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A ACE tem orgulho do papel histórico na formação de pro�ssionais graduados em Joinville e região. 
Foi a primeira instituição de ensino superior particular da cidade. Hoje, com 50 anos de história, traz na sua 
trajetória centenas de pro�ssionais formados nas áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional.

Com a missão de promover o conhecimento como elemento de transformação, a instituição prepara o 
futuro pro�ssional para assumir seu papel como agente de mudança e possibilita, por meio de diversas ações à 
comunidade, o aprendizado prático, bem como a oportunidade de exercer grande in�uência nas melhorias da 
comunidade local.

A ACE conta com um corpo docente quali�cado, formado por especialistas, mestres e doutores e 
pro�ssionais com vasta experiência no mercado de trabalho, contribuindo ainda mais com uma formação 
ética e solidária de seus acadêmicos. Tudo isso faz da ACE a mais tradicional faculdade do norte catarinense, 
que completa 50 anos orgulhando-se de suas origens e traçando novos caminhos de modernidade e de 
responsabilidade social. 

PALAVRA DO DIRETOR

UM ESPAÇO PARA O APRENDIZADO, DESCOBERTA,
INOVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE.

Guilherme Guimbala Netto
PRESIDENTE DA ACE – DIRETOR GERAL DA FGG
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Fundada em 03 de março de 1969, sob o lema “DISCE DOCENDO ADHUC”, (aprende enquanto 
ensinas), a FGG – Faculdade Guilherme Guimbala, instituição de ensino superior, tem como missão, “promover 
a Educação Superior pelo aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, da pesquisa multidisciplinar e da 
prestação de serviços à sociedade.”

Neste sentido, esta coletânea de pesquisas, relatos de experiências e atividades de extensão, inicia as 
publicações de resumos apresentados no III Seminário de pesquisa em Educação – SEPEDUC -, formalizando 
sua trajetória por meio da interlocução entre pesquisas, atividades de extensão e relatos de experiência de 
acadêmicos e pro�ssionais de diversas áreas do conhecimento, que tenham como foco a Educação.

O ponto principal desta publicação são pesquisas na área da educação, desenvolvidas por acadêmicos e 
professores de diversos cursos e instituições da cidade de Joinville.

PREFÁCIO

Roselaine Maciel Regis Pietra
GESTORA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FGG
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O Seminário de Pesquisa em Educação (SEPEDUC) teve sua primeira edição no ano de 2017, e foi 
criado com o objetivo de promover a socialização de pesquisas, atividades de extensão e relatos de experiência 
de acadêmicos e pro�ssionais de diversas áreas do conhecimento, tanto da Faculdade Guilherme Guimbala/
Associação Catarinense de Ensino (FGG/ACE) quanto de outras instituições, que tenham suas pesquisas ou 
campos de atuação em interlocução com a Educação.

O III SEPEDUC, realizado entre 28 e 30 de outubro de 2019, manteve como premissa o foco na Educação, 
atentando para os dilemas contemporâneos a serem superados, considerando ser essencial que as Instituições 
de Ensino Superior (IES) se engajem em propostas que promovam amplamente o debate acerca das nuances 
do campo educacional. Diante disso, os objetivos especí�cos de�nidos para esta III edição do evento foram: 
(1) aproximar investigações cientí�cas ou experiências das diversas áreas do conhecimento que tenham como 
eixo norteador a Educação, e (2) problematizar a Educação contemporânea e as possibilidades de pesquisa a 
ela relacionadas.

Destaca-se, como público-alvo do III SEPEDUC, acadêmicos e professores do curso de Pedagogia e dos 
demais cursos da FGG/ACE, acadêmicos e professores de outras instituições (Ensino Médio e Superior), bem 
como docentes e demais pro�ssionais dos diversos níveis e modalidades de ensino. A participação no evento 
se deu mediante inscrição como ouvinte ou participante, tendo em vista que este último grupo se refere às 
pessoas que submeteram seus trabalhos para apreciação da comissão cientí�ca a �m de apresenta-los, seja na 
modalidade pôster ou comunicação oral.

No que tange aos participantes no ano de 2019, foram aprovados 11 resumos a serem apresentados na 
modalidade pôster e 37 trabalhos como comunicação oral, contando com 95 autores assinando a autoria deste 
total de 48 trabalhos apresentados. Cabe ressaltar que, neste documento, serão apresentados os resumos que 
obtiveram prévia autorização para publicação de seus respectivos autores.

Quanto às instituições, além da FGG/ACE, participaram 4 universidades, 1 faculdade, 3 institutos 
federais, 1 hospital, 1 escola da rede estadual de Santa Catarina e 1 secretaria municipal de educação.

No intuito de manter a tradição de trazer à noite de abertura pro�ssionais de reconhecida experiência 
no âmbito da pesquisa em Educação, o III SEPEDUC contou com a presença da Me. Miriane Zanetti Giordan 
(UNESP), que proferiu a palestra intitulada ‘pesquisa em Educação: nuances históricas e perspectivas atuais’. 
A partir deste viés, a palestrante levou ao público presente a conceituação da pesquisa especi�camente para 
a Educação, fazendo um resgate histórico com ênfase na realidade brasileira, apontando os impactos desta 
pesquisa na pro�ssionalização e no desenvolvimento pro�ssional docente, culminando nas perspectivas atuais 
para este campo de atuação.

De modo geral, o III SEPEDUC promoveu três dias de intensos debates em torno de temáticas relacionadas 
à Educação, levando acadêmicos, professores, pesquisadores e demais pro�ssionais a ampliar suas concepções 
de ensino, pesquisa e extensão por meio da socialização de conhecimentos. Na esteira deste envolvimento, 
espera-se que a publicação destes anais possa ampliar o alcance das discussões ocorridas no evento, a �m de 
que novas problematizações sejam elencadas, fomentando, cada vez mais, a pesquisa em Educação.

