PEDAGOGO NO ATENDIMENTO A GESTANTES NO PERÍODO PRÉ-NATAL,
VISANDO INFORMAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A. R. Bonifácio¹, A. Zimmermann¹

¹ HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: arlete.ribeiro1@itelefonica.com.br

RESUMO
É apresentada neste projeto a proposta de se oferecer informações e esclarecimentos sobre as fases do desenvolvimento
global da criança, com o objetivo de contribuir para minimizar possíveis conflitos sócios emocionais, melhorando o
relacionamento pais-filhos, favorecendo dessa maneira, melhor qualidade de vida aos núcleos familiares. Sendo a
mãe a primeira educadora da criança, cabe-lhe o direito de conhecer e entender as fases do desenvolvimento do(a)
seu filho(a), buscando além dos cuidados básicos, como por exemplo, os físicos, o conhecimento do desenvolvimento
cognitivo. A partir do momento em que os pais passam a conhecer as diferentes fases da infância, compreendem que
suas expectativas com relação a seus filhos podem variar, de acordo com as capacidades cognitivas e emocionais
relativas a cada etapa infantil. Para a realização deste projeto, conta-se com a inserção do profissional pedagogo em
equipes multidisciplinares que atendem gestantes no período pré-natal. Este projeto poderá ser desenvolvido junto a
Unidades Básicas de Saúde, clínicas, hospitais ou onde ocorrer à atenção à saúde da mulher gestante.
Palavras chave: Pedagogo, pré-natal, desenvolvimento infantil.
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O USO DO ABSENTEÍSMO COMO INDICADOR DE PRODUTIVIDADE EM
LABORATÓRIO CLÍNICO DE COLETA DE EXAMES EM HOSPITAL TERCIÁRIO

M. L. P. S. Oliveira1, D. S. D. Cruz1, W. T. Takao1, E. P. D. Silva1

1HC – Hospital das Clínicas/Unicamp
e-mail: leticia@hc.unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi mostrar a queda do absenteísmo e análise do Índice Efetivo Atuante (IEA) no período de
quinze meses consecutivos em hospital terciário. Através da metodologia utilizada verificou-se a produção de
2.507.084 exames de jan/07 a mar/08. Computaram-se ocorrências funcionais (faltas, licenças médicas e horas
pobres). O IEA, a produtividade e educação continuada foram os indicadores utilizados. Como resultado observou-
se no período um índice médio de 7,91% de absenteísmo, com uma redução de 57% nos meses de jan/fev/mar de
2008 em relação ao mesmo período de 2007. O índice efetivo atuante (IEA = número de pessoas existentes – número
de faltantes / afastamento x 100) foi de 61,36%. A produtividade foi de 144,7 horas/homem/mês no período. Estas
horas correspondem a 90,43% do tempo esperado trabalhado de 160 horas mensais. Concluiu-se que: i - a variância
do absenteísmo foi decorrente de fatores como grande demanda de exames, mudança de carga horária, motivação
para o trabalho e doenças ocupacionais; ii - Houve uma queda do absenteísmo a níveis de mercado em 2008 (2-5
%), reflexo da educação continuada, e humanização; iii- Foi possível atingir uma produção de 90,43 % das horas
esperadas de trabalho, apesar de uma carga efetiva de 61,36 % no período.
Palavras-chave: Absenteísmo, Educação continuada, Humanização

OFICINA CULTURAL: PROJETO DE DANÇA DE SALÃO INTEGRA E TRAZ QUALIDADE
DE VIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE

A. Fernandes¹, C. Regina¹, A. C. Junior¹

¹ GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais/Unicamp
e-mail: ggbsconv@unicamp.br

RESUMO
“Toda a pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar
do progresso científico e de seus benefícios” - (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1947, Artigo XXVII -
parágrafo 1) Objetivando melhor qualidade de vida e também a integração dos funcionários em alguma atividade,
criou-se o Projeto Oficinas Culturais. As ações têm três objetivos básicos: a iniciação em alguma das diversas áreas
culturais; o aprimoramento do conhecimento para pessoas que já atuam na área cultural e o incentivo à pesquisa e
experimentação dentro das diversas áreas de atuação.  Para que esse projeto tivesse início, foi criada uma parceria
com a Cia Eclipse de Dança, que realiza uma oficina de Hip-Hop aos patrulheiros que prestam serviço na
Universidade. A segunda oficina, que se tornou grande sucesso, é a de Dança de Salão, ministrada todas às quartas-
feiras, através de uma didática onde o aluno aprende a ouvir e identificar as diferenças dos diversos ritmos. Essa é
uma forma de estimular os funcionários participantes a trabalharem, dentro da Universidade, a interação, sociabilidade,
criatividade e desprendimento
Palavras-chave: Qualidade de Vida, Lazer, Sociabilidade.



294

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

OFICINA DE DANÇA DE SALÃO: FERRAMENTA PARA QUALIDADE
DE VIDA PESSOAL E ORGANIZACIONAL

A. D. Leite¹, R. F. G. Prado1

1CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
 e-mail: adilton@unicamp.br

RESUMO
As pessoas que adquirem o hábito de dançar apresentam uma mudança significativa de comportamento: menos
timidez, mais confiança, mais vontade de encontrar os amigos e o equilíbrio emocional, tão importante para a
manutenção da qualidade de vida. A oficina de dança de salão tem como objetivo geral oportunizar a vivência de
relacionamentos interpessoais prazerosos, sadios, dinâmicos e com calor humano, através da dança lúdico/artística,
resgatando-se, fortalecendo-se a auto-estima, a motivação e a excelência humana. Como objetivos específicos,
integrar os participantes da oficina em pensamento, sentimento e percepção através da arte/dança; refletir a importância
da arte no processo da manutenção da qualidade de vida; sensibilizar os participantes para uma postura positiva
diante de sua vida pessoal e profissional. Metodologia: São realizadas aulas de dança de salão semanais para 50
trabalhadores do CAISM, a oficina acontece uma vez por semana e tem duração de uma hora.
Palavras-chave: Gestão de pessoas, Qualidade de vida no trabalho, Motivação

OFICINA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM PATRULHEIROS.

 E. A. Bueno1, J. T. Guzzon1, T. G. Icassatti1 , M. L. V. Berto1, F. C. Pereira1

1 DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: ma_luize@yahoo.com.br

RESUMO
A oficina de Orientação Profissional tem como principal objetivo proporcionar aos patrulheiros da Unicamp, uma
orientação no processo de escolha da carreira profissional, através da apresentação e discussão das tendências do
mercado de trabalho, assunto tão polêmico e causador de grande ansiedade e insegurança nos jovens. É de
importância inquestionável que o adolescente passe por um processo de auto-conhecimento, descobrindo sua
verdadeira tendência profissional, seus talentos e sua personalidade, para que seja, no futuro, um profissional de
sucesso e qualificado. Neste espaço, que é constituído de oito encontros de 1h30 de duração, os participantes têm a
possibilidade de participar de discussões relacionadas às habilidades individuais, prazer X dinheiro, mercado de
trabalho, atuação e formação profissional. Além disso, dinâmicas de grupo, testes de aptidão e apresentação de
variadas profissões através de slides, visando a aquisição de conceitos e habilidades, são instrumentos também
disponibilizados aos participantes no decorrer dos encontros, a fim de sanar os possíveis questionamentos que
permeiam a cabeça do indivíduo neste estágio evolutivo da vida.
Palavras-chave: orientação profissional, patrulheiros, jovem aprendiz.
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OPINIÃO DE PACIENTES SOBRE O TRABALHO VOLUNTÁRIO DOS “HOSPITALHAÇOS”
EM UM HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITÁRIO: UM ESTUDO QUALITATIVO

T. C. Mansano¹, J. S. Wanderley¹, C. J. G. Campos¹

¹FCM – Faculdade de Ciencias Médicas/Unicamp
e-mail: cjcampos@fcm.unicamp.br

RESUMO
A pesquisa foi realizada no Hospital das Clínicas da UNICAMP situado na cidade de Campinas tendo os pacientes
que encontravam-se em tal estabelecimento como população de estudo; Teve por objetivo verificar opinião sobre o
trabalho dos  Hospitalhaços em uma amostra de 40 pacientes. Utilizou-se metodologia qualitativa e o referencial
teórico das Representações Sociais de Moscovivi. Tristeza e frieza aparecem no hospital, mas pessoas que
desejam mudar esta situação estão aparecendo em nossa realidade. Um único sorriso, um simples cumprimento,
bom dia, boa tarde, uma simples conversa ou olhar nos olhos dos pacientes pode fazer com que eles se sintam
melhores. Dia pós dia tenta-se provar que a alegria é o melhor caminho para comunicação.

Palavras-chave : Terapias sensoriais através das artes, qualidade de vida, humanização da assistência

ORIENTAÇÃO DE ENFERMAGEM AOS FAMILIARES E AO PACIENTE SUBMETIDO
AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO-HEMATOPOIÉTICA

M. R. Pereira1, M. A. Chueiry1, P. P. Santos1

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail:marynurse@hotmail.com

RESUMO
Orientação de Enfermagem: a participação e assistência especificam que o enfermeiro presta ao paciente e familiares,
dentro do trabalho da equipe multiprofissional do serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO), e se faz em todas
as fases do processo. O objetivo deste trabalho é ressaltar o papel do enfermeiro que atua na unidade de TMO, com
formação especializada e competência em assistir o paciente em cada fase do tratamento, atentando para suas
especialidades, sendo capaz de identificar as intercorrências próprias de cada uma delas e propor intervenção
adequada. Visando a responsabilidade do enfermeiro pelo planejamento, execução, coordenação, supervisão e
avaliação da assistência de enfermagem em TMO, em todas as fases do tratamento e nos níveis hospitalar,
ambulatorial e domiciliar, ele também tem a responsabilidade de educação e orientação dos pacientes e de seus
familiares.  O procedimento do TMO é demarcado por distintas fases: o preparo pré-transplante, regime de
condicionamento, transplante propriamente dito aspiração, processamento e infusão da medula óssea. Concluímos
que o profissional enfermeiro que atua em serviço de TMO deve ter uma formação especializada e competência em
assistir o paciente em cada fase do tratamento, atentando para suas especialidades, sendo capaz de identificar as
intercorrências próprias de cada uma delas e propor intervenções adequadas.
Palavras-chave: Orientação, Enfermagem, Transplante de Medula Óssea
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OUVIDORIA EXTERNA / CAISM / UNICAMP

E. L. S. Chinalia1

¹ CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: ouvidoria_externa@caism.unicamp.br

RESUMO

A Ouvidoria tem como atribuição básica, atuar na defesa dos direitos e interesses dos usuários, atuais ou potenciais,
contra atos ou omissões possivelmente cometidos, com a finalidade de zelar para que a instituição atue com eficiência
e credibilidade. No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria entre outras ações, recebe, apura a procedência
e busca soluções para reclamações e sugestões; mantem-se informada sobre o funcionamento do Caism nas suas
diversas áreas e atividades, atua de forma a evitar problemas ou danos ao patrimônio físico e técnico ou à imagem
do Hospital ou de seus funcionários. Os usuários freqüentemente demostram uma visão distorcida de que a
Ouvidoria deve sempre resolver todos os seus problemas, mesmo quando a demanda efetuada não tem qualquer
fundamento, assim atuamos na orientação e informação sobre as normas e rotinas do Caism, esclarecendo quanto
ao papel da Ouvidoria e providenciando os encaminhamentos necessários para que a usuária tenha sua necessidade
atendida. Como um canal isento e ético, que a própria organização implantou, nossa atuação tem sido no sentido de
informar e mediar nos conflitos e problemas apontados pelos usuários analisando com a agilidade e profundidade
necessárias, buscando o equilíbrio e a solução ideal.Palavra-chave: Ouvidoria

OUVIDORIA INTERNA DO CAISM:
ATENDIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM PLANTÕES NOTURNOS

S. D. Blásio1

1 CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail:  ouvidoria_interna@caism.unicamp.br

RESUMO
A Ouvidoria Interna do CAISM foi criada em setembro de 2003, tendo como uma das atribuições “Garantir um canal
de comunicação entre o funcionário (UNICAMP/FUNCAMP), alunos, residentes, médicos, estagiários e a
Administração do CAISM “. No Código de Ética do Ouvidor/Ombudsman, um dos termos instituídos é: “Facilitar o
acesso à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, agindo com imparcialidade e justiça”. Dentro desses importantes
princípios já delineados e contando com o apoio da atual Administração do CAISM, surgiu a proposta de realização
de atendimentos noturnos da Ouvidoria Interna, com o objetivo de facilitar o acesso aos funcionários que iniciam seu
turno de trabalho às 19 horas. Inicialmente foram estipulados plantões mensais, com a possibilidade de ampliação
para atendimentos quinzenais. A disponibilidade dos plantões noturnos tem se mostrado importante para fortalecer a
divulgação do trabalho do ouvidor, estabelecer um contato mais dinâmico e direto com os funcionários do período
noturno, oferecer informações e orientações e facilitar o recebimento de demandas e demais manifestações presenciais.
Palavras-chave: Ouvidoria Interna, Trabalho Noturno, Ouvidoria Hospitalar
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PAPE - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ENLUTADAS

M. A. Barg1

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail:  mab@fcm.unicamp.br

RESUMO
A perda de um ente querido é uma experiência intensa e dolorosa e o processo de elaboração e aceitação da perda
demanda um período de tempo que nem sempre nossa sociedade e as instituições, estão preparadas para lidar. O
desconhecimento e atitudes preconceituosas e estigmatizantes em relação ao luto, remetem as pessoas enlutadas a
um contexto de isolamento, vulnerabilidade e desamparo. Este programa surgiu da necessidade de oferecer orientação
e acompanhamento psicológico especializado aos familiares enlutados dos pacientes que evoluíram para óbito nos
Ambulatórios e Enfermaria da Neurologia HC/Unicamp. Com a proposta educativa de divulgar a temática do luto
foram realizadas palestras para diferentes grupos: Comitê de Bioética do HC, Grupo de Voluntários da Capelania,
Organização de Procura de Órgãos, DISAPRE. Uma aula abordando os aspectos teóricos do luto e o trabalho com
pessoas enlutadas, tem sido oferecida aos alunos do 4 ano médico (disciplina MD 754). Durante o ano de 2007,
funcionários do hospital e também da Universidade, que estavam passando por perdas recentes, procuraram
espontaneamente ou foram encaminhados para este ambulatório. Estes fatos refletem a necessidade de se pensar na
Universidade a criação de um programa que ofereça apoio e assistência psicológica aos funcionários e familiares
enlutados.
Palavras-chave: luto, enlutado, universidade.

PARTICIPAÇÃO NAS ESCOLAS DE CAJAMAR: DESENVOLVENDO PROJETOS

J. R. Rus Perez¹, E. F. Passone1, K. P. G. Silva1, M. H. P. Dias1, S. Stoco1

1 NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas/Unicamp
e-mail: rusperez@nepp.unicamp.br

RESUMO
Este projeto corresponde a proposta de trabalho do NEPP - Núcleo de Estudos de Políticas Públicas a partir da
demanda da Diretoria Municipal de Educação de Cajamar/SP, com apoio financeiro da NATURA COSMÉTICO
S.A. destinada ao trabalho com as escolas e a comunidade na construção de formas e instrumentos que aproximem
os pais ao cotidiano da escola, e por conseguinte, crie espaços de participação da comunidade na implementação do
projeto político-pedagógico da escola e da política educacional do município. O projeto destina-se aos profissionais de
educação do município, pais e representantes das Associações de Pais e Mestres, e objetiva-se a mobilização da
comunidade escolar, bem como, de pais e outros representantes da sociedade, na construção coletiva de um
caminho de participação e co-responsabilidades na avaliação e na construção da escola pública de qualidade.
Palavras-chave: Educação; Participação Democrática; Educação
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PATRULHEIROS DO CAISM:  FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO

S. D. Blásio1

1 CAISM – Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: silvana2@unicamp.br

RESUMO
No CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - há cerca de 35 jovens patrulheiros em estágio. A Seção
de Apoio e Desenvolvimento do Profissional/SRH considera fundamental o momento do acolhimento desses jovens,
para que dúvidas e angústias sejam dirimidas e aspectos relacionados à adaptação ao trabalho sejam alvo de
reflexão. Com os objetivos de melhor traçar o perfil dos adolescentes e orientar atividades futuras, algumas ações
foram implementadas às já existentes, a começar com a atualização do Formulário de Acolhimento, que incorporou
questões referentes ao uso do salário (incentivo à poupança e orientação quanto ao consumo indiscriminado),
hobbies, talentos, profissões pretendidas, hábitos de leitura e escrita e a periodicidade de consulta a algumas
especialidades médicas. Nesse momento eles também são sensibilizados quanto à importância dos serviços
prestados pelo CAISM à população; é proposta uma reflexão sobre a importância de aprender a lidar com as
diferenças; são distribuídas as descrições de atividades do setor de trabalho, um mapa do hospital, um texto com
dicas sobre como falar ao telefone e informações sobre os serviços do CECOM. O acompanhamento dos patrulheiros
é semanal no primeiro mês e periódico nos três primeiros meses de estágio. Essas ações tem se mostrado eficazes
na adaptação dos jovens ao trabalho, na construção de uma relação com o CAISM fundada na escuta mútua, além
de indicar caminhos profissionais futuros.
Palavras-chave: Patrulheiros, Adolescentes, Trabalho

PERCEPÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL SOBRE A
ACESSIBILIDADE NA INFORMÁTICA

F. A. G. Mendes1, S. M. C. P. Arruda

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: fmendes@fcm.unicamp.br

RESUMO
O computador é um grande aliado na vida das pessoas, pois é utilizado nas mais diversas atividades: diferentes
campos de trabalho como comércio de produtos e serviços, cadastro de clientes, e também para diversão, ensino e
comunicação. Para a pessoa com deficiência, poder realizar tais atividades significa interagir com outras pessoas,
conquistar autonomia e auto-estima. O objetivo desse trabalho foi estudar o depoimento de pessoas adultas com
cegueira adquirida sobre o uso do computador. Realizou-se um estudo descritivo com sujeitos atendidos no CEPRE
– UNICAMP sobre o que eles pensavam antes de conhecerem os recursos da informática e o que pensam hoje,
depois de conhecerem esses recursos. A reabilitação de adulto com cegueira adquirida representa para muitos “voltar
à vida” e os recursos da informática para deficientes visuais é um dos meios para atingir essa meta. Conclui-se que
o computador é um meio que qualquer pessoa, independente de ter ou não deficiência, pode realizar diversas
atividades e se interar de diferentes situações do meio. Para pessoas com deficiência visual realizar atividades tais
significa autonomia e valorização pessoal. Este trabalho foi apresentado no Congresso Internacional sobre a Inclusão
da Pessoa com Deficiência Visual – Comunicação e Participação Ativa, em julho de 2007.
Palavras-chave: deficiência visual, acessibilidade, informática.
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PERFIL DOS CLIENTES ATENDIDOS NA CENTRAL DE COLETA DE EXAMES

L. A. Moya1, M. L. P. S. Oliveira, W. T. Takao, M. V. V. Boas

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp.
e-mail: leticia@hc.unicamp.br

RESUMO

Objetivos: demonstrar o perfil dos clientes na central de coleta de exames  que atende em média 500 pacientes / dia.
Método: com  o objetivo de conhecer o perfil dos pacientes foi realizado um questionário individual a 350 pacientes
na fila de espera com perguntas sobre: nome, matrícula, local de procedência, idade, especialidade médica, meio de
transporte, necessidade de acompanhante, agendamento, frequência de utilização do serviço e sugestões de melhoria.
Resultados: verificou-se que a maior demanda é dos ambulatórios da nefrologia, endócrino e aga (13%), os demais
ambulatórios ficam na faixa de  (3 a 7%). dos pacientes atendidos, 40 % pertencem a dir 12 e 30% a região de
campinas. a faixa etária de 40 a 60 anos é predominante. houve uma grande incidência de pacientes que preferem vir
com acompanhante (42%). Fazem uso do transporte urbano (52%), do coletivo  da prefeitura (16%) e de carro
particular. 31%. Conclusão:  1) a orientação da necessidade de agendamento, reforçada no pós consulta dos
ambulatórios, diminuiu a vinda de pacientes não agendados 2) foi fundamental adequar o atendimento ao horário de
chegada dos que utilizam o transporte  de prefeituras e ônibus urbano, motivo que levou o serviço de coleta antecipar
o horário de abertura, otimizando o atendimento 3)  a opinião dos usuários favorece o processo de melhoria contínua.
Palavras-chave: clientes, agendamento, transporte

PESQUISA DE OPINIÃO
 GINÁSTICA LABORAL E ATIVIDADE FÍSICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS

F.M.G. Bueno¹, R.C. Silva¹

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: rcsilva@hc.unicamp.br

RESUMO
A Divisão de Recursos Humanos do HC – UNICAMP atuando em um novo modelo de gestão onde os funcionários
são o foco de ações que busquem propiciar melhores condições de trabalho, desenvolvimento profissional e
qualidade de vida buscou conhecer a demanda do Hospital de Clínicas quanto à realização de ginástica laboral e
atividades físicas. Em um ambiente de trabalho onde o paciente é o cliente e o produto é a manutenção/recuperação
da saúde, dar todo o suporte necessário para a realização de suas atividades reflete diretamente na qualidade dos
serviços de assistência aos pacientes. Nesse sentido, no final de 2007, foi realizada uma pesquisa de opinião junto
aos funcionários e, em 2008, com os dados  tabulados, mapeamos a demanda  de ginástica laboral e atividades
físicas em várias áreas do Hospital de Clínicas. Com 95% dos participantes da pesquisa interessados nas propostas
apresentadas, estabelecemos uma parceria com o  CECOM/UNICAMP e DGRH/DSSO, analisando os resultados
obtidos para elaborar um projeto de  trabalho de modo a oferecer aos funcionários do HC ginástica laboral e atividades
físicas, com um cronograma estabelecido conjuntamente e buscando ações que tanto beneficiem diretamente os
profissionais da saúde como também agreguem mais qualidade nos serviços prestados aos pacientes.
Palavras-chave: ginástica laboral, recursos humanos, qualidade de vida
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PESQUISA E EXTENSÃO: CRECHE ÁREA DE SAÚDE E EDUCANDÁRIO EURÍPEDES

R. G. Camargo2, M. A. P. S. Pinheiro1

3CAS – Creche Área da Saúde/Unicamp, 2CEAK – Educandário Eurípedes
e-mail: renataceak@terra.com.br

RESUMO
Os desafios do presente trabalho começaram a surgir durante a coleta de informações para desenvolver a dissertação
de mestrado defendida na Faculdade de Educação em agosto de 2006, intitulada “A formação profissional na prática
cotidiana: o que nos contam as educadoras de creche”. O objetivo deste texto é socializar a pesquisa, a proposta de
parceria com a Creche Área da Saúde da Unicamp, e também apresentar o ponto de vista profissional de educadoras
que pertenciam à instituição convidada para o trabalho conjunto, o Educandário Eurípedes, que acolheu a proposta e,
ao longo desses quatro anos, tem-se desenvolvido, em parceria, a troca de informações e de práticas educativas da
seguinte forma: a instituição oferece, de sua programação, o curso de Auxiliar de Educação Infantil, cujo objetivo é
contribuir na formação do profissional através de estudos teóricos e vivência profissional, totalizando 240 horas. As
atividades teóricas acontecem na própria instituição e as práticas acontecem em diversas instituições de educação
infantil, entre eles a Creche Área da Saúde. Durante a vivência prática, as alunas acompanharam o planejamento
desenvolvido pelas professoras da CAS, supervisionado pela pedagoga do turno; além disso, foram acompanhadas
semanalmente pela psicóloga da instituição. Após 120 horas de vivência profissional, as alunas do curso relataram
muita satisfação em relação ao aprendizado e acreditam estar mais bem preparadas para enfrentar o mercado de
trabalho.
Palavras-chaves: formação profissional; educação infantil; educadora de creche

PESSOAS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISÃO: ACESSIBILIDADE NA INFORMÁTICA

F. A. G. Mendes1, S. H. R. Carvalho, S. M. C. P. Arruda

1FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail:  fmendes@fcm.unicamp.br

RESUMO
A leitura e escrita é um meio para compreender e participar do mundo em que se vive. A informática tem se revelado
acessível para as pessoas com cegueira ou baixa visão.  A deficiência visual, tanto nos casos de cegueira, como
de baixa visão, não restringe o acesso à comunicação escrita. Pessoas com cegueira utilizam o sistema Braille
(sistema tátil de leitura e escrita), e as pessoas com baixa visão se utilizam de auxílios ópticos (lentes específicas
para ampliação de imagem) e não ópticos (contrastes, iluminação, materiais adaptados...) como meios para ler e
escrever. O objetivo deste trabalho foi descrever a experiência da utilização da tecnologia da informática adaptada
com adolescentes e adultos com deficiência visual, atendidos no CEPRE, um serviço universitário de reabilitação
da Universidade Estadual de Campinas. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, realizada por observação
participante. Os sujeitos estudados revelaram-se hábeis para o uso da informática, por meio de programas adaptados,
encontrando soluções próprias e ampliando suas perspectivas. A tecnologia assistiva e as ajudas técnicas favorecem
o processo de ensino-aprendizagem do uso da informática, propiciando independência e autonomia no cotidiano de
pessoas com cegueira ou baixa visão.
Palavras-chave: deficiência visual, acessibilidade, informática.
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PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL PARA ORIENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – MEDICAMENTOS
PARA DISLIPIDEMIAS FORNECIDOS PELA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

T.M. Granzotto¹

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: tmgranzotto@hotmail.com

RESUMO
A doença aterosclerótica é a principal causa de mortalidade no Brasil. As dislipidemias são alterações nos teores de
lipídeos (ou gorduras) do sangue, tais como colesterol e os triglicerídeos. Trata-se de uma doença multifatorial e sua
prevenção é necessária através da identificação e o controle dos níveis de dislipidemia. No CECOM, temos vários
usuários que necessitam destes medicamentos, os quais são de custo elevado, porém, são fornecidos pela Farmácia
de Alto Custo do Ministério da Saúde. Para que o paciente tenha acesso a esse benefício é necessário que seja
encaminhado ao Serviço Social, para que receba todas as orientações necessárias. No nosso serviço temos
cadastrados, aproximadamente, 180 pacientes que fazem uso destes medicamentos (há também pacientes cadastrados
para obterem medicamentos de alto custo de outras patologias).OBJETIVOS-Oferecer o acolhimento e a orientação
quanto a documentação para obter o benefício referente à sua patologia. METODOLOGIA -O trabalho de orientação
é realizado pelo assistente social, o preenchimento do relatório médico e das receitas é realizado pelo médico, sendo
necessário o levantamento do prontuário pelo Serviço de Arquivo Médico. CONSIDERAÇÕES FINAIS-O plantão
Social tem cumprido seu papel ao promover a escuta qualificada e a viabilização dos benefícios sociais aos usuários
no âmbito do direito e da cidadania.