APRESENTAÇÃO

Professor Me. Juliano Agapito
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Bárbara Antonacci de Mello – FGG/ACE
Eduardo Lafaiette de Oliveira – FGG/ACE - HRHDS

Josiane Cristina Colvero – HRHDS
Anderson Luís de Souza – HRHDS
Rafael Arthur Baldessin – HRHDS

Resumo: A retirada precoce da ventilação mecânica (VM) nos pacientes em unidades de 
terapia intensiva (UTI) é fator redutor de morbimortalidade. No entanto, fatores como, idade 
avançada, sexo feminino, disfunção ventricular, baixo débito cardíaco e variações da volemia 

Ainda não há um consenso na literatura se os pacientes com disfunção ventricular esquerda 

a 40%: o método convencional com teste de respiração espontânea por 30 a 120 minutos em 

mulheres, submetidos à VM num período maior que 48 horas, por qualquer uma das indicações 

paciente apto para o desmame realizou o teste com o TT, sendo este método sorteado através de 

ao índice de massa corporal e fração de ejeção, porém estatisticamente diferente em relação 

internações no complexo de terapia intensiva e no hospital não foram encontradas diferenças 

tiveram resultados favoráveis quanto ao sucesso de extubação, independente da modalidade de 
DV. 

Palavras-Chave: Desmame Ventilatório; Unidade de Terapia Intensiva; Fisioterapia 
Intensiva.

COMPARAÇÃO ENTRE PROTOCOLOS DE DESMAME VENTILATÓRIO EM 
PACIENTES COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA SISTÓLICA
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Marcia de Souza Hobold - UFSC

Resumo: 

processos de formação de professores, práticas de ensino, condições de trabalho, identidades 

atuais destas áreas de estudo.

Palavras-Chave:

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
PRÁTICAS DE ENSINO
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Jéssica Bianca dos Santos Laufer – FGG/ACE
                                                  Jéssica Cássia Oliveira da Rocha Sochodolosch – FGG/ACE

Resumo: 

Quais os métodos de ensino utilizados com os alunos que participam do Atendimento Educacional 

em documentação existente, conferindo se o planejamento se assemelha com as respostas no 

a professora responsável pelo AEE na escola, e a observação sistemática de suas aulas. As 

ser explorados e compartilhados nesta pesquisa.

Palavras-Chave:  Atendimento Educacional Especializado; Sala de Recurso 
Multifuncional. Educação Especial Inclusiva.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO
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Caroline da Silveira de Andrade – FGG/ACE

Gabriela Kunz Silveira – FGG/ACE

Resumo: A presente pesquisa está relacionada ao Trabalho de Conclusão de Curso 
realizada no ano de 2018.  Teve como objetivo principal: mapear o envolvimento junto às práticas 

Joinville/SC. O método que nos serviu como ferramenta de trabalho foi à pesquisa exploratória, 

que estão inseridas (os) as (os) mesmas (os) buscam aprimoramentos como cursos, outras 

recomendamos que novas pesquisas sejam realizadas para aprofundamento da compreensão 

destacando as diferenças entre início da carreira e o presente momento.

Palavras-Chave: 

A ATUAÇÃO DE PSICÓLOGAS (OS) DE JOINVILLE/SC JUNTO ÀS PRÁTICAS 
QUE EMERGEM NA ATUALIDADE
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Resumo: 
autocuidado na 3ª idade. Acredita-se que o enfoque na educação para o autocuidado dos idosos e 

que possam contribuir para que venham a se cuidar com precisão, sendo assim o processo 
educativo consiste em projetar no indivíduo a possibilidade de apropriar-se de sua própria 

desenvolvimento da 3ª idade, apresentando e proporcionando um aprendizado mais prazeroso, 
no qual, o educador torna-se um facilitador. Considerando que o envelhecimento pode ser uma 

necessário investir nas ações de cuidado, preservação e controle de doenças próprias do idoso, a 

trabalhadas de acordo com as idades. 

Palavras-Chave: 

ATIVIDADES LÚDICAS: UMA QUESTÃO DE AUTOCUIDADO
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Emelly Schreiber – FGG/ACE
Jéssica Mayara Ribeiro – FGG/ACE

Miriam Marcia de Abreu Ruben Carvalho – FGG/ACE

Resumo: 

escolas, mostrando que o principal objetivo da mesma nos dias atuais é de, acolher o autista e 
ter um campo de visão amplo para suprir as necessidades educacionais de cada um, além da 

estudos para as famílias, tendo o contato e conhecendo um pouco mais da rotina, aprofundando 

mostrando o quão importante é ter o cuidado e o conhecimento desta síndrome. 

Palavras-Chave:

GEPTEA: GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA
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Francieli Bonato – FGG/ACE

Sarah Bento Ferreira da Silva – FGG/ACE

Resumo: 

pode ser adquirido de diversas maneiras, em qualquer ambiente, o Ministério da Educação, 

meios para que a criança se expresse e seja estimulada também. O tratamento da enfermidade 

processo, pois entende-se que nessa situação (a hospitalização da criança), o indivíduo encontra-

tratamento das crianças, e também na estabilidade da família durante a internação. Cabe ao 

A doença é levada em consideração nos planejamentos, o que limita um pouco as opções de 

das 10h às 11h30, e das 14h às 15h30. A faixa etária atendida é de 2 a 10 anos. Com o objetivo 

ela poderá se expressar, rir, esquecer um pouco do processo difícil ao qual está submetida, o 
hospital cede uma sala no setor de internação da pediatria para realização do projeto. Contudo, 

do hospital, recebendo cada dia mais reconhecimento da instituição hospitalar e das famílias, 

Palavras-Chave: 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO: PEDAGOGIA HOSPITALAR
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 Aline Sena Neves – FGG/ACE

Maria Eduarda Eccel– FGG/ACE
Ana Caroline Vieira– FGG/ACE

Bruna Eloize Taborda Ribas– FGG/ACE

Resumo: 

socioemocionais, estimular e desenvolver a capacidade intelectual das crianças com baixo 

para o professor/monitor, pois ambos se inspiram pelo entusiasmo e pela diversão ao aprender, 

acordo com a forma atípica de aprender.

Palavras-chave: 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM
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Ana Caroline Vieira – FGG/ACE

Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo descobrir qual é o impacto 

para a formação escolar básica. A pesquisa está em processo de fundamentação teórica tendo 

iniciada também a observação dos estudantes atendidos no Laboratório e a mesma é realizada 

Palavras-Chave:

O IMPACTO METODOLÓGICO DOS JOGOS NA APRENDIZAGEM
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Resumo: 

diversas temáticas (social, política e cultural), antes de cada exibição é realizado uma síntese 
oral do curta, e após o término do mesmo, é aberto uma roda de conversa para debater sobre os 

porteiras – Um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes” que focava na 
questão da prostituição infantil nas estradas brasileiras e em como é difícil acabar com ela, pois 

o curta “A cidade” que conta a história dos moradores do Hospital Colônia Itapuã, que é uma 

falar sobre o suicídio” que mostra a importância de falar sobre o suicídio dentro de casa e em 

os assiste, com a intensão de trazer conhecimento e reconhecimento dos temas abordados para 
que possa haver possibilidades de remodelar o mundo em que vivemos.

Palavras-chave: 

CINE’18:30
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TEXTOS SUMBETIDOS
COMO COMUNICAÇÃO ORAL
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Francieli Loureiro Ramos - FGG/ACE
Marilene Wittitz - FGG/ACE

Resumo: O objetivo do presente estudo é analisar o brincar sob a perspectiva da psicanálise 

resultados utilizou-se o método Estado da Arte, que é uma sistematização da produção de dados 

entender o brincar, especialmente pelos educadores da educação infantil, se dá pelo fato de ser 

adultos que não suportam e não estimulam o brincar infantil, pois entendem a atividade como 

aquilo que na realidade expõe uma enorme violação à ordem moral, ou seja, brincando pode-
se realizar simbolicamente os desejos, enquanto na vida, por conta da interdição, a realização 
dos desejos é sempre incompleta. Ao brincar, a criança pode reviver uma situação de forma 

psíquica. A psicanálise salienta o brincar como a busca de prazer e ressalta que brincando se 
introduz elementos na construção subjetiva. A partir do aparato teórico, conclui-se que o faz-de-

e materiais na escola. 

Palavras-Chave:

(DES)COBERTAS NO FAZ-DE-CONTA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE 
PARA EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Francieli Loureiro Ramos - FGG/ACE
Marilene Wittitz - FGG/ACE

Resumo: 
como se dão as relações de afeto entre professor e crianças no ambiente escolar, tendo como 
alicerce práticas educativas sensíveis e narrativas infantis, e quais as implicações no sentimento 
de autoria e autonomia das crianças? 
para a construção das práticas educativas: o afeto, as narrativas e a autoria da criança, 
a partir de uma educação pelo sensível. Esses aspectos, especialmente o afeto, por vezes 

análise da pesquisa estará centrada nas narrativas das crianças (oral, escrita, em produções 
visuais e sonoras), que podem sinalizar as relações de afeto entre elas e a professora, e quais 
implicações destas nas práticas educativas e no sentimento de autoria e autonomia das crianças. 
As práticas educativas que serão desenvolvidas nessa pesquisa, partem do pressuposto que as 
mesmas podem ser criadas coletivamente entre professor e crianças, levando-se em conta não 

que prima pelas relações de afeto na constituição de um sujeito crítico e sensível.

Palavras-Chave:

ESCOLA: UM LUGAR DE EXPERIÊNCIAS, DE AFETO E DE SABERES?

Daiane de Melo Gava - UNIVILLE
Silvia Sell Duarte Pillotto - UNIVILLE
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Tainara Librelato - Sociedade Educacional Santo Antônio

Resumo: O projeto “Entre cores e formas, colorimos um novo mundo!” foi desenvolvido 

toda a sua vida, é imprescindível que enquanto professor devemos planejar e oportunizar essas 

estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca”. O projeto 
“Entre cores e formas, colorimos um novo mundo!”, oportunizou a criança a exploração dos 

expressar a sensibilidade e estimular a criatividade. Além das técnicas de pintura, também 

demonstrou-se bastante atenta e envolvida com a proposta.

Palavras-Chave:

ENTRE CORES E FORMAS, COLORIMOS UM NOVO MUNDO!
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Tainara Librelato - Sociedade Educacional Santo Antônio

Resumo: Na educação tradicional, tínhamos o professor como centro da sala de aula e 
como provedor do saber, tendo em vista o aluno apenas como receptor de conhecimento e a 

sobre os assuntos e promove ricas discussões em sala de aula, oportunizando assim, que o aluno 

assim vermos nitidamente como a criança entendeu o que foi proposto, produzir experimentos 

professor verá com clareza o resultado do seu trabalho e o entusiasmo e satisfação dos seus 
alunos.