Palavras-chave: Farmácia de Alto Custo, Benefícios Sociais, Medicamentos para Dispilidemias.

PREPARANDO-SE PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

 E. A. Bueno1, J. T. Guzzon1, T. G. Icassatti1 , M. L. V. Berto1, F. C. Pereira1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: tabata_icassatti@yahoo.com.br

RESUMO
A oficina “Preparando-se para a Inserção no Mercado de Trabalho” tem como finalidade proporcionar aos jovens
trabalhadores da Unicamp (Patrulheiros) que estão se desligando, uma orientação no processo de inserção no
mercado de trabalho, através da apresentação e discussão das tendências e transformações do mercado de trabalho
atual e a busca do primeiro emprego, assuntos que geram ansiedade e insegurança nos jovens. É importante que o
adolescente compreenda o significado do trabalho na vida do individuo e se dedique a uma profissão que lhe traga
satisfação e sentido. O espaço dedicado a esta oficina é de um encontro com duração de 2 a 3 horas e os participantes
têm a oportunidade de vivenciar uma entrevista de emprego e discuti-la, debater sobre mercado de trabalho,
insegurança gerada pelo primeiro emprego, bem como elaborar um currículo, visando a aquisição de maiores
conhecimentos que possibilitem o jovem buscar o primeiro emprego de forma mais consciente e segura, a fim de
minimizar possíveis duvidas e sentimentos negativos que podem emergir durante este processo.
Palavras-chave: primeiro emprego, jovem trabalhador.
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PREVENÇÃO: UM NOVO ENFOQUE EM VIGILÂNCIA UNIVERSITARIA

J. B. Silva1, N. R. Martins1

Prefeitura – Setor de Vigilância/Unicamp
e-mail: jeff@unicamp.br

RESUMO
Atenta aos índices de violência que a mídia tem registrado e atingindo os grandes centros urbanos como Campinas,
a Vigilância do Campus através de sua área de Prevenção desenvolve projetos de segurança na Universidade. A
rotina na área de Prevenção na Vigilância, inserido em ambiente universitário, está voltado para as suas características
específicas. Personalizar um modelo de segurança preventiva considerando a pluralidade das instituições aplicando-
se ações conjuntas e participativas é um dos focos principais.  São estudadas e identificadas às áreas de riscos,
definindo-se as prioridades, apontam-se os riscos levantados, desenvolvem os sistemas de medidas preventivas e
executa.  “Prevenção é agir antes que o fato ocorra, e se ocorrer minimizar seus efeitos”. Reduzir o número de
ocorrências no Campus melhorando a qualidade de vida é o objetivo principal. Voltada ao constante crescimento da
Universidade, às novas tecnologias, equipamentos e capacitação profissional, a Prevenção se torna indispensável.
Palavras chave: Vigilância, prevenção, qualidade de vida

PRIORIZAR O AGENDAMENTO ESPECIALIZADO POR GRAVIDADE NO
CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA UNICAMP (CECOM)

P. A. F. Leme¹, M. A. Cypriano1, R. C. G. Trevisane1, R. A. J. Ferreira1,
A. E. Barbosa1, M. A. Moraes1, R. A. J. Ferreira1, S. M. Barizon1

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
 e-mail: patricia@cecom.unicamp.br

RESUMO
O CECOM é um órgão vinculado à Pró-Reitoria da Universidade Estadual de Campinas, com a finalidade de prestar
assistência em saúde aos seus usuários (atualmente cerca de 30.000), distribuídos entre alunos, funcionários e
docentes. Após pesquisa em 2003 realizada pelo CESOP (Centro de Estudos de Opinião Pública), intitulado
“Avaliação dos Serviços do CECOM pela Comunidade Universitária”, que revelou aspectos positivos, porém,
dentre os negativos estava a dificuldade do agendamento de consultas, sobretudo com especialistas.  A partir desta,
e de acordo com a missão do nosso serviço, utilizando o método  de Gestão por Processos (GEPRO), desenvolvemos
o projeto “Priorizar o Agendamento Especializado por Gravidade no Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp
(CECOM) “, sendo estabelecido critérios através da orientação dos especialistas, visando assim agilizar o atendimento
dos casos mais graves e como conseqüência prevenir os agravos na saúde de nossos usuários. Critérios estes
classificados como prioridades: “A” atendimento em até 7 dias; “B”  atendimento em até 15 dias; “C”  lista de espera,
média de 6 a 8 meses.
Palavras-chave: Agendamento, Prioridade, Gravidade
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PROCESSO DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL DE GESTANTES COM HIV/AIDS:
ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO

R. Higa¹, Z. F. P. Gregório¹, M. H. B. M. Lopes²

1CAISM – Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, ²FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: rosngelahiga@bol.com.br

RESUMO
Estudos atuais demonstram que a terapia antiretroviral e a adequação da assistência ao pré-natal, parto e puerpério
são capaz de reduzir significativamente transmissão materno-infantil do HIV. Nosso objetivo é divulgar o instrumento
elaborado para assistência de enfermagem as mulheres grávidas infectadas com o HIV/AIDS do ambulatório de pré-
natal especializado do Caism/Unicamp. O instrumento foi elaborado por enfermeiras, do CAISM e Docente do
Departamento de Enfermagem da FCM, e a partir de estudo dos Padrões Funcionais da Saúde de Gordon, da
experiência profissional e da ficha de atendimento de enfermagem já existente. Foi construído utilizando cinco
Padrões Funcionais da Saúde: percepção da saúde, metabólico nutricional, autopercepção/ autoconceito, papéis-
relacionamento e sexualidade/reprodução por serem considerados os mais importantes para melhor adesão ao
tratamento e redução da transmissão vertical. Foi composto de anamnese, orientações gerais a respeito da doença
e tratamento, principais diagnósticos de enfermagem, intervenções e evolução de enfermagem, com perguntas
fechadas e abertas para melhor compreensão e registro dos dados coletados. A utilização do instrumento estabeleceu
vínculo entre enfermeira/gestante/família, forneceu dados para o desenvolvimento de pesquisa e ofereceu cuidado de
enfermagem individualizado e humanizado a este grupo de mulheres.
Palavras-chave: transmissão vertical, diagnóstico de enfermagem, saúde da mulher.

PROCESSO DE REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS MAPAS DE RISCO
DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA

A. Javarez Júnior¹, J. T. de C. L. Toneli¹, J. F. Carvalho¹

¹FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp
e-mail: ajjunior@agr.unicamp.br

RESUMO
O Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) define, do ponto de vista legal, acidente de trabalho como aquele que
ocorre quando o empregado está a serviço da empresa, ocasionando morte, redução ou perda da capacidade para
o trabalho, em caráter parcial ou temporário. Porém, é preciso que o empregador e o trabalhador tenham uma visão
mais ampla do ambiente de trabalho, identificando as condições inseguras que, por menores que sejam, possam
provocar um acidente. O objetivo deste trabalho é apresentar as atividades desenvolvidas pelos representantes da
FEAGRI junto a CIPA, gestão 2005/2006, para a revisão, atualização e instalação dos mapas de risco da FEAGRI,
envolvendo toda a comunidade no processo de levantamento dos riscos, com a finalidade de se criar uma maior
consciência sobre a importância de trabalhar com segurança. Como resultado, comprovou-se no ambiente de
trabalho a existência de riscos biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e riscos de acidentes. Foram realizadas as
representações gráficas dos riscos de acidentes para cada área distinta da Faculdade de Engenharia Agrícola da
UNICAMP, implantando-se a seguir os referidos Mapas de Riscos Ambientais.
Palavras-chave: mapa de risco, acidentes de trabalho, saúde ocupacional
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PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

G. B. F. Lorenzetti¹, M. S. Vulcano, A. E. A. Barreiro, M. C. O. Duque, A. Faggiani, H. M. Galletti, J. R.
Oliveira, M. V. Silva,  J. L. Silveira,  M. A. Q. Souza

 ¹AFPU – Agência de Formação Profissional da Unicamp/Unicamp
e-mail: glaucia@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O presente projeto foi elaborado a partir de uma construção coletiva, alinhando-se o Planejamento Estratégico da
Unicamp às demandas apresentadas por dois órgãos da Universidade e remetidas à Agência para a Formação
Profissional da Unicamp – AFPU, que indicavam a urgente necessidade de melhoria do processo de atendimento aos
seus clientes internos e externos.  Os objetivos gerais do projeto são: Promover o resgate do conceito de valor e
respeitabilidade do funcionalismo público; Desenvolver os fundamentos da Excelência no Atendimento ao Público;
Promover a conscientização do profissional, Desenvolver a comunicação e habilidades no relacionamento interpessoal;
Definir, implantar e manter um Padrão de Atendimento para a Universidade. Foi criado um Grupo de Trabalho (GT)
para a construção de um curso, com carga horária de 45 horas, já aplicado em 3 turmas com 93 participantes. Um
dos resultados deste curso foi a construção de uma cartilha com um Padrão de Atendimento de Excelência. Este GT
continuará atuando para especificar uma metodologia de implementação e monitoramento desse padrão, nas diferententes
áreas. Fazem parte deste programa, também, a co-participação e co-responsabilização dos gerentes dos alunos
participantes da capacitação (direção, coordenação, chefia imediata), para garantir  o sucesso na a implementação
das mudanças necessárias.
Palavras-chave: atendimento, excelência, capacitação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA – PIQ

M. H. S. Almeida1

1IQ - Instituto de Química/Unicamp
 e-mail: mhelena@iqm.unicamp.br

RESUMO

O Programa de Integração do Instituto de Química – PIQ surgiu porque a Diretoria do IQ foi buscar uma alternativa
para os vários problemas encontrados no início da atual gestão, em função de aposentadorias, afastamentos, doenças
emocionais, entre outros. A DGRH foi acionada para auxiliar na criação de um programa que minimizasse esses
efeitos. Este programa tem por finalidade integrar, motivar e, através da interação, fornecer ferramentas que possibilitem
o crescimento funcional e pessoal dos funcionários. O PIQ iniciou com palestras e reuniões gerenciais culminando
no Plano de Ação, que indicou os incômodos vividos pelos funcionários nas áreas que compõem o Instituto. As áreas
que deveriam ser trabalhadas foram: comunicação, processos de trabalho, capacitação e motivação. A partir das
demandas foi implantado o FALE-IQ, reuniões gerenciais, aulas de artesanatos, aulas de informática, ginástica laboral
e palestras motivacionais e de conscientização. As obrigações profissionais dos servidores do Instituto de Química
aumentam com o crescimento das aposentadorias, afastamentos e doenças, pois os trabalhos exigem qualidade e
excelência, portanto, se faz necessário pensar em ferramentas para que todos atuem com responsabilidade e
obtenham um bom desempenho, além de oferecer condições para que esses servidores se capacitem e tenham uma
melhor qualidade de vida.
Palavras-chave: integração, plano de ação, qualidade de vida
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PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A. F. Barreto, E. O. M. Baldo¹, R. I. Vaz

¹GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais/Unicamp
e-mail: elienai@unicamp.br

RESUMO
O Programa é uma atividade desenvolvida pelo Serviço Social/GGBS no enfrentamento da situação de vulnerabilidade
orçamentária dos funcionários e familiares. A depreciação da renda e a mercantilização dos direitos sociais básicos,
como a educação e a saúde, sobrecarregam os salários dos trabalhadores e ocasionam o descompasso entre renda
e despesa. As facilidades de crédito tem agravado a inadimplência, gerando situações de endividamento que
acarretam problemas emocionais e de comportamento, que resultam em conflitos na família e no ambiente de trabalho.
Nesse contexto, identificou-se a necessidade de potencializar o trabalho preventivo, abordando as causas e propondo
alternativas de desenvolvimento da autonomia financeira para conquista de melhor qualidade de vida entre os
funcionários/familiares. O objetivo do programa é,  prevenir o endividamento mediante orientação sócio-educativa
com vistas a implementar uma nova cultura de consumo e organização orçamentária dos funcionários e sua família.
A metodologia utilizada se dá através de abordagem grupal mediante palestras e oficinas com grupo de funcionários
e familiares; e acompanhamento individual mediante monitoramento da planilha de gastos do funcionário/família.
Observam-se bons resultados no que se refere ao processo de reflexão do funcionário dentro de sua realidade e
constata-se a diminuição das reincidências nos atendimentos. Entre junho de 2007 a fevereiro de 2008 houve a
participação de 295 funcionários e familiares nas oficinas e palestras.
Palavras-chaves: Vulnerabilidade, Orçamento, Prevenção

PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O DESPERDÍCIO NOS AMBIENTES DOS REFEITÓRIOS
UNIVERSITÁRIOS, SOB GERENCIAMENTO DA UNICAMP

L. C. M. Buzioli¹, S. T. L. Guimarães², R. F. F. do Valle¹, J. Togashi¹,
M. N. S. Patrocínio¹, R. J. Ferreira¹, I. Villa¹

¹Prefeitura Universitária - Unicamp, ²IGCE – UNESP
e-mail: liliam@unicamp.br

RESUMO
Iniciado em 2004, esse programa tem como objetivo envolver e sensibilizar todos os usuários dos restaurantes da
Unicamp, bem como a comunidade universitária em geral em relação ao desperdício de materiais e processos de
poluição ambiental. Sensibilizar quanto ao desperdício não só nos restaurantes universitários, mas também em casa,
com a família. O encaminhamento do Programa possui dois enfoques: atividades lúdicas para sensibilização com os
funcionários e abordagem aos usuários através de folders, cartazes, banners e palestras divulgando os temas
tratados. Este programa abrange aproximadamente 7.500 pessoas que freqüentam os restaurantes universitários
diariamente, além de aproximadamente 160 funcionários que ali trabalham. São realizados anualmente ciclos de
palestras, que acontecem no evento chamado Semana Contra o Desperdício. Desde 2006, em parceria com o Trote
da Cidadania pelo Consumo Consciente promove o incentivo ao uso de canecas nos refeitórios (distribuição de 9.000
canecas /ano).