Palavras-Chave:

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM: COMO ABORDAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL?
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Adriane Coutinho – FGG/ACE

Josiane Aparecida Jacinto Joaquim – FGG/ACE

Resumo: A matemática está por toda parte, nas brincadeiras, nas partidas de futebol, na 

escolar com o cotidiano das crianças. Desta forma, buscou-se compreender a contribuição dessa 

a maioria dos seres humanos não se dá conta da importância que ela tem para a sua vida. A 
disciplina de matemática na escola, por muitas vezes, é estereotipada, não se sabe a sua aplicação 
e utilização na vida diária, ela acaba acontecendo através de mera repetição de exercícios ou 

ser aprendida em atividades práticas, sem necessariamente haver uma contribuição da escola. 
Um pintor, por exemplo, aprende a calcular a quantidade de tinta necessária à pintura de uma 

conhecimento adquirido na escola”. O autor trata da matemática no cotidiano e da relação com 
a escola, sua importância dentro e fora do meio escolar, destacando que ela pode ser entendida 
e estudada à medida que se precise utilizá-la no dia a dia, sem necessariamente estar inserida 

para a vida, também serve de base para o conhecimento teórico e formal estudado na escola, 

mesmo se a quantidade de leite para completar a receita de um bolo está correta, vai depender 
do contexto histórico e social que cada indivíduo está inserido e principalmente da necessidade 
de utilização do conhecimento.

Palavras-Chave: Matemática; Aplicabilidade; Matemática no Cotidiano.

A COMPREENSÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DE 40ANO E 50 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL ACERCA DA APLICABILIDADE DA MATEMÁTICA 

NA VIDA COTIDIANA
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Evelin Alves Hipólito – FGG/ACE
Gabriela Ramos – FGG/ACE

Resumo: 
de professores, onde se delimitou as Temáticas pesquisadas nos Trabalhos de Conclusão de Curso 

Ensino – Faculdade Guilherme Guimbala na cidade de Joinville/SC?. A partir desse problema 

escolhida a pesquisa exploratória, tendo em vista que se pretende levantar informações sobre as 

documental e o instrumento de coleta de dados que está sendo utilizado é um roteiro de análise 
documental. Nesta etapa é realizada a coleta de dados, junto aos documentos da biblioteca física 
e online da instituição, onde de modo consequente está sendo realizada uma análise dos dados 
obtidos, ainda estamos buscando materiais juntamente com a secretaria do curso, para obtermos 

da biblioteca, para colhermos mais informações. O resultado esperado é descobrir quais foram 
os temas abordados nos Trabalhos de Conclusão de Curso, durante os 40 anos do curso de 

de ensino.

Palavras-Chave: 
 

PESQUISA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Resumo: 

a importância do brincar na socialização da criança e em seu desenvolvimento. Considerando 
que a evolução do desenvolvimento infantil atrelado ao brincar ocorre também de acordo com 

criança realiza brincadeiras sociais desde o período sensório-motor, no qual a criança explora 

uma construção cultural e social, para isso se fez indispensável um estudo sobre a construção 
social da criança e da infância constatando o brincar como direito constitucional conquistado, 

culturas. Sabendo que muitas crianças vivenciam o brincar de formas diversas coube a este 

é tratado nas diversas sociedades. Então diante do exposto este trabalho tem o objetivo de 

nos conceitos de criança cidadã esta pesquisa visa conhecer como ocorre à construção do brincar 

brincar com seus atos e sentimentos. Essa pesquisa também tem a intenção de superar uma 

ambientes sociais destacando outras formas de pensar o ser criança e suas infâncias, no intuito 
de proporcionar aos educadores de Educação Infantil uma proposta de ação pautada nos valores 

Palavras-Chave: Brincar; Infância; Desenvolvimento.

O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Mariane Cristina Gonçalves – FGG/ACE
Thamires Meris – FGG/ACE

Dirlene Glasennapp – FGG/ACE

Resumo: 
como objetivo conhecer os métodos utilizados pelos professores para alfabetizar os alunos com 

instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada, tendo como sujeitos 
de pesquisa duas professoras alfabetizadoras da Rede Municipal de Ensino de Joinville/SC e 
uma supervisora escolar. Os principais aportes teóricos que sustentaram as discussões são: no 

(2015). Os resultados encontrados revelam que as entrevistadas possuem entendimento sobre 

desenvolvimento, porém faz-se necessária a mediação e o acompanhamento visando à obtenção 

a apropriação do sistema de escrita alfabética, é de fundamental importância entender que 
o aluno é um sujeito cultural, que dispõe de sua subjetividade no processo de ensino. Sendo 
assim, os métodos utilizados pelas professoras alfabetizadoras entrevistadas nesta pesquisa, 

suas relações sócio afetivas. Esta pesquisa foi realizada como Trabalho de Conclusão de Curso e 

Palavras-Chave: 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ALFABETIZAÇÃO
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Gabriela Thaís Webber – FGG/ACE

Resumo: O tema a ser apresentado se intitula Educação Sexual, sendo sua delimitação a 

sexual que foram relatados na/após aula de educação sexual e conhecer sobre abusos sexuais 

indivíduos em situação de vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos, dentre eles 

sobre os abusadores estarem, na maioria das vezes, dentro da própria casa ou na família e 

possível visualizar a educação sexual acontecendo dentro das escolas municipais e estaduais, 

Palavras-Chave:

EDUCAÇÃO SEXUAL
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Resumo: O presente estudo propõe-se a apresentar pesquisa na área de Trabalho e 
Educação. Ainda em curso, discorrerá sobre as condições de trabalho vividas por professoras 

SC, demonstrar a satisfação que as professoras e auxiliares manifestam em relação às condições 

que medem quantitativamente as condições de trabalho, tais como horas trabalhadas, quantidade 
de alunos em sala, condições materiais da instituição ou a faixa salarial docente auxiliam na 
compreensão do contexto no qual a docente está inserida, no entanto, a análise permeada pelo 

importantes a ser considerado é um clima de trabalho satisfatório para todos os envolvidos no 
processo educativo, ou seja, professoras, auxiliares, comunidade, pois, ainda mais do que outras 

teóricas que sustentam a relação do trabalho no contexto da educação, no entanto, não foi 
possível encontrar pesquisas que desenvolvessem relações entre Trabalho, Educação Infantil e 

que atuam no primeiro nível da educação básica – a Educação Infantil. 