Palavras-chaves: Desperdício, Meio ambiente, Educação ambiental.
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PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL/AFPU – PRDU
PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

I. S. A. G. Borges¹, O. A. V. Grandim¹, M. Bonillo¹, M. de L. Machado¹

1AFPU – Agência de Formação ProfissionalUnicamp
e-mail: soniab@reitoria.unicamp.br

RESUMO
A Agência de Formação Profissional da Unicamp/ AFPU – PRDU vem desenvolvendo uma proposta de inclusão
cultural através do programa de qualificação educacional, destinada aos servidores da Unicamp com o objetivo de
possibilitar condições para o seu desenvolvimento profissional, pessoal, e social, com ações diversificadas:
alfabetização; ensino fundamental e médio; palestras com temas pertinentes sobre qualidade de vida, filosofia e
educação, como também inclusão digital e de surdos. De 2000 a 2008 foram atendidos 745 funcionários. Esta
vivência tem impulsionado novos desafios a cada ano visando uma ampliação das oportunidades a uma demanda
diversificada de funcionários que diante desse processo de conscientização passam a exercer suas atividades de
maneira a compreender o trabalho em sua dimensão e importância para a instituição, e para o fortalecimento da
dignidade do ser humano e, sobretudo, a se reconhecer como cidadão e autor de sua própria historia.
Palavras-chave: Educação, trabalho, cidadania.

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA DA DISCIPLINA DE CARDIOLOGIA
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP

J. Rocha1, M. P. T. Chacon-MiKail, C. S. Rocha2, V. A. Forti, G. S. Leite

1FCM – Faculdade de Ciência Médicas/Unicamp e 2FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail: jrocha@fcm.unicamp.br

RESUMO
Iniciado em Agosto de 2005 no Setor de Procedimentos em Cardiologia do HC – UNICAMP, o Programa de
Reabilitação Cardíaca funciona atualmente nas dependências do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade
de Educação Física, fruto de uma parceria entre os Departamentos de Clínica Médica da FCM e o Departamento de
Atividades Adaptadas da FEF – UNICAMP. Como qualquer programa deste gênero, é um programa multiprofissional
que inclue o médico, o educador físico, o fisioterapeuta e outros profissionais, tendo como objetivo o oferecimento de
assistência médica ao cardiopata e treinamento técnico-didático ao aluno da área de saúde, ao executar uma prática
regular de exercícios físicos supervisionados e orientados , associado a um processo educacional de mudança de
hábitos de vida, controle de fatores de risco , resultando em melhora da qualidade de vida, diminuição de morbidade
e mortalidade cardiovascular para os nossos doentes.Assim, o programa está aberto para encaminhamentos de
cardiopatas anginoso, pós infartado, revascularizado ou que fez angioplastia coronária, além daqueles que são
portadores de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e outras doenças.Da mesma
forma, está inserido em atividade de graduação e futuramente extensão e pós graduação.
Palavras-chaves : reabilitação cardíaca, exercício físico, prognóstico.
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PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL EM EDUCADORES DOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

A. C. D. da Costa1, M. B. Jacarandá, V. Coentro1

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
email: anaclara@unicamp.br

RESUMO
O professor é, historicamente, o profissional da voz que apresenta o maior índice de alterações vocais. Essas
alterações podem acarretar o comprometimento do exercício laborativo, do processo de ensino-aprendizagem e da
qualidade de vida do professor. Diante dessa realidade, foi elaborada uma proposta de trabalho com o objetivo de
avaliar e fornecer subsídios para a proteção da saúde vocal dos professores da Universidade. O programa constou
de duas etapas. Num primeiro momento distribuímos um questionário para 97 professores com o objetivo de traçar o
perfil vocal desses educadores e dessa forma pontuar as questões mais importantes que deveriam ser trabalhadas.
A partir dos dados apresentados no questionário foi desenvolvida uma proposta de Treinamento Vocal com base nas
necessidades específicas desses profissionais. Participaram desse treinamento 79 professores que foram divididos
em cinco turmas distintas. Os temas trabalhados foram organizados em cinco grandes temas: comunicação, voz,
fala, corpo e qualidade vocal. No último encontro distribuímos um questionário composto de perguntas referentes ao
treinamento desenvolvido. O programa teve uma ótima aceitação por parte dos professores e os resultados obtidos
apontaram para uma maior conscientização da voz como instrumento de trabalho, não só em relação ao uso mas
também aos cuidados para conservação da mesma. Palavras-chave: saúde vocal, professores, treinamento.

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO PRECOCE À SAÚDE:
UM SERVIÇO DE PESQUISA E ATENDIMENTO

M. D. T. Machi¹, R. F. Possobon¹, A. B. A. Moraes¹, C. E. O. Scarpari¹

¹FOP – Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp
e-mail: dolores@fop.unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho é mostrar a atuação do Programa de Atenção Precoce à Saúde do Cepae-FOP-Unicamp,
como um modelo de atendimento preventivo interdisciplinar. A equipe (dentistas, psicólogos, nutricionistas e
fonoaudiólogos), desenvolve pesquisas e presta serviços à comunidade (crianças de 0 a 5 anos). A atuação do
Cepae inicia-se no período gestacional, por meio do Programa de Orientação à Gestante. No 15º dia após o
nascimento, mãe e bebê começam a freqüentar o Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, que oferece
acompanhamento durante o primeiro semestre de vida da criança. Dos 6 meses aos 5 anos a criança é examinada
pela equipe com intervalo máximo de 2 meses, para avaliação de dieta, higiene oral, presença de hábitos, crescimento
e desenvolvimento. Ao longo dos 15 anos de existência do Cepae, as investigações têm mostrado um alto índice de
aleitamento materno e de prevenção de cárie e de hábitos orais, demonstrando sua eficiência na orientação das mães
em relação às conseqüências dos hábitos inadequados de dieta e da importância da higiene oral. O sucesso do
Cepae deve-se à atuação eficiente da equipe, que é coordenada por um grupo composto por 2 professores e uma
dentista, além de uma técnica administrativa, que atua não somente na organização do fluxo dos serviços oferecidos,
como também auxilia na comunicação entre profissionais e o público atendido.
Palavras-chave: prevenção precoce, aleitamento materno, serviços de saúde.
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PROGRAMA PREVENTIVO PARA DOR OROFACIAL E DISFUNÇÃO DAS
ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (ATM)

A. P. S. M. Moreira1, P. P. B. Bortolleto1

1CECOM - Centro de Saúde da Comunicade - CSS/Unicamp

e-mail: anapaula@sorrisosaudavel.com.br

RESUMO
As Desordens Temporomandibulares (DTM) são enfermidades que envolvem músculos mastigatórios e a articulação
temporomandibular e são altamente prevalentes na população em geral. O objetivo deste programa foi o de oferecer
tratamento preventivo e curativo desta doença em seus estágios iniciais, com a proposta de ser realizado nos próprios
locais de estudo e trabalho dos indivíduos. A metodologia empregada foi: os indivíduos assistiam a uma palestra, onde
se apresentava e se esclarecia detalhes da doença, sendo que logo após era aplicado um questionário de triagem
para DTM baseado no questionário recomendado pela the American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Os
selecionados foram chamados via e-mail ou por telefone para um atendimento individualizado. Os que necessitaram
de aparelho intra-oral ou atendimento odontológico foram encaminhados para o ambulatório de Odontologia do CSS/
Cecom e atendidos pelas cirurgiãs-dentistas que são responsáveis pelo trabalho. Como resultado, houve redução
expressiva de falta ao trabalho nesses indivíduos, devido aos sintomas da doença.

Palavras-chaves: Articulação Temporomandibular, Questionário, Cefaléia

PROJETO ACOLHIMENTO: UMA MOTIVAÇÃO ACERTADA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

C. Lourenço¹, V. F. F. Bonfim, C. A. C. Pissolito, M. A. Moori

¹ DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanlos/Unicamp
e-mail: cecilial@unicamp.br

RESUMO

No mundo do trabalho, transformações importantes, no âmbito das organizações, vêm sendo realizadas nas últimas
décadas, através de um processo acelerado e diferenciado, no que se refere ao gerenciamento das relações sociais.
A proposta deste trabalho é relatar o Projeto Acolhimento para usuários da Creche Área de Saúde da Unicamp (Cas),
como forma de facilitar as relações de trabalho entre usuários e equipe da creche, neste espaço oferecido pela
Universidade aos pais que optam por este tipo de atendimento a seus filhos. Trata-se de um estudo descritivo, onde
esforços na busca da qualidade do trabalho e dos relacionamentos na instituição, tem sido monitorado desde 2003. O
atendimento da Cas é direcionado aos filhos ou dependentes legais dos funcionários, na faixa etária de 2,5 meses até
4 anos, que atuam na área de saúde, em horários diferenciados ou turnos, inclusive aos sábados, domingos e
feriados. Assim, sendo a creche um ambiente propício a constantes inter-relacionamentos, é esperado que situações
conflitantes se façam presentes, principalmente relacionadas ao perfil profissional dos usuários, suas expectativas e
a das professoras. Foi justamente esta característica de inter-relacionamentos, que passou a ser nosso maior objeto
de estudo, com vistas a investir na qualidade deste atendimento público.
Palavras-chaves: acolhimento, qualidade de trabalho, creche.
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PROJETO DE VIDA E MOTIVAÇÃO TEREZA BARRETO

T. A. B. Costa1

¹CORI – Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais/Unicamp
e-mail: tereza@reitoria.unicamp.br

RESUMO
O Projeto de Vida e Motivação Tereza Barreto nasceu para elevar a auto-estima de pessoas deprimidas através do
artesanato e arte-terapia. Partindo do princípio que mentes vazias e mãos desocupadas são  verdadeiras “oficinas de
doenças”, o primeiro passo foi a elaboração de um site, para proporcionar a integração de pessoas que desejam
evoluir em experiências cotidianas que chamo de “milagre de estar aqui e agora”. O trabalho com artesanato nasceu
a partir de reflexões e de uma monografia escrita sobre “Os Discursos da Depressão”, em 2005, sob a orientação do
Prof.Dr. Jonas Romualdo do IEL/UNICAMP, a qual levou a questionamentos sobre qualidade de vida, equilíbrio
emocional e alegria de existir, em um cotidiano repleto de modernidade e tecnologias que extinguem postos de
trabalho e paralisam as nossas mãos. A conclusão é que fazer uma tarefa prazerosa pode trazer um pouco de
refrigério para a alma, e o tricô, crochê, costura e bordado acalmam, as linhas e as lãs com suas cores transmitem
leveza e flexibilidade. Desse passatempo nasceu uma cooperativa de artesãos. São pessoas que compartilham da
alegria de produzir artesanato, e como 90% delas são da Unicamp, essa empresa acontece aqui, no horário de
almoço e nas horas em que retornamos aos nossos lares, envolvendo 200 funcionários de quase todas as unidades.
Palavras-chave: artesanato, motivação, auto-estima.

PROJETO PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS

 C. S. Carvalho¹, C. Lourenço, T. A. Sugai, V. F. F. Bonfim

¹ DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: celias@unicamp.br

RESUMO

Dentre as atividades realizadas na creche área de saúde (Cas) em comemoração aos 15 anos de fundação, foi
desenvolvido o projeto prevenção de acidentes domésticos.   Através deste procuramos sensibilizar a família,
professores e todos aqueles que zelam pela criança, frente à realidade dos acidentes domésticos que figuram entre
as principais causas de morte na infância, além de provocarem seqüelas. Este projeto contou com o engajamento de
toda equipe da Cas, formulando e aplicando estratégias adequadas através de painéis, pôsteres e reuniões, para que
famílias e crianças se beneficiem do assunto.  Também foi confeccionado um livreto intitulado “retratos do cotidiano de
duas famílias”, onde as famílias encontrarão algumas situações de risco que podem ocorrer na casa da família
distraída e na casa da família segura.  Este livreto continuará sendo  entregue  para todas as famílias que freqüentam
a Cas, enfatizando através de reuniões que os acidentes domésticos podem ser evitados com medidas simples e um
pouco mais de atenção.  Destacamos a atuação dos professores da Cas na prevençao de acidentes, onde através
das atividades pedagógicas envolveram a família, solicitando relatos de vivências com acidentes domésticos e
planejando ações diárias, visando o bem estar da criança e a sua segurança.
Palavras-chave: Acidentes domésticos, família, prevenção
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PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS ADOLESCENTES:
UM RELATO  DE EXPERIÊNCIA COM OS PATRULHEIROS DA UNICAMP

J. P. Villalba1

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: juliana@cecom.unicamp.br

RESUMO

A atenção integral à saúde do adolescente tem sido um desafio para a saúde e para a sociedade. Nos dias atuais, a
necessidade de implantação de políticas públicas para a adolescência tornou-se obrigatória, considerando-se 54
milhões de adolescentes e de jovens no Brasil e compreendendo que os comportamentos iniciados nessa idade são
cruciais para o restante da vida, porque repercutem no desenvolvimento integral. A atual Política Nacional de Saúde
Bucal (2004), intitulada Brasil Sorridente estabelece o reconhecimento de especificidades próprias da idade, podendo
ser trabalhada como saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e saúde do idoso. No entanto, o
objetivo deste trabalho é relatar minha experiência como coordenadora de um programa de saúde bucal para os
patrulheiros da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que visa reorganizar a atenção à saúde bucal
desses adolescentes através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde direcionadas para sua faixa
etária para que possam evitar problemas com a saúde bucal e consequentemente com a saúde geral.