Palavras-Chave: Educação Infantil; Condições de Trabalho; Qualidade de Vida.

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS E AUXILIARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE JOINVILLE/SC
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Resumo: 

dos atores sociais envolvidos. Nessas tensões estabelecidas, a instituição escolar proporcionará 

a oportunidade de conviver com o outro. O outro que desperta o interesse nas diferenças, o 

estão no ambiente escolar na cidade de Joinville? Como eles serão considerados ativos em seu 

o assunto e muitos caminhos poderão ser percorridos para entendermos e propormos novas ações 

olhares, e práticas educativas de acolhimento, desenvolvendo o sentimento de pertencimento nas 

do projeto “O Haiti é Aqui”: Aprendendo Juntos, desenvolvido pelos estudantes do Curso de 

(Univille). O objetivo do projeto é contribuir para a inclusão social de crianças e adolescentes 

“aprendendo juntos”.

Palavras-Chave:
Acolhimento. 

PROJETO “O HAITI É AQUI”: APRENDENDO JUNTOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA
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Camilla Beyersdorff – FGG/ACE

Gabriela Kunz Silveira – FGG/ACE

Resumo: 
e irreversível da função renal impossibilitando que os rins sejam capazes de manter o equilíbrio 

pressão arterial. A evolução é assintomática, porém, o paciente poderá apresentar náuseas, 
vômitos, falta de apetite, cansaço, fraqueza, coloração pálida da pele, hálito semelhante à urina, 

(DCV) e Diabete Mellitus (DM). Sendo irreversível, os pacientes acometidos pela IRC recebem 

doença crônica, no autocuidado, nas restrições do seu papel social, na qualidade de vida e nas 

meio de um ciclo de observações ativas e roteiro de entrevista, no qual, teve como resultado 

autonomia, luto, espiritualidade, papel social e suas relações e lazer. A partir disso, foram 

realizada, através de relatos imbuídos de sentimentos e percepções acerca da doença renal e do 
tratamento conservador – responsável pela manutenção da vida, fornecendo a cada encontro 

diferentes condições existenciais.

Palavras-Chave:  

PROTAGONISTA DE SI: APRENDENDO COM O ADOECER
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Resumo: 
alunos, professores e funcionários da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), 

busca desse objetivo, o NexT tem desenvolvido diversas ações de ensino, pesquisa e extensão 

Universidade”, com a realização de competições e treinamentos entre os membros e potenciais 
membros do NexT. Vinculadas a este projeto, o NexT também desenvolve competições seletivas 

o acesso ao conhecimento enxadrístico elementar e também duas turmas do curso de nível 

pesquisa, o NexT já orientou trabalhos na Graduação e Dissertações de Mestrado. Vale também 

e treinamento enxadrísticos junto a um ambiente de pesquisa e estudos interdisciplinares, em 

Palavras-Chave:

OITO ANOS DE NEXT: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE ESTUDOS 
EM XADREZ & TECNOLOGIAS COM ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

DESENVOLVIDAS NA UNIVERSIDADE
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Esther Midori Konell Maehara - IFC/Araquari

Resumo: Atualmente, o Transtorno do Espectro Autista – TEA, apresenta uma estimativa 

de estímulos mentais e ambientais. Nesse contexto, a Terapia Assistida por Animais – TAA, 

da cinoterapia e seus impactos nas áreas primordiais do desenvolvimento e nas funções 

com o cuidador e a escala Denver II. Os cães utilizados na cinoterapia passam por treinamento 

inclui o terapeuta, a criança e o cão com seu tutor em sessões de 20 minutos, incentivando a 

autista, estabeleceu relações sociais afetivas, bem como a presença dos animais favoreceu os 

de afeto. Dessa forma apresentou avanços notáveis na memória de trabalho, e também vem 

meio de atividades elaboradas e na rotina de atendimentos. Corroborando, essas melhoras 
também foram relatadas pela cuidadora e pela escola em suas rotinas diárias.

Palavras-Chave:  Terapia Ocupacional; Terapia Assistida por Animais; Transtorno do 
Espectro Autista.

A TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA A CINOTERAPIA: O IMPACTO NAS 
FUNÇÕES EXECUTIVAS DA CRIANÇA AUTISTA
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Resumo: A educação e o processo escolar estão intimamente relacionado às habilidades 
sociais, onde o ser humano, em tenra idade, é introduzido num ambiente o qual ele inicialmente 

consideramos então, a escolarização, uma porta de entrada para o desenvolvimento de processos 

um fator mais complexo, necessitando-se de intervenções que poderão auxiliar neste processo. O 

social, que neste estudo, procura auxiliar crianças com necessidades especiais que frequentam 

por discentes e docentes do curso de Medicina Veterinária, num projeto de extenção do Instituto 
Federal Catarinense (IFC) onde promovem-se atividades que trazem maior prazer, satisfação e 

Palavras-Chave:

USO DA CINOTERAPIA EM TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS COM 
CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Marcos Antonio dos Anjos – FGG/ACE

Resumo: 

mesma é caracterizada por mecanismos responsáveis pela capacidade neuronal de processamento 

em características físicas das informações periféricas como cor, luminosidade, movimento e 
aparição repentina, observando-se como exemplo a utilização de cores vibrantes para destaque 

teto mesencefálico, principal componente para a atenção involuntária, apresenta modulação 

funções executivas (controle inibitório, planejamento e memória de trabalho), que controlam 

motivação do estudante faz com que sinais de seleção visuo-espaciais sejam emitidos pelo córtex 

frontal, estimulando interneurônios inibitórios no córtex visual. Ocorre ainda a participação dos 

motora para os movimentos futuramente realizados, com participação dos neuromoduladores 

como do que a estimula e do que a prejudica é fundamental no ambiente escolar para a atuação 