Palavras-chave: Saúde Bucal, Patrulheiros Unicamp, Saúde dos Adolescentes.

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA INFANTIL

E. M. C. Corssi1 , G. F. Costa, M. I. S. Mendonça, S. C. M. Bernardo

¹PRDU – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário/Unicamp
e-mail: corssi@cecom.unicamp.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar o Programa de Promoção à Saúde Bucal de crianças de 0 (zero) a 12 anos
do Serviço de Odontologia Infantil – CECOM. O Programa é oferecido aos filhos de funcionários, docentes e
estudantes que freqüentam berçários, Creches da Área de Saúde e CECI, pré-escolas: EMEI e PRODECAD e
Escola Estadual Professor Físico Sérgio Porto, tendo por objetivo promover a saúde bucal dessas crianças através
de ações preventivas, educativas e curativas, envolvendo neste processo pais e/ou responsáveis e professores. A
sistemática do programa envolve: capacitação continuada de professores, levantamento da situação atual de cada
criança e suas necessidades de tratamento, avaliação do risco a cárie, procedimentos de higienização com aplicação
tópica de flúor e palestras para gestantes. Os indicadores de avaliação identificaram a eficácia do programa, pois vem
ocorrendo uma redução significativa da necessidade de tratamento curativo e 95% das que permanecem no
programa, apresentam-se isentas da doença cárie. A conscientização da mãe desde a gestação e o acompanhamento
preventivo da criança desde o nascimento são as principais ferramentas para o controle e a prevenção das doenças
bucais. Tais ferramentas, inseridas no Programa de Prevenção, garantem resultados altamente positivos, que se
revelam na saúde da população infantil.
Palavra-chave: Saúde Bucal.
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PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PREVENÇÃO ÀS DST´S
E AIDS JUNTO A COMUNIDADE DA UNICAMP

S. A. Pereira Filho¹, A. C. M. Campos², E. D. T. Madi¹, A. S. Barros¹

1 DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos, ² HC/Unicamp.
e-mail: saulo@unicamp.br

RESUMO
Este projeto prevê a promoção de atividades, programas e ações direcionadas à educação permanente junto a
Comunidade da UNICAMP, objetivando incentivar o debate, maior reflexão e compreensão do papel social e político
das pessoas nos seus locais de trabalho, nas ações de prevenção e controle das DST´s e AIDS, através de
palestras, oficinas e treinamentos, abrangendo as áreas técnicas, políticas e humanas. A UNICAMP tem uma
população bastante expressiva, com um total de 66.735 (sessenta e seis mil, setecentas e trinta e cinco) pessoas nos
5 campis, conforme anuário estatístico 2007 da Assessoria de Economia e Planejamento – AEPLAN. A UNICAMP
é referência internacional no tratamento em DST e AIDS por meio dos departamentos e disciplinas da Faculdade de
Ciências Médicas e de toda área da Saúde que engloba: Hospital das Clínicas - HC, Hospital Dia - HD, Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM. Entretanto um dos pontos fortes do Ministério da Saúde, Programa
Nacional DST/AIDS é a Prevenção, que na UNICAMP era realizada de forma fragmentada e com equipes atuando
separadamente. No intuito de promover e incentivar o debate junto à comunidade universitário é necessário uma
prevenção permanente.
Palavras chave: projeto, educação, prevenção.

PRONTO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA
E PSIQUIÁTRICA AO ESTUDANTE (SAPPE)

M. L. Zillete1, M. L. C. de Oliveira1

¹SAPPE - Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - PRG/Unicamp
e-mail: lidiaz@unicamp.br

RESUMO
Este trabalho visa apresentar o Pronto Atendimento Psicológico (PAP), modalidade clínica desenvolvida no SAPPE
e discutir o seu aproveitamento pelos estudantes da Universidade Estadual de Campinas. Um pequeno histórico do
PAP no Brasil, assim como o seu desenvolvimento dentro do SAPPE, as principais linhas teóricas utilizadas na
técnica foram expostas e discutidas na introdução a  partir dos resultados obtidos pelos atendimentos realizados no
ano de 2007. Percebemos que num universo como de uma Universidade, e trabalhando com uma população de
estudantes, o Pronto Atendimento vem atender com sucesso uma demanda que apresenta características diferentes
quanto às suas necessidades emocionais. Diante de um mundo contemporâneo cada vez mais exigente em termos
de produtividade em tempo e espaço restrito, o mundo psíquico do estudante universitário está cada vez mais sujeito
a movimentos adversos e de crises que podem abalar e desestruturar a qualidade de vida. É neste contexto que o
Pronto Atendimento Psicológico oferece um espaço de qualidade e de confiança, assim como também uma escuta
imediata e, que se faz presente, como mais um recurso clínico disponível a esses estudantes.
Palavras-chave: Pronto Atendimento Psicológico, Estudante, Saúde Mental
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PROPOSTA DE MUDANÇA NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE VISITAS
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

E. C. S. Pietrobom1, J. T. Silva2, M. A. A. G. Zagatto, M. Guilhen

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: eliana@hc.unicamp.br

RESUMO

Este projeto apresenta um estudo quanto ao tempo de espera do cliente junto ao atendimento da Central de Visitas do
Hospital de Clínicas Unicamp. Para isso foi necessário rever o Mapa de Relacionamento e fluxo do trabalho, os
passos do processo e as desconexões principais, que pudessem auxiliar a equipe na elaboração de uma proposta
de mudança no atendimento atual junto a alta administração do Hospital. Para a coleta de dados, adotou-se a
metodologia da pesquisa por amostragem junto aos usuários do serviço, e os dados foram compilados em gráfico, e
a elaboração do diagrama de causa e efeito. Os resultados obtidos foram plotados e dispostos em tabela, mostrando
à alta administração a possibilidade da aplicação de um novo sistema de atendimento e inovação do ambiente.
Palavras-chave: tempo, desconexões, mudança

PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL:
SUA PRÁTICA NA UNIDADE PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE CLINICAS – UNICAMP

M. S. Farci1, A. L. P. Sampaio

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: mfarci@terra.com.br

RESUMO

Durante séculos a psiquiatria foi baseada no modelo assistencial de internações de longa permanência, isolando o
indivíduo da sociedade. A  preocupação com a reinserção social foi iniciada nas últimas décadas utilizando a prática,
ampliando assim o trabalho multidisciplinar.  Unidades de internação psiquiátrica em Hospital Geral foram uma
alternativa às internações asilares. No Brasil, a primeira Unidade Psiquiátrica em Hospital geral surgiu em 1954, na
Universidade da Bahia. A unidade psiquiátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp inaugurada em dezembro de 1986
e desde o início verificou-se a necessidade da participação da equipe multidisciplinar nas abordagens terapêuticas. A
Unidade tem como finalidade fornecer um ambiente protegido e tecnicamente instrumentalizado para o tratamento de
indivíduos com alteração do estado mental e do comportamento. A proposta deste trabalho é apresentar um retrospecto
da prática da Terapia Ocupacional e Psicologia da Unidade Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Unicamp, seus
objetivos e reflexões.
Palavras chaves: Psicologia, Terapia Ocupacional, assistência.
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QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM CÂNCER GINECOLÓGICO: FATORES ASSOCIADOS

A. F. Vaz1, A. M. Pinto-Neto2, D. M. Conde3, L. Costa-Paiva2, S. S. Morais4, S. B. Esteves5

CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp, UFG - Universidade Federal de Goiás
e-mail: anafvaz@ig.com.br

RESUMO
Os sintomas do câncer e a progressão da doença podem interferir na qualidade de vida (QV) das mulheres. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a QV e identificar seus fatores associados em mulheres com câncer ginecológico.
A metodologia utilizada foi o estudo de corte transversal em mulheres com câncer ginecológico em tratamento no
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) da UNICAMP. QV esta, avaliada através do questionário
da Organização Mundial de Saúde – (WHOQOL-bref). Investigaram-se características clínicas, sócio-demográficas
e a prevalência de sintomas antes da radioterapia. Utilizou-se análise bivariada e multivariada na identificação dos
fatores associados à QV. Os resultados obtidos foram: Incluiu-se 67 mulheres com câncer de colo do útero e 36 do
endométrio, idade média 56,811,6 anos. Após análise multivariada, observou-se que anemia (p=0,006) e náuseas
e/ou vômitos (p=0,010) determinaram prejuízo no domínio físico. A dor influenciou negativamente o domínio físico
(p=0,001), a QV global (p=0,024) e a saúde geral (p=0,013), enquanto antecedente de cirurgia afetou positivamente
a saúde geral (p=0,001). Estes resultados mostraram que sintomas e anemia prejudicaram a QV e que os fatores
sócio-demográficos não influenciaram a QV. Concluímos que os sintomas do câncer foram os fatores que mais
interferiram na QV de mulheres com câncer ginecológico.
Palavras-chave: Câncer ginecológico, Qualidade de vida, Câncer: sintomas

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA UNVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

M. R. A. Rocha¹, A. S. Barros¹, C. R. Paraizo¹, E. D. T. Madi¹, M. G. F. Aquino²,
T. H. P. F. Carvalho³, V. S. Coentro¹

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp, ²Prefeitura Universitária/Unicamp, ³CECOM/Unicamp
e-mail: qvt@unicamp.br

RESUMO
A gestão pela Qualidade de Vida no Trabalho tem sido expressa na Universidade Estadual de Campinas, mais
diretamente, a partir do Planejamento Estratégico (PLANES) de 2004. Muitas iniciativas isoladas nesse tema
existiam, nos campi, antes disso. A partir da institucionalização, pelo Planes, do olhar sobre Qualidade de Vida no
Trabalho, esta passa a ser entendida como sendo a busca pelo desenvolvimento do indivíduo, nas abordagens
pessoal e profissional, alinhada à humanização das relações de trabalho, ao convívio sócio-cultural dos indivíduos e
ao cuidado com o meio ambiente. Este relato descreve a trajetória do movimento pela Qualidade de Vida no Trabalho
na Unicamp desde 2004. Estruturou-se pela apropriação de bases teóricas e por experimentações práticas que,
inicialmente, foram baseadas na coleta e sistematização das iniciativas em Qualidade de Vida no Trabalho pré
existentes na Universidade. Através da dimensão Saúde, abordagem Nutrição, um formato de atuação foi concebido.
Este formato permite, além do desenvolvimento da abordagem nutricional, a concepção de um modelo. A partir da
clareza das dimensões de atuação e de um modelo para atuação nas abordagens, uma estrutura de articulação para
o tema Qualidade de Vida no Trabalho na Universidade é proposta e deve ser regida por uma política institucional
própria, construída pelas experiências teórico-práticas elaboradas no trajeto até aqui.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Universidade, Planejamento Estratégico
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

E. L. Souza1, W. A. Nunes1, C. A. Melicardi1

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: wnunes@hc.unicamp.br

RESUMO
O profissional de saúde está inserido em um contexto de mudanças e incertezas e deve estar preparado para assumir
novas responsabilidades, qualificação que exige mudanças ancoradas na capacidade de aprendizagem e no
compromisso com sua formação profissional e humana. O objetivo desse estudo foi descrever a qualificação
profissional da equipe de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva. Estudo descritivo com coleta de dados
de fonte primária. Resultado: participaram da pesquisa 91profissionais, sendo 39 (43%) enfermeiros, destes 20
possuem especialização, 7 concluíram mestrado e 1 doutorado. Os técnicos são 51 (56%) e 1 (1%) auxiliar de
enfermagem. Constatou-se que 28% dos enfermeiros já atuaram como técnico ou auxiliar de enfermagem e que 37%
dos técnicos já atuaram como auxiliar. Constatou-se que vários profissionais são qualificados e capazes de contribuir
para mudanças efetivas no processo do cuidado, visando à melhoria da qualidade da assistência. Nota-se que houve
progressão na qualificação de auxiliares para técnicos e destes para enfermeiros. Na concepção dos profissionais
qualificados o retorno do processo de formação continuada foi ter obtido maior conhecimento e aperfeiçoamento da
qualidade de trabalho.  Palavras-chave: Enfermagem, Qualificação Profissional, Aprendizagem

READAPTAÇÃO - A FASE FINAL DE UM PROCESSO DE
ADOECIMENTO NATURAL E/OU PROVOCADO

O. D. Alves1, A. D. S. Macedo1

1DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos – DPDD/Unicamp.
e-mail: osmarina@unicamp.br

RESUMO

O trabalhador ao vivenciar a sua dinâmica da vida laboral vai sendo acometido de um desgaste natural ao longo de
sua jornada produtiva. O trabalho por sua vez, pode ser causa de adoecimento, pode ser fator contributivo, e pode
ser provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida. Alguns postos de trabalhos são mais
susceptíveis na contribuição destes desgastes, assim como, podem apresentar maiores probabilidades de ocorrência
de acidentes de trabalhos produzidos na interação entre o trabalhador e sua tarefa.  As instâncias responsáveis por
avaliação da saúde do trabalhador contemplam em seus dispositivos legais o amparo para estes trabalhadores,
através das licenças médicas, dos processos de readaptações e das aposentadorias por invalidez, quando necessário.
O Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo – DPME (regime trabalhista: CLE) e o Instituto
Nacional d do Seguro Social – INSS (regime trabalhista: CLT), que são os órgãos previdenciários, apresentam
legislação específica para encaminhamentos das readaptações nas empresas públicas ou privadas.  A Unicamp, ao
receber um pedido de readaptação, busca definir um local de trabalho cujas condições ambientais (compreendidos os
aspectos físico, organizacional e psicossocial) permitam o retorno, respeitando-se as condições laborais, garantindo,
assim, a preservação de saúde e evitando o seu agravamento.
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Readaptação, Órgãos Previdenciários.
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RECICLAGEM DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EM CENTRAL
DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME) DO CAISM

C. X. Sá1, G. S. Godoi1, M. C. Fadel1

¹CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: cme@caism.unicamp.br

RESUMO
Estamos iniciando um trabalho na CME CAISM em conjunto com o Grupo de Voluntariado que visa o aproveitamento
de embalagens descartáveis que atualmente são desprezadas no lixo hospitalar. Os objetivos gerais deste trabalho
são de reciclagem e aproveitamento de embalagens para confecção e produção de artigos, promoção de conforto e
bem estar ás nossas clientes, integração das equipes e colaboração na preservação do meio ambiente. A idéia  de
reciclar as embalagens limpas surgiu porque as mesmas eram descartadas pela CME após  realização de testes
biológicos ou em casos em que o material não poderia ser utilizado após a esterilização  por não conformidade no
processo. Esta idéia foi levada ao Grupo de Voluntariado do CAISM,  que confeccionou diversos artigos, como capa
para travesseiros, capa para cadernos, suporte para drenos e sondas, sacolas para guarda de pertences das
pacientes, entre outros. Os artigos confeccionados foram apresentados á equipe de enfermagem da CME para
conhecimento da produção, oportunidade em que surgiram  idéias de  outros artigos a serem confeccionados. A
metodologia empregada será de recolher e enviar as embalagens para o Grupo de Voluntariado desenvolver a
produção dos artigos que serão expostos em bazares e doados para nossas clientes com fins de uso pessoal. Assim
estaremos contribuindo com a humanização da assistência prestada. Ainda não temos os resultados deste trabalho,
pois estamos na fase inicial de implantação. Palavras-chave: reciclagem, embalagem, esterilização.