Palavras-Chave: 

ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DA ATENÇÃO SELETIVA VISUAL E SUAS 
IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
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Vinicius Moreira – FGG/ACE 

Resumo: O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, 

de neurônios espelhos, todavia, outras áreas cerebrais e cerebelares apresentam alterações. 

presentes neste projeto. Resultados: Indivíduos com TEA podem apresentar níveis reduzidos de 
neurônios espelhos, sendo este sistema importante para o aprendizado motor e interação social, 

alteração no equilíbrio excitação/inibição, áreas do córtex visual, auditivo e somatossensorial, 
podem apresentar níveis reduzidos deste neurotransmissor, acarretando alterações nos cinco 
sentidos básicos, audição, olfato, visão, tato e paladar. No córtex parietal o nível reduzido de 

compreensão dos aspectos anatômicos e funcionais de indivíduos com TEA facilita o entendimento 

Palavras-Chave:

NEUROFISIOPATOLOGIA DE INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA



ANAIS DO III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
CURSO DE PEDAGOGIA

SEPEDUC

38

Iana Gomes de Lima -  UFRGS

Resumo: 

respostas por aproximação do assunto contido nas respostas. Em um terceiro quadro analisou-

(comuns-concessões e contraditórios-discussões), mas que de todo modo, apresentam como norte 

evitar que o professor afronte as convicções morais dos pais e ao que tudo indica motivados por 

contribuição da escola para o exercício da cidadania, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

Palavras-Chave: 

ALIANÇAS CONSERVADORAS NA ELABORAÇÃO DA LEI 7.595/2018: UMA 
ANÁLISE DO PERCURSO METODOLÓGICO
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Caroline Evelyn Sommerfeld-Ostetto – FGG/ACE
Jelson Budal Schimidt – FGG/ACE

Luiza Camila de Souza – FGG/ACE
Manuella Bittencourt – FGG/ACE

Resumo: Os serviços escola constituem-se em potente ferramenta do ensino superior, 

Nessa perspectiva, instituir a prática do acolhimento coletivo nesses espaços é uma forma de 
ampliar a atenção a quem busca atendimento, pois possibilita que a fala do usuário aponte 

entre as diferentes áreas envolvidas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

da FGG/ACE. Trata-se de um projeto de extensão, do tipo pesquisa-intervenção, desenvolvido 
através da articulação entre os serviços escola dos diferentes cursos ofertados pela Faculdade 

e avaliados indicadores de acesso e da qualidade do atendimento dos serviços ofertados pela 

Clínica Escola de Fisioterapia; Clínica Escola de Terapia Ocupacional e; Centro de Reabilitação 

fraca, pois embora ocorram encaminhamentos de um serviço para outro, não há comunicação 
entre as áreas quando uma pessoa é atendida por mais de um serviço simultaneamente. A 

implantação de tal formato de atendimento pode contribuir com o atendimento aos usuários, 
além de potencializar a formação dos alunos. A partir do reconhecimento das potencialidades e 

construção de discussões coerentes com as novas formas de atuação. 

Palavras-Chave: Acolhimento; Serviço Escola; Interdisciplinar. 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL 
NOS SERVIÇOS ESCOLA DA FACULDADE GUILHERME GUIMBALA
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Resumo: 

para a manutenção da vida, havendo duas diferentes modalidades de tratamento: diálise 

demonstraram uma complicação na evolução do quadro do paciente renal crônico. Uma outra 

a diálise peritoneal e hemodiálise, observou-se que os pacientes que utilizavam a modalidade 

que faziam a hemodiálise. No caso de pacientes pediátricos com IR uma pesquisa desvelou 

vida (Eq5D), de pacientes em diferentes tratamentos substitutivos, realizada através de um 

pacientes apresentaram os maiores prejuízos nas dimensões ansiedade/depressão, atividades 
do cotidiano e dor/desconforto. Em relação aos idosos renais crônicos, a análise do nível de 

Palavras-Chave: 

DOENÇA RENAL CRÔNICA E DESEMPENHO COGNITIVO: UMA REVISÃO
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Caroline Evelyn Sommerfeld-Ostetto – FGG/ACE

Juliana Strapazzon – FGG/ACE
Sandra Daniela de Miranda Lima – FGG/ACE

Jelson Budal Schimidt. – FGG/ACE 

Resumo: 

bolsista de extensão, 3 bolsistas de pesquisa, 2 alunas monitoras, uma professora pesquisadora, 
além de professores colaboradores que desenvolvem atividades sem remuneração direta.  

concentração, coordenadas por docentes que lecionam na Instituição em disciplinas correlatas, 

aos cuidados paliativos e ao suicídio) e, projetos de extensão em desenvolvimento (acolhimento 

e ações de extensão transversais, o LISC tem possibilitado aos estudantes a ampliação de 

Palavras-Chave:

LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE COLETIVA: UMA 
POSSIBILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TRANSVERSAIS 

NO ENSINO SUPERIOR
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Gislaine Maia da Rocha - FGG/ACE 

Resumo: Será apresentado duas pesquisas que estão em nível de andamento em referencial 
teórico, ambas se relacionam e tem objetivos semelhantes. O objetivo principal de ambas as 
pesquisas é perceber por que ocorre a evasão escolar e demais danos no processo de ensino-

evasão escolar e dessa forma pretende-se relacionar e melhor compreender a semelhança entre 

levantado questionamentos referentes ao papel do professor acerca dessas situações. Referente ao 

o que faz com que esses alunos saiam das escolas e para onde vão e o que fazem na sociedade 

perceber os motivos do tema pesquisado acontecer. Será abordado diversas situações que o 

estes temas em especial. Outro fato que será levantado é as possíveis formas de trabalhar com 

em relação a sua formação para a cidadania, sendo assim prevenir e adotar campanhas de 

Palavras-Chave: 

EVASÃO ESCOLAR COMO CONSEQUÊNCIA DO BULLYING
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Resumo: A pesquisa/dissertação Percursos de uma professora andarilha na Educação 

trajetória docente na Educação Infantil, acompanhada de inquietações referentes às práticas 

Clandinin; Connelly (2015); Benjamin (2012); Josso (2004); Kastrup (2014); Ostetto; Leite 

Ao revisitar as memórias vividas, compreendi que essa relação com o meu fazer docente hoje, 

professora que se faz andarilha pela Educação Infantil, um continuum...