RECICLAGEM DE RESÍDUOS:
UMA ALTERNATIVA SAUDÁVEL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

C. M. Barbosa¹, W. A. Nunes¹, K. M. R. Monfardini

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: wnunes@hc.unicamp.br

RESUMO
O grande desafio da atualidade é promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolvimento

capaz de satisfazer as necessidades presentes, mas, sem comprometer as necessidades das gerações futuras, esse
foi o tema central da Conferência das Nações Unidas sobre meio Ambiente e desenvolvimento, conhecida como Rio
92. O objetivo deste trabalho foi promover uma campanha educativa para a equipe de enfermagem que atua na
Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário sobre a seleção dos resíduos sólidos. Foi aplicado um
programa educativo com duração de um mês, no qual os profissionais foram mobilizados a participar de uma
campanha de coleta seletiva de resíduos. Após a campanha educativa, percebeu-se que os profissionais de
enfermagem se mobilizaram para selecionar os resíduos sólidos. Grande parte dos sujeitos tem conhecimento prévio
sobre desenvolvimento sustentável, biossegurança hospitalar e conscientização ambiental. Pequena parcela dos
sujeitos apresentou dificuldades em selecionar adequadamente o lixo.  Conclui-se que houve reconhecimento por
esses profissionais de que a seleção e reciclagem do resíduo sólido propiciam benefícios financeiros ao estabelecimento
de saúde, menor risco de acidentes de trabalho aos profissionais envolvidos, e melhor conservação do meio
ambiente; preocupação da sociedade atual. Palavras-chave: Seleção de Resíduos, Educação, Equipe de Enfermagem
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REDESENHO DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA NA ENFERMARIA DE PEDIATRIA
DO HC-UNICAMP POR MEIO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES

A. P. Dini¹, M. I. M. de Paolis¹, R. Higa¹, N. A. Silva¹, R. M. Pereira¹, T. Maria,
M. B. B. Piazzon¹, B. Lima ¹, C. Venturini²

¹ HC – Hospital de Clínicas,  ² DGRH/Unicamp
e-mail: seped@hc.unicamp.br

RESUMO
A insuficiência de recursos financeiros para investimentos e melhorias, o frágil acolhimento dos usuários e, principalmente,
a falta de eficácia e efetividade, constituem problemas evidentes dos serviços públicos de saúde. Com isso, torna-
se urgente intervenções à esta realidade, para corrigir os processos e procedimentos organizacionais, reduzir custos,
eliminar desperdícios e re-trabalho e, conseqüentemente, aprimorar a qualidade na assistência prestada aos pacientes
internados. Este trabalho teve como objetivo redesenhar a fase inicial do macro processo “Cuidar do Paciente
Internado” na Enfermaria de Pediatria do HC-UNICAMP, adotando o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP)
e revendo a logística da distribuição de leitos. Foi utilizada a metodologia de Gestão por Processos, desenvolvida na
UNICAMP. Destaca-se este trabalho como um avanço na identificação de soluções criativas sem utilizar recursos
financeiros e como melhoria na integração interdisciplinar para a resolução de problemas de uma instituição pública.
Vislumbra-se a continuidade em questões relacionadas a dimensionamento de pessoal; formação de banco de
competências dos profissionais de enfermagem; certificação das unidades; quantificação e monitoramento de custos
da assistência. Palavras-chave: Gestão por processos, gerenciamento, hospitalização

REFLEXÃO SOBRE DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO NO AMBIENTE DE TRABALHO

E. D. T. Madi1, C. R. Almeida1, S. A. Pereira Fo1, G. H. Carretero1, F A Oliveira1

¹DGRH – Unicamp.
e-mail: uec@unicamp.br

RESUMO
A CIPA e a equipe de Desenvolvimento do DGRH promoveram juntas uma reflexão, entre os cipeiros de 2006, sobre
as questões de discriminação e preconceito no ambiente de trabalho. O objetivo desse movimento era auxiliar aos
cipeiros a lidar com o tema, tanto para eles próprios como para o diálogo com outras pessoas. Tendo como objetivo
principal a auto-reflexão, o projeto também teve um objetivo secundário na reprodução do tema para outros grupos.
Em roda, num número que possibilitasse diálogo entre todos (10 cipeiros) os temas foram trazidos e dialogados, foi
realizada uma mesa redonda com alguns especialistas e também implementada uma atividade de psicodrama. Neste
movimento vários conceitos e pré-conceitos foram trabalhados. A metodologia utilizada foi a de abordar conceitos
temáticos, como o ouvir e o diálogo em contraponto ao debate, e trabalhar com a pedagogia da problematização, que
pelo seu caráter natural de desenvolvimento de consciência crítica foi usada tanto para promover a reflexão como
para possibilitar construção de multiplicação. A participação dos cipeiros foi sempre muito ativa, permitindo o exercício
do diálogo e da escuta qualificada (ouvir realmente). O grupo participante alcançou a reflexão sobre o tema desejado
permitindo a abertura para ampliação de muitas outras questões.
Palavras-chave: Ambiente de Trabalho, Preconceito, Discriminação
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RELAÇÃO ENTRE ACHADOS AUDIOLÓGICOS NORMAIS E QUEIXAS AUDITIVAS E EXTRAS
AUDITIVAS EM MÚSICOS DE UMA ORQUESTRA SINFÔNICA DA CIDADE DE CAMPINAS

V. Coentro1

1  DGRH - Diretoria Geral de Recursos Humanos
e-mail: vivi@unicamp.br

RESUMO
Os músicos de uma orquestra sinfônica que nos encantam com suas melodias como uma obra de arte, não são
diferentes de outros trabalhadores pois estão expostos a agentes físicos como o ruído em sua jornada de trabalho
ultrapassando os limites de tolerância suportado pelo ouvido, estando sujeitos a apresentarem problemas auditivos tal
qual um trabalhador de uma indústria. O objetivo deste trabalho foi verificar a relação de queixas auditivas e extra
auditivas em músicos de orquestra sinfônica que apresentam audição dentro dos limites aceitáveis. Foram avaliados
19 músicos de ambos os sexos com média de tempo máximo de profissão de 15 anos, faixa etária entre 31 e 59 anos
submetidos a anamnese clínico-ocupacional, meatoscopia e audiometria Foram questionados sintomas auditivos e
extra-auditivos que comumente aparecem nos portadores de Perda Auditiva Induzida por Ruído. Os resultados
obtidos mostraram que 89,47% referiram algum tipo de queixa auditiva e/ou extra-auditiva; apenas 10,52% não
apresentaram nenhum tipo de queixa. Não houve relação instrumento e queixa auditiva. Um Programa de Saúde
Auditiva se faz necessário para o profissional músico, com enfoque principalmente na educação e conscientização
do uso de medidas preventivas.
Palavras-chave: Programa de Saúde Auditiva, Músicos.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
EM SURTO DE CAXUMBA OCORRIDO NO CAMPUS

R. C. G. Trevisane1, R. V. Rosa, E. K. Taninaga, F. M. Ferreira

¹ CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp.
e-mail: rosecgt@cecom.unicamp.br

RESUMO

O CECOM (Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp) é um serviço de saúde destinado ao atendimento da
comunidade universitária para desenvolver ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde em nível ambulatorial,
com equipe multiprofissional e interdisciplinar, propondo e implementando políticas de saúde com outros órgãos,
buscando melhoria na qualidade de vida da comunidade. Dentre as atividades de prevenção existem ações
específicas de controle, investigação e vigilância epidemiológica dos agravos de notificação à saúde. Um desses
agravos é a Parotidite conhecida como Caxumba, doença de alta transmissibilidade e baixa infectividade que
acomete a faixa etária de crianças e jovens, entre 07 a 14 anos. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de
implantação das estratégias para bloqueio vacinal frente ao surto de caxumba, ocorrido no campus universitário no
período de março 2007 a abril 2008 e mostrar o deslocamento da doença para outra faixa etária e incidência da doença
em pessoas previamente vacinadas. O método utilizado foi através da investigação epidemiológica de campo.
Palavras-chave: Investigação Epidemiológica, Surto, Bloqueio Vacinal
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RESULTADOS MATERNOS E NEONATAIS EM PARTOS ATENDIDOS EM POSIÇÃO DE CÓCORAS

H. Sabatino¹, F. S. Braga¹ , F. Cintra Nogueira², S. Cordeiro²

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp, ²CAISM/Unicamp
e-mail: hsabatino@uol.com.br

RESUMO
Comparamos os possíveis beneficios obtidos pela mãe e seu filho, em relação a posição que ela adota no momento
do parto. Utilizamos o analise de duas variaveis, uma materna a través das variações da perda de sangue (indice
de hemoglobina, gr/100ml, e do hematócrito, %) medidos antes e após o parto em três posições diferentes: Posição
de cócoras com a mulher permanecendo de cócoras ate a saída da placenta, Posição de cócoras com a mulher
convidada a deitar imediatamente após o parto (cócoras supino). Posição em decubito dorsal (litotomia). A outra
variavel analizada corresponde as condições de saúde do feto imediatamente após o nascimento, com partos em
posição de cócoras e posição horizontal (litotomia). A média da diferença de Hemoglobina (g/100 ml.) do grupo
ginecológico (d2) foi de 1,5 (DP 0,41) e no grupo cócoras-supina (d3) foi de 1,0 (DP 0,80); esta diferença (d2 - d3) foi
de 0,5, p<0,02. A média da diferença de hematócrito (%) do grupo ginecológico (d2) foi de 4,4 (DP 1,5) e no grupo
cócoras-supina (d3) foi de 2,5 (DP 2,74); esta diferença (d2 - d3) foi de 1,9; p<0.01. A comparação do índice de Apgar
entre ambas as posições maternas, com Apgar muito deprimido (0 a 3) no grupo de cócoras encontramos 0,2% de
casos, enquanto que no grupo de litotomia esta percentagem sobe para 1,5%. Kolmogorov-Smirnov (D= 16,2) com
p<0,001. Estes resultados nos permitem concluir que a posição de cócoras foi altamente favorável para a mãe,
porque perde menos sangue, e para o recém nascido porque tem mais saúde avaliada pelo teste de Apgar.
Palavras-chave: Posição no parto, Índice de Apgar, perda sanguínea.

RESULTADOS OBTIDOS COM O MÉTODO DE RESILIÊNCIA
PARA A PREPARAÇÃO AO PARTO HUMANIZADO

H. Sabatino¹, F. S. Braga¹, M. Carlini², S. Cordeiro²

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp, ²CAISM/Unicamp
e-mail: hsabatino@uol.com.br

RESUMO
A preparação aos casais grávidos para alivio das dores do parto, tem evoluído a través do tempo, com resultados
variáveis. A partir do ano de 1980 foi desenvolvido no Grupo de Parto Alternativo do Departamento de Tocoginecologia
da Unicamp um método denominado de “Resilência”, com o objetivo de que as mulheres que o adotam tenham mais
facilidade para um parto em posição de cócoras, sem necessidade da utilização de drogas analgésicas. Este método
utiliza a virtude que os seres humanos tem de vencer as adversidades (dor do parto) e construir sobre ela. Para isto
o grupo que esta constituído por docentes funcionários e estagiários voluntários da Unicamp,  estimula os pilares da
resiliência tais como: Empatia, Iniciativa, Sentido de Vida, Consciência Social, Confiança, Introspecção, Capacidade
de Relacionamento, Humor, Criatividade e Autonomia. A avaliação do método, foi realizada através da quantificação
da forma de termo do parto. São comparados os resultados segundo a incidência de partos acontecidos em posição
de cócoras (87,2%) com aqueles que não aconteceram nessa posição por causa não médica.  As conclusões nos
permitirão conhecer as bondades do método para sua “implementação” em outros centros.
Palavras-chave: Resiliência, Preparação a casais grávidos, Parto de cócoras.
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REVITALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO COM A HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERNAS

S. Ramos¹, C. E. Frattini¹

¹PREAC / Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários/Unicamp
e-mail: sand@unicamp.br

RESUMO
A sociedade espera que administrativa pública seja ética, ágil e com significativo resultado diante dos recursos por ela
investidos. Para atingir esse caminho é necessário investir na auto-estima e no respeito ao ser humano, proporcionar
condições dignas de trabalho, disponibilizar espaços e equipamentos adequados e aplicar incentivos ao bom
desempenho e promover a constante qualificação. O objetivo desse trabalho foi criar em cada servidor a consistência
de valor do indivíduo diante do cumprimento de suas obrigações cotidianas, de sua relação com a equipe de trabalho
e à resposta que a sociedade enseja quanto à interação entre essas instituições. A metodologia empregada foi: a)
Diagnóstico da situação administrativa, análise do quadro funcional e atividades desenvolvidas; b) Revitalização área
física, adequá-la com um mínimo de equipamentos; c) definir prioridades, novo modelo administrativo diante do perfil
profissional do grupo de trabalho na relação atividade/servidor; d) Preencher os cargos vagos na estrutura organizacional
diante critérios claros e objetivos; e) Aprimorar os fluxos e rotinas de trabalho. Os resultados obtidos foram: respeito
humano, incentivo à qualificação e melhoria das relações internas e externas de trabalho.
Palavra-chave: Ética no Serviço Público

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA EMPRESA

F. A. Ferreira1

¹PRODECAD – Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente/Unicamp
e-mail: fatimafa@unicamp.br

RESUMO
A importância de se promover a saúde e o bem estar das pessoas, que hoje se encontram sobrecarregadas com suas
múltiplas funções, decorrentes do ritmo imposto pela vida moderna, tem nos levado a refletir sobre o quanto estamos
inseridos ou não nessa realidade. O ambiente de trabalho por si só, já é um gerador de estresse. A preocupação com
tudo o que envolve a rotina, aliada aos fatores externos, podem ocasionar uma série de problemas físicos e
emocionais aos trabalhadores. Cabe à empresa, propiciar condições para que seus cooperadores possam superar
essas dificuldades, implantado programas que visam melhorar a sua qualidade de vida. Esse programa envolve
palestras com instruções e orientações básicas sobre treinamento e alimentação, atividades de integração, informação
e recreação (campeonatos, gincanas, confraternizações, etc.) e ginástica laboral com técnicas de alongamento,
fortalecimento muscular, reabilitação, postura, relaxamento e respiração. Com a melhora da capacidade física e suas
habilidades motoras, a pessoas passa a conviver de maneira mais produtiva e participativa, melhorando muito o
cotidiano social, profissional e familiar.
Palavras-chave: Saúde, integração, produtividade
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SAÚDE MENTAL – GRUPO DE PSICODIAGNÓSTICO
UMA EXPERIÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA

I. Berezovsky¹

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp
e-mail: ildeleneb@uol.com.br

RESUMO

Entre a população universitária é crescente a demanda de pacientes para Saúde Mental. Os transtornos na área
emocional são comumente presentes na vida acadêmica, profissional, familiar e afetiva dos pacientes. Pela variedade
de sintomas existentes, o enfoque multidisciplinar no diagnóstico prévio traz agilidade aos encaminhamentos, além de
favorecer uma visão da dinâmica grupal que se estabelece entre os pacientes. Objetivos: avaliação psicodiagnóstica
e psiquiátrica através de um grupo de pacientes com sintomas de origem emocional. Métodos: o trabalho é
desenvolvido por uma equipe de duas psicólogas e um psiquiatra, através de anamnese, aplicação de testes e
escalas de avaliação psicométrica, exame clínico direto e observação das relações e da dinâmica grupal entre os
pacientes. Resultados: a equipe de saúde mental absorveu durante 8 anos essa demanda de pacientes. A elaboração
de psicodiagnósticos através deste método facilita o processo de “identificação” e o surgimento de manifestações
inconscientes, aspectos relevantes para a elaboração de diagnósticos na área psicodinâmica. A abordagem e a
interpretação destas manifestações favorecem a adesão dos pacientes aos tratamentos propostos.
Palavras-chave: Avaliação psicodiagnóstica e psiquiátrica, dinâmica grupal

SAÚDE MENTAL – RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA COM GRUPO
PSICOTERÁPICO EM CENTRO DE SAÚDE DA UNICAMP

I. Berezovsky 1, V.F.P.L. Magrini 2

1CECOM – Centro de Saúde da Comunidade, ²PRDU/Unicamp.
e-mail:  ildeleneb@uol.com.br

RESUMO
Sintomas como tristeza, crises de choro, dificuldade de concentração, problemas de relacionamento e ansiedade são
cada vez mais freqüentes em nossa comunidade. De acordo com Winnicott ,”se pudermos realmente mostrar às
pessoas o que estão fazendo, elas ficam menos assustadas, sentem-se mais seguras a seu próprio respeito e quando
estão sinceramente em dúvida não procuram conselhos mais orientação”. O objetivo foi avaliar o efeito da intervenção
psicológica através de um grupo psicoterápico em pacientes com transtornos na área emocional, avaliados e
encaminhados pela equipe de Saúde Mental deste serviço. A psicoterapia, com orientação psicanalítica, foi realizada
em um grupo de nove pacientes, conduzida por duas psicólogas, com freqüência semanal e duração de 20 sessões.
Observamos que o “impacto” das relações que ocorre na psicoterapia de grupo favorece os mecanismos de
identificação e projeção entre seus componentes e isto possibilita maior agilidade e resolutividade no tratamento
psicológico.

Palavras-chave: Intervenção psicológica, grupo psicoterápico
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SAÚDE MENTAL E DOR LOMBAR CRÔNICA

M. E.Q. Areias¹, N. M. C. Alexandre2, M. A. A. Moraes¹

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade, ² FCM/Unicamp
e-mail: mmoraesm@uol.com.br

RESUMO
Diversas pesquisas sobre Saúde do Trabalhador apontam para a existência de uma relação causal entre algumas
condições de trabalho e os impactos negativos à saúde e fornecem evidências de que a maneira como se trabalha,
ou como o ambiente de trabalho está organizado, pode contribuir para o aparecimento de estresse ocupacional, o que,
por sua vez pode acarretar em sérios problemas à saúde física e/ou mental do trabalhador. Os distúrbios
osteomusculares, particularmente a dor lombar, representam um complexo problema de saúde pública por serem uma
das mais importantes causas de incapacidade e absenteísmo em trabalhadores. Os objetivos desse estudo, através
de uma equipe multidisciplinar, foram: 1. comparar os resultados da Saúde Mental e dos Fatores de Risco da
população geral da universidade com os dos pacientes atendidos pela fisioterapia do CECOM e, 2. caracterizar os
trabalhadores de uma universidade, com dor lombar crônica, atendidos no Centro de Saúde. Foi utilizado o instrumento
transcultural  SWS – Survey© na sua forma reduzida. Os resultados indicam que a saúde mental dos pacientes com
dor lombar é significativamente menor do que a população geral dos trabalhadores o que significa que apresentam
menor sentimento de bem estar, menor capacidade de enfrentar a realidade de forma construtiva e estão mais sujeitos
ao risco de adoecimento físico e/ou emocional.
Palavras-chave: Saúde Mental, Dor Lombar.

SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

J. P. Causo Neto1, B. Coraucci Filho2, R. F. Figueiredo2

1COTUCA – Colégio Técnico de Campinas, 2FEC/Unicamp
e-mail: causo@cotuca.unicamp.br

RESUMO
Em qualquer atividade humana, há diversos fatores causadores de acidentes: uso de ferramentas diversas, máquinas
ruidosas e sem proteções em partes móveis, substâncias químicas, pisos escorregadios ou irregulares, elementos
energizados desprotegidos e ingresso em áreas com presença de gases tóxicos ou deficiência de oxigênio. Estes
fatores, se previamente identificados e avaliados, podem ser controlados, evitando danos à integridade física dos
profissionais. Buscou-se, neste estudo, a identificação para as estações de tratamento de água - ETA, através de
parâmetros macro, o cumprimento da legislação de saúde e segurança atividade. A metodologia consistiu na
aplicação e análise de questionário específico, envolvendo profissionais de 45 ETA no Estado de São Paulo, e em
visitas técnicas a nove estações de tratamento. Concluiu-se que grande parte dos acidentes decorre do não
atendimento, de forma plena, das obrigações e programas contidos nas normas regulamentadoras existentes na
legislação brasileira, pela necessidade de melhorar o sistema de registro dos acidentes, e de aperfeiçoamento no
projeto de novas ETA com eliminação de espaços confinados, adequação ergonômica das instalações e melhoria de
instalações elétricas.

Palavras-chave: Segurança do trabalho, Riscos ambientais, Água – Estações de tratamento



322

Livro de Resumos do II SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp

SIGNIFICADO ATRIBUÍDO PELO ENFERMEIRO AO CUIDADO PRESTADO À CRIANÇA
DOENTE CRÔNICA HOSPITALIZADA ACOMPANHADA DE FAMILIAR

J. B. da Silva¹, D. I. R. Kirschbaum¹, I. Oliveira¹

¹FCM – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: julianab@fcm.unicamp.br

RESUMO
A presente pesquisa investiga o trabalho da enfermeira que presta assistência à criança portadora de doença crônica
hospitalizada, em companhia de um familiar. O trabalho desta profissional, junto a crianças cronicamente doentes, é
permeado de contradições, conflitos, impasses, que vão desde dificuldades encontradas nas relações que se
estabelecem com seus familiares, até o enfrentamento da morte iminente destas crianças. Além disso, a enfermeira
precisa ter habilidades técnicas, saber trabalhar com equipamentos e outras inovações científicas. A enfermeira, no
seu dia-a-dia de trabalho, ainda se depara com questões de ordem institucional que exercem influência direta em seu
trabalho. Este estudo qualitativo e exploratório busca compreender qual o significado, para a enfermeira, do cuidar da
criança doente crônica hospitalizada acompanhada por um familiar. Os sujeitos foram seis enfermeiras de uma
Unidade de Internação Pediátrica do hospital de ensino da Universidade Estadual de Campinas. Os dados foram
coletados a partir de entrevistas semidirigidas que foram analisadas segundo a Análise de Conteúdo Temático descrita
por Turato. O presente trabalho apresenta a categoria temática – “O cuidado à criança doente crônica com foco na
doença”. Esta abordagem de assistência na prática da enfermeira mostrou-se predominante.
Palavras-chave: doença crônica, hospitalização, enfermagem pediátrica

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS:
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO

A. P. Dini1, E. B. Guirardello2

1HC – Hospital de Clínicas/Unicamp, ²FCM  – Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp
e-mail: dini_ariane@yahoo.com

RESUMO

A classificação de pacientes é essencial para dimensionar pessoal e planejar custos da assistência. Dada a
inexistência de instrumentos específicos para pediatria, o presente estudo teve como objetivos construir e avaliar a
validade e a confiabilidade de um instrumento para classificação de pacientes pediátricos. Pesquisa metodológica,
utilizado a técnica Delphi para a validade e a confiabilidade foi avaliada quanto ao aspecto de equivalência. A versão
final do Instrumento de Classificação de Pacientes Pediátricos (ICPP) foi obtida após quatro fases da técnica Delphi
e ficou constituída de 11 indicadores. Para cada indicador estabeleceu-se quatro situações de dependência de
cuidados, graduadas de forma crescente quanto à demanda de assistência. O paciente deve ser classificado em
todos os indicadores na graduação que melhor corresponder a sua condição, em seguida somam-se os pontos
obtidos e verifica-se a categoria de cuidado correspondente (Mínimos, Intermediários, Alta-dependência, Semi-
intensivos ou Intensivos). Quanto à confiabilidade, obteve-se níveis de concordância ótima para cinco indicadores,
boa para cinco e apenas um indicador apresentou fraco nível de concordância. Recomenda-se o uso do ICPP como
ferramenta para tomada de decisão no processo gerencial em unidades de internação pediátrica.
Palavras-chave: Avaliação em Enfermagem, Dimensionamento de Pessoal, Validade dos testes.
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ACIDENTES DE TRABALHO NO CAISM

J. F. F. S. Veiga1, R. F. G. Prado, R. Calil

1CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher/Unicamp
e-mail: janice@unicamp.br

RESUMO
No CAISM, na Seção de Apoio e Desenvolvimento do Profissional do RH, na área ocupacional, o enfermeiro do
trabalho, dentre outras ações, realiza sistema de vigilância epidemiológica dos acidentes de trabalho notificados e
ocorridos com funcionários médicos, funcionários não médicos e alunos que atuam no CAISM. Através de entrevista
com o acidentado a enfermeira obtém informações que tem por objetivo identificar os tipos de acidentes mais comuns
, fatores de risco e os ambientes de trabalho nos quais esses acidentes ocorrem com maior freqüência. Esses dados
coletados geram indicadores como: período da ocorrência do acidente, função do acidentado, uso adequado de EPI,
agente causador, tipo de acidente por procedimento, local da ocorrência e as causas do acidente. Essa coleta de
dados proporciona análise dos aspectos epidemiológicos dos acidentes de trabalho que ocorrem no ambiente
hospitalar, fornecendo subsídios para desenvolver estratégias na elaboração e avaliação do programa de prevenção
e controle de acidentes. Esse programa de prevenção consiste em visitas ao posto de trabalho, capacitação às
equipes envolvidas, organização do trabalho, as condições de trabalho, revisão de processo de trabalho,
encaminhamentos e campanhas de vacinação.
Palavras-chave: Vigilância epidemiológica, acidentes, saúde ocupacional