Palavras-Chave:

PERCURSOS DE UMA PROFESSORA ANDARILHA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS
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Emanoel Cardoso Dionísio – FGG/ACE
Jessica Felizardo – FGG/ACE

Lara Elise da Anunciação – FGG/ACE
Lenir Nere. – FGG/ACE

Resumo: Neste trabalho, iremos apresentar a importância da educação dentro do sistema 

educação é direito de todos sem exceção e dever do Estado. Diante do sistema prisional brasileiro, 

que os demais presídios dentro do nosso país encontram no processo de ressocialização diante 

penitenciários. Como bem sabemos os presos tem a opção de escolha entre trabalhar e estudar, 

lei. Torna-se inevitável não falar sobre os preconceitos existentes a esse meio de ressocialização, 
a falta de oportunidades para quem sai da cadeia é enorme, dessa maneira é notável que a 

que devem ser divididas em no mínimo 3 dias. O cárcere tem o papel de punição para com 
aqueles que praticam atos ilícitos e ainda como mostraremos é possível trazer para o apenado 

fundamental que se tenha educação, ainda assim nos deparamos com falta de estrutura, falta 

conhecimento de si e através dos livros levar as pessoas aos mais belos sonhos e esperança.

Palavras-Chave: 

A EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
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Victória Lis Schroeder Grassel – UNISOCIESC
Marcos dos Anjos – FGG/ACE

Resumo: 

de herdabilidade e a dislexia adquirida relacionada aos fatores ambientais, condizentes a 

do disléxico apresentam alteradas ativações em todo o encéfalo, portanto é no ambiente escolar 

para um bom aprendizado. Métodos: A coleta de dados realizada a partir de livros e plataformas 

ocorre simetria ou assimetria reversa morfofuncional do plano temporal. As principais 
anormalidades cerebrais detectadas nesses indivíduos são nas áreas cerebrais mais posteriores 

ambas se tornam importantes para aquisição e compreensão do processo de leitura e escrita. Na 
camada molecular do córtex existe a possibilidade de existirem mais neurônios ectópicos, estes 

que o encéfalo disléxico apresenta várias áreas comprometidas prejudicando o processo ensino-
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Jady Cardoso – FGG/ACE
Sarah Schroeder Gonçalves – FGG/ACE

Resumo: Esta pesquisa, que se encontra em andamento, possui como tema a Educação 
Especial nas Escolas, delimitado como o trabalho dos professores com os alunos da Educação 
Especial, incluídos no Ensino Fundamental em escolas Municipais de Joinville\ SC, tendo como 

que os professores usam com os alunos dentro da sala de aula. Busca-se conhecer os métodos 
realizados para incluir esses alunos no seu cotidiano e atentar para a forma com que os 

especiais; Os obstáculos presenciados com os alunos especiais; Como o professor inclui esses 

Será realizada a pesquisa descritiva. O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa é 
o questionário, os sujeitos serão professores das escolas que trabalham com alunos da Educação 
Especial Inclusiva do Ensino Fundamental. Até o momento não houve nenhum contato com as 

momento espera-se a resposta da Secretaria Municipal de Educação de Joinville, para iniciar a 
aplicação dos questionários. Espera-se alcançar os resultados, obtendo respostas que permitam 
entender a forma com que os professores trabalham e incluem esses alunos no ambiente escolar, 

há mais, para depois de formada saber como trabalhar com os alunos de educação especial de 

Palavras-Chave:  Educação Especial; Educação Inclusiva; Atendimento Educacional 
Especializado.
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Resumo: 

uma turma relativamente pequena, com 10 alunos, sendo um aluno autista que necessitava de 
um planejamento e um olhar diferenciado. Este texto fala antes de tudo de inclusão, se baseia 

permitindo que a turma percebesse a necessidade de adequações das aulas para que todos 

também uma busca pelo conhecimento relacionado ao espectro autista, conhecimento este que 

conhecimento em relação ao nosso papel perante a inclusão, buscando sempre a emancipação e 
a autonomia do sujeito independente de suas limitações. Foi preciso ultrapassar a preocupação 

indivíduo, sem medo do fracasso. E envolver o aluno na busca de suas capacidades buscando até 
mesmo sua propensão é o princípio da autonomia e do respeito a diferença. Na rotina escolar 
percebemos que não se pode apenas trabalhar com o aluno como se ele estivesse ausente, ele 
está presente e faz parte da sua própria inclusão, é preciso que a inclusão ultrapasse os espaços 

também tem seu tempo. Então não busquemos obstáculos, busquemos forças para romper o 
meio termo e lutar por uma educação inclusiva que busque o respeito ás diferenças e não a sua 
adequação.

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Saber Coletivo; Espectro Autista.
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Resumo: 
Sinais Brasileira – Libras e busca demonstrar que é possível ser ensinada desde a educação 

não é de conhecimento da maioria da população brasileira e existem poucos esforços para que 

importância do conhecimento da Libras para inclusão social e acessibilidade, foi instantânea 

de conversa sobre problemas auditivos e surdez, apresentação da Libras e sua utilidade, tudo 

intervalo de dias para voltar a falar do assunto e assim perceber se houve real aprendizado. No 
total foram ensinados cinco sinais e quatro desses foram aprendidos pelas crianças. 