SOBREPESO E OBESIDADE ENTRE OS PARTICIPANTES
DA “1ª AÇÃO CIDADANIA UNICAMP”

M. Bergantin¹, M. A. A. de Moraes¹, C. A. Zamai²

¹CECOM – Centro de Saúde da Comunidade/Unicamp, ²FEF – Faculdade de Educação Física/Unicamp
e-mail: bergantin@cecom.unicamp.br

RESUMO
OBJETIVO: Avaliar a incidência de sobrepeso e obesidade entre adultos e idosos (n=206) que participaram da “1ª
Ação Cidadania Unicamp”, sendo: 136 do sexo feminino e 70 do sexo masculino. MÉTODO: Foi realizada a
avaliação antropométrica durante o evento, através de uma balança antropométrica “Filizola” com toesa de até 150
kg. Também foi questionado durante a coleta de dados quanto ao uso de tabaco entre os participantes. Os dados foram
tabulados e calculados o índice de massa corporal através da equação peso/altura2, obtendo-se limites para
sobrepeso e obesidade de acordo com a Organização Mundial da Saúde. RESULTADOS: maior participação do
sexo feminino 66,01% da população analisada. A média de idade geral do sexo feminino foi de 41,4 e sexo masculino
de 40,9 anos de idade. A incidência média de sobrepeso encontrada no sexo feminino foi: faixas etárias de 18 a 25
(26,4); 26 a 35 (25,3); 46 a 55 (25,0) e no sexo masculino: faixas etárias de 18 a 25 (25,8); 26 a 35 (26,7); 46 a 55
(25,0) e de 55 a 68 (25,6). Também foram encontrados 10,29% no sexo feminino e 8,57% no masculino de usuários
de Tabaco. CONCLUSÕES: Houve incidência de sobrepeso na população analisada, em ambos os sexos nas
mesmas faixas etárias e na faixa etária entre 55 a 68 anos de idade somente no sexo masculino. Diante dos dados
encontrados os sujeitos receberam orientações sobre os índices de massa corpórea e informações quanto ao uso
nocivo de tabaco para a saúde, após foram encaminhados para inscrição/anamnese e indicação das atividades
físicas oferecidas pelo Programa Mexa-se Unicamp. Palavra-chaves: Sobrepeso, obesidade, tabaco
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TÁ LIMPO – CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DGRH UNICAMP

C. R. Paraizo1

¹DGRH – Diretoria Geral de Recursos Humanos/Unicamp
e-mail: dgrhcom@unicamp.br

RESUMO
A campanha teve o objetivo de conscientizar os funcionários da DGRH sobre hábitos para evitar o aparecimento de
formigas, baratas e ratos no ambiente de trabalho, o que poderia causar prejuízos à saúde das pessoas, bem como
aos equipamentos de trabalho. A campanha contou com a distribuição de cartazes com apelos específicos de
orientação aos funcionários: - Não deixando restos de comida nas proximidades dos prédios, evita-se o alojamento
de ratos. - Consumindo alimentos fora das salas, evita-se o aparecimento de formigas e baratas. - Jogando restos de
comida em locais adequados, evita-se a invasão de formigas, baratas e ratos. - Fechando as janelas no final do
expediente e não acumulando papéis e outros materiais na sala, evita-se a invasão e alojamento de insetos.
Reforçando a campanha, foram enviados e-mails com dicas de como evitar o aparecimento de insetos e ratos,
mantendo limpo o ambiente de trabalho. Para amarrar a campanha, foi desenvolvido o site www.dgrh.unicamp.br/
talimpo  que reuniu todas as peças da campanha, incluindo mais dicas para a melhoria da qualidade de vida dos
funcionários.
Palavras-chave: qualidade de vida, saúde, limpeza

TRABALHOS ARTESANAIS COM FAMILIARES ACOMPANHANTES COMO ATIVIDADE DE
ENTRETENIMENTO E APRENDIZADO NA ENFERMARIA DE PEDIATRIA – HC/UNICAMP

L. E. Kobayachi¹, M. S. I. Giarola¹, M. I. M. De Paolis¹

¹HC – Hospital de Clínicas/Unicamp
e-mail: seped@hc.unicamp.br

RESUMO
A Unidade de Internação Pediátrica do Hospital das Clínicas da UNICAMP possui 58 leitos de internação para
crianças e adolescentes de Campinas e região, sendo 48 de Enfermaria e 10 de terapia intensiva. De acordo com o
Estatuto da Criança e Adolescente, e conforme normas internas da nossa instituição, desde a década de 80, todo
paciente internado em nosso setor tem o direito de ser acompanhado, em período integral, por um familiar responsável,
preferencialmente a mãe. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de realização de trabalhos artesanais,
como confecção de bijuterias, flores, bordados, desenvolvidos com as mães acompanhantes e coordenados por um
grupo de voluntários e pela terapia ocupacional. Os resultados de pesquisa de satisfação dos clientes demonstram
que estas atividades diminuem o sofrimento, ansiedade e tristeza vivenciados no ambiente hospitalar, proporcionam
descontração e contribuem para o aprendizado de novas tarefas que podem contribuir na renda familiar, estimulando
a criatividade e a socialização.
Palavras-chave: Humanização, hospitalização
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TRILHA ECOLÓGICA: UMA MANEIRA DE SENSIBILIZAR

A. G. Amarante¹, L. Santos

¹ Prefeitura da Cidade Universitária/Unicamp
e-mail: adriano2@unicamp.br

RESUMO
A Divisão de Meio Ambiente é responsável pela execução dos serviços de implantação e conservação das áreas
verdes, pela limpeza das vias praças e passeios e pelo monitoramento animal do campus. Também tem como
atividade o gerenciamento do Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura do campus e a aplicação de programas de
sensibilização ambiental. Dentre os programas de sensibilização ambiental desenvolvidos pela Divisão de Meio
Ambiente oferecidos à comunidade universitária, encontra-se a atividade denominada Trilha Ecológica.
Esta trilha que percorre o campus da Cidade Universitária “Zeferino Vaz” desde a Área de Preservação Permanente
existente ao longo do córrego Ribeirão das Pedras em sua parte dentro do campus, se estende nas dependências do
Depósito Provisório de Resíduos Vegetais da Divisão de Meio Ambiente, passa por vias e praças arborizadas,
perfazendo um total de aproximadamente quatro quilômetros de percurso. Desde o ano de 1999, quando foi efetivamente
incluída nas comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente e do Dia da Árvore no campus, aproximadamente
1.000 pessoas, entre adultos e crianças, receberam informações sobre preservação ambiental e foram sensibilizadas
quanto a posturas voltadas a qualidade de vida.
Palavras-chave: Trilha ecológica, sensibilização, qualidade de vida

UM NOVO OLHAR AO BELO – A ARTE NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

J. U. da Silva, R. F. C. Ruiz¹

¹PRODECAD – Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente/Unicamp
e-mail: rosefcruz@terra.com.br

RESUMO

O projeto a ser apresentado neste simpósio foi realizado num programa de Educação Não Formal, dentro do espaço
físico da UNICAMP, o PRODECAD (Programa de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente). Os projetos
realizados no PRODECAD são norteados por três eixos culturais: Palavra, Movimento e Arte. Em questão, a
Oficina de Arte busca enfocar a ampliação das percepções, incentivar a curiosidade e a criatividade da criança em
relação ao mundo que a cerca. Utilizando-se para isso de diferentes materiais nas suas mais diversas formas de
utilização.  Este projeto coloca sobre um novo prisma o olhar ao belo, evidenciando as diferentes formas de
expressão no mundo, através de algumas obras de Tarsila do Amaral. De maneira que as crianças entre 6 e 11 anos
foram despertadas para a possibilidade de uma visão diferente de mundo, vivenciando a diversidade de cores,
formas e texturas.
Palavras-chave: Arte, criatividade, mundo
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USO CONSCIENTE DA ÁGUA – REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

S. G. SANTOS1

¹ IC – Instituto de Computação/Unicamp

 e-mail: sidneygs@ic.unicamp.br

RESUMO
A idéia do projeto surgiu da consciência em utilizar água limpa, não necessariamente potável, na execução de tarefas
essenciais no dia-a-dia do Instituto. Objetivo: O projeto consistia em executar instalações hidráulicas de baixo custo,
utilizando instalações existentes, mas desativadas, que possibilitassem a coleta de água pluvial (água proveniente da
chuva), para a lavagem das calçadas da entrada do Instituto, filtros de condicionadores de ar de janela, o lado externo
das janelas das salas e demais pequenas lavagens que requeiram água limpa, mas não necessariamente potável.
Método: Não seguimos um método propriamente dito, apenas observamos as condições existentes e usamos a
criatividade para a execução do projeto. Resultados: O resultado obtido foi o esperado: poder continuar realizando os
serviços essenciais de limpeza, imprescindível para a saúde, conforto e bem estar da comunidade do IC, utilizando
apenas a água proveniente da chuva (não potável), sem custo e sem desperdício.
Palavras-chave: Uso racional de recursos naturais

UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LIVRE, VIZANDO A
ELABORAÇÃO DE MAPAS DE RISCOS DIGITAL DE ACIDENTES DE TRABALHO

E TRÂNSITO DA UNICAMP

C. M. C. de Oliveira1, J. L. A. Trabanco, C. R. Almeida, A. P. Silva,
D. C. Costa, W. P. Guidi, J. H. D. Finelli

¹FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp
e-mail: cleime@fec.unicamp.br

RESUMO

Os acidentes de trabalho e de trânsito que em alguns casos podem ser considerados como de trabalho ou de percurso
possuem índices elevados no Brasil. Os responsáveis pelo planejamento e gerenciamento dessas ocorrências
buscam soluções que possam vir a auxiliar nas tomadas de decisões com maior agilidade e rapidez. Nesse contexto
em função do alto número de pessoas que circulam na Cidade Universitária Zeferino Vaz - UNICAMP, esse trabalho
tem como principal objetivo desenvolver um Sistema de Informação Geográfica (SIG) baseado em softwares livres,
contendo os mapas dos riscos ambientais de trabalho e os pontos críticos de acidentes de trânsito. O trabalho procura
mostrar que os riscos nos ambientes de trabalho são os mais diversos devido a sua extensão e as diversas áreas
de ensino existentes, já os acidentes de trânsito também ocorrem em toda a malha viária da cidade universitária,
havendo uma concentração maior nas entradas e rotatórias do campus.
Palavras-chave: Mapas de risco digital, sistemas de informações geográficas, acidentes de trabalho.
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VIDEOTREINAMENTO DOS CIPEIROS NA PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

C. R. Almeida1, I. Ribeiro2

¹CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ²IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/
Unicamp
e-mail: irani@unicamp.br

RESUMO
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Unicamp tem como missão preservar a saúde, a
integridade física e o bem-estar dos funcionários e de todos aqueles que interagem com a Unicamp, atuando de forma
a conscientizar quanto aos riscos envolvidos no exercício das atividades e intervindo junto aos órgãos competentes,
visando reduzir, eliminar ou neutralizar os riscos existentes. Para atender a sua missão é realizado o treinamento dos
membros da CIPA (cipeiros) de acordo com a NR-5, da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Entretanto, o processo de formação dos cipeiros é considerado insuficiente. Assim, na tentativa de suprir essa
deficiência, a CIPA, através de uma parceria com a Fundacentro, promoveu durante a gestão 2006/2007 apresentações
de vídeos educativos de curta duração (média 15 minutos) sobre Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) durante
as reuniões. Foram realizadas nove sessões de videotreinamento, com a participação média de 48 cipeiros por
sessão.  A avaliação dos cipeiros para a iniciativa foi extremamente positiva, sendo que, em inquérito realizado em
reunião de avaliação, 94% dos cipeiros responderam pela manutenção do projeto de formação dos cipeiros utilizando
vídeos de SST. Esta iniciativa relativamente simples está ajudando a formar e motivar os cipeiros na prevenção dos
riscos ambientais nos ambientes de trabalho da universidade.
Palavras-chave: CIPA, Prevenção de Acidentes, vídeo-treinamento

VIVA MAIS - PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS

P. E. M. R. Silva1, E. S. Lima 2, R. C. S. Azevedo3, M. C. Bazzo 1

1PRDU – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário/Unicamp, ²DGRH/DSSO/Unicamp, ³FCM/Unicamp
 e-mail: bazzo@unicamp.br

RESUMO
Na atualidade, convivemos com um crescimento significativo no consumo de substâncias psicoativas (SPA), que
vem acompanhado do uso em idades cada vez mais precoces, do desenvolvimento de substâncias novas e vias
de administração alternativas de produtos já conhecidos com incremento nos efeitos e aumento no potencial de
desenvolvimento de dependência. A sociedade como um todo tem se questionado sobre as motivações deste
aumento no uso de SPA. Dentro desta preocupação insere-se este programa, que foi criado em 13/08/03 e que tem
por objetivo conscientizar a comunidade universitária sobre os riscos do uso indevido de álcool, tabaco e outras
drogas e promover uma nova cultura em relação ao uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas dentro dos Campi
da Universidade. Para isto tem-se realizado estratégias de prevenção universal (acesso à informação), seletiva
(diagnóstico precoce, orientação específica e encaminhamento para avaliação, se desejado) e terapêutica (diagnóstico
da situação e a facilitação de acesso a tratamento). Neste período foram realizadas 84 atividades de prevenção entre
palestras, treinamento, divulgação de datas alusivas à prevenção e criação de material informativo.
Palavras-chave: Drogas, universidade, prevenção