Palavras-Chave:  LIBRAS; Educação Infantil; Inclusão.
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Leticia Hostin Goulart – FGG/ACE

Resumo: 

mais próximo ao indivíduo, é chamado de capital cultural. A partir deste conceito, é possível 

escolar de uma criança não depende apenas de suas habilidades individuais, mas também do 

dominante determina. Sendo assim, as instituições de ensino, desconsideram o capital que cada 
aluno detém e reproduz os valores e normas deste extrato dominador, padronizando o sistema 

de comportamento só serão plenamente atendidas por aqueles indivíduos que previamente já 

social, mesmo que estes princípios não sejam uma exclusividade das classes dominantes. O 
fato é que as avaliações escolares atuais prezam por um modelo de pensamento e selecionam os 

Em vista disso, o capital cultural de cada criança não é levado em consideração durante a 
aplicação de testes e esta padronização de conduta e intelecto exercida pelas escolas, suscita em 

Palavras-Chave:
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Charles Henrique Voos – FGG/ACE

Resumo: 

é o que explica o fator de fracasso escolar ou um desenvolvimento mais elevado de conhecimento 
entre os indivíduos. A forma como um indivíduo desenvolve-se em sala de aula ou não se 
desenvolve, para Bourdieu está atrelado ao que ele trouxe da sua casa como capital cultural. A 
estrutura familiar delimita o quão cultural será a pessoa e o que daquilo ela poderá aproveitar 

capital cultural de uma pessoa. E quando entrado em choque com o ambiente escolar, mostra 

sendo a materialização de várias condições sociais, para Bourdieu o espaço que um indivíduo 
ocupa é como uma extensão em uma hierarquia, onde, quem possui um capital cultural mais 

vida diferenciado do popular e culturas de uma classe mais rica. Iremos ver nesse trabalho que 
a má distribuição de recursos para urbanização afeta diretamente as periferias, fazendo com 

isso, essa comunicação contribuirá na busca de novas percepções sobre a nossa pesquisa em 

Palavras-Chave:  Educação; Bourdieu; Urbanização.
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Charles Henrique Voos – FGG/ACE

Resumo: 
condiz com o padrão de vida estimado por aqueles que dominam a sociedade. Levando esse 

crítica desse autor, porém, é o fato de que o modelo educacional, o qual prioriza determinados 
alunos sobre outros, desconsidera todo o contexto familiar, social e cultural desses. Isto é, 
desconsidera-se o capital cultural (os valores que esses alunos possuem, conhecimento de 
mundo, cultura, interesses...), daqueles alunos que são ditos como exemplares e daqueles que 

pautada no arbitrário cultural, ou seja, no padrão idealizado pela elite social. Esse padrão está 
difundido em todas as áreas da nossa sociedade, mas dentro do contexto escolar, o arbitrário 

Palavras-Chave:
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Leticia de Souza Andrade – FGG/ACE

Resumo: A pesquisa em andamento, aqui apresentada, trata sobre a mídia e o aprendizado 

diferenciando a rede particular e a rede municipal de Joinville. Ao decorrer da pesquisa 
apontam-se como pais e professores podem utilizar de forma correta os diversos meios de 
comunicação sem que estes prejudiquem o aprendizado das crianças. Esta pesquisa tem como 

das concepções e conceitos acerca do tema abordado no decorrer do projeto. Neste âmbito, visa à 

estudos nesta área, observando as mudanças que ocorreram no ensino desde o início da era 

este tema e se as crianças utilizam destas ferramentas. Sendo assim, é necessário que tanto pais 

e atento a cada movimento da criança, para que, assim, possa interferir e ensinar a forma 

e de interesse próprio, porém, é necessário um cuidado redobrado, analisando onde elas estão 
mexendo ou o que estão assistindo, para que não sejam encontrados assuntos inadequados ou 
indesejáveis.

Palavras-Chave:  Aprendizado; Mídia; Criança.
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Silviane da Luz Kohler – FGG/ACE

Resumo: 

Catarinense de Ensino – FGG/ACE. A temática trabalhada refere-se aos Direitos Humanos, 

canetas para que as pessoas expressassem suas representações sobre o tema. Conceitualmente, 

de textos contemporâneos em que esta temática tem sido discutida, como os trabalhos de Lapa 

Direitos Humanos no país (BRASIL, 2018). A participação das pessoas no experimento, em 

escrita de quem se interessou em participar. As análises preliminares do material indicam que 
houve posicionamentos em defesa dos Direitos Humanos, reconhecendo-os como uma forma 

mesmo modo, houve também manifestações críticas em relação à temática, indicando a ideia 
difundida no senso comum, de que os direitos humanos deveriam estar voltados apenas àquelas 

Palavras-Chave: Direitos Humanos; Educação em Direitos Humanos; Representações 
Sociais.
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Maria Andressa da Costa - FGG/ACE

Miriam Marcia de A. R. Carvalho – FGG/ACE

Resumo: 

Faculdade Guilherme Guimbala, mantida pela Associação Catarinense de Ensino, e coordenado 

espaço de acolhimento para crianças, cujas mães, pais ou responsáveis estudem e/ou trabalhem 

possuem outros familiares, pessoas com quem convivem e que compartilham seus cuidados, 
porém, historicamente na sociedade brasileira (e em outras também), a mulher acaba sendo 

demais cursos da FGG/ACE também contemplam muitas mães em seu corpo discente. Ademais, 

se que com a oferta de um espaço de acolhimento para estas crianças, a FGG/ACE passará 
a contar com um excelente diferencial em relação às demais Instituições de Ensino Superior 
da cidade, ao mesmo tempo em que concorrerá para o fortalecimento de sua visão voltada à 
responsabilidade com as questões sociais referentes a todos aqueles e aquelas que fazem parte 
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