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Um olhar sobre a vida e obra do dramaturgo Plínio Marcos de Barros 

ALCIONE GOMES DE ALMEIDA; Robson Corrêa de Camargo 

Essa apresentação tem como objetivo traçar um breve histórico biográfico do 

dramaturgo Plínio Marcos de Barros, para em seguida, tratar de particularidades 

referentes a sua produção dramatúrgica, principalmente durante a década de 1960, um 

tempo que ficou marcado pela repressão governamental à cultura brasileira. Nosso 

estudo bibliográfico e documental vale-se principalmente dos trabalhos de Mendes 

(2009), Araújo (2017) e Camargo (2013). Desse modo, podemos atestar que, Plínio 

Marcos não poupou esforços em expressar nos seus trabalhos indignação no trato com 

as mazelas humanas, e retratou com ineditismo a dura realidade de sujeitos 

marginalizados que beiram à indigência. O autor, convicto aos seus ideais, também 

adotou para si a caracterização de marginal, dizia-se ser um enjeitado da sociedade, 

tanto na vida quanto no ofício de dramaturgo. Em seu quotidiano, como nos eventos que 

frequentava, apresentava-se com vestimentas desgastadas e chinelos, numa clara 

proposta de materializar no próprio corpo, a existência de um ser semelhante a tantos 

outros do mundo concreto e de suas criações. Plínio Marcos  experiente jornalista e 

cronista de variados temas, sobretudo de cunho político e social, dava amplo 

protagonismo aos problemas das classes menos prestigiadas  assumiu para si a 

alcunha de repórter de um tempo mau, e foi duramente perseguido, censurado e 

proibido pelo regime militar de encenar parte de suas peças por longos anos. 

Palavras-chave: Plínio Marcos, teatro, marginalidade, atos performáticos. 

Goiânia, 16 a 23 de Outubro de 2019 

Anais do 16º Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão 3



Dinâmica espaço-temporal das narco-guerrilhas na América do Sul sob a 

perspectiva dos recursos naturais. 

ANDRE LUIZ CANCADO MOTTA; MATHEUS HOFFMANN PFRIMER 

Os conflitos que surgem do narcotráfico possuem uma natureza própria. A venda de 

substâncias ilícitas que alimentam esse mercado encontra um terreno fértil na 

dificuldade das forças de segurança das zonas urbanas de coibir o tráfico e os 

problemas vinculados a esse tema. 

Portanto, este ensaio de natureza descritiva exploratória, por meio da análise espacial, 

realizou cartografias temáticas de forma a compreender a espaço-temporalidade das 

redes do narcotráfico e da espacialidade dos conflitos irregulares. O horizonte espaço 

temporal cingiu- se ao Subcontinente Sul-americano e ao período que vai de 2010 à 

2015. Os dados para a realização das cartografias foram coletados do Banco de dados 

do Projeto de Conflitos da Universidade de Upsala (UCDP), do Observatório de 

Homicídio do Instituto Igarapé e do Banco de dados de Apreensões do Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). 

- Operações de GLO, Brasil, narco-conflitos, Segurança Nacional.
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COMPOSTAGEM, O MANEJO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 
GERADOS EM UM SHOPPING CENTER 

 

ALESSANDRA MARCONDES; ARAÚJO, Marina B.; SANTOS, Rogério A.; MOZENA, 
Wilson L. 

 
 
 

A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um processo de compostagem dos 

resíduos orgânicos gerados no Flamboyant Shopping Center, localizado em Goiânia - GO, 

previamente separados na origem e, a partir do composto orgânico gerado, criar o Espaço 

Verde na cobertura deste empreendimento com o propósito de se cultivar espécies de 

hortaliças, frutíferas e condimentares. O trabalho descreve o desenvolvimento das etapas 

durante a execução do projeto, os principais desafios e sua viabilidade econômica. Assim, 

através da aplicação prática desse estudo de caso foi possível comprovar a possibilidade 

de se realizar projetos sustentáveis que gerem e agreguem valores sociais, ambientais e 

econômicos a este empreendimento que é referência no bioma Cerrado. 
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ALINHAMENTO DA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À BIOECONOMIA: cultura 
organizacional e pesquisa 

Claudionor Renato da Silva 

Compreender os encaminhamentos do futuro com olhar no presente é uma das tarefas 

do administrador público. e, para além de compreender, indicar caminhos, prever 

situações, direcionar recursos financeiros e organizativos, visando este presente e este 

futuro. Cabe para essa para essa área o desafio de organizar teorias e modelos de 

gestão, bem como "desenhos" de pesquisa para a direcionalidade presente, no mundo, 

das bases da Bioeconomia. O objetivo deste trabalho é elencar alguns pontos iniciais de 

reflexão sobre possibilidades de inovação na área da Administração Pública em relação 

a possíveis (e inevitáveis) encaminhamentos dos princípios e propostas da Bioeconomia. 

Com metodologia bibliográfica buscou-se em artigos , dissertações e teses da área, 

modelos de gestão que promovem a Bioeconomia, já em andamento em cidades e 

estados brasileiros. Os resultados indicam muitas iniciativas de inovação, que, contudo, 

apresentam grandes entraves para efetividade e que, portanto, exigem do Estado novas 

posturas e políticas. Soma-se à isso, um amplo momento e espaço de debates e 

negociações com a sociedade civil, os movimentos sociais, as empresas privadas e 

outras instâncias, a fim de se construir uma agenda em que todos os setores se 

comprometam com as bases da Bioeconomia. Portanto, uma nova linguagem cultural e 

novas formas e formatos de pesquisa em Administração Pública para se estabelecer, de 

fato, a Bioeconomia com grandes resultados em riquezas e sua distribuição para todos 

os brasileiros(as). 
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Teste "Yubi-wakka" (anel de dedo): método de triagem para sarcopenia entre 

idosos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

CRISTINA CAMARGO PEREIRA; PAGOTTO, V. APARECIDA, E.S. 

Introdução: A sarcopenia é problema de saúde pública em países com grande 

proporção de idosos, uma vez que resulta em maior risco de incapacidades físicas, 

quedas, hospitalização e até morte. Portanto, a sarcopenia é uma condição clínica que 

influencia negativamente os idosos a levar uma vida independente. Porém, o 

diagnóstico de sarcopenia requer equipamentos de alto custo inviabilizando o uso na 

prática clínica. Estudos mostraram que a circunferência da panturrilha estava 

positivamente correlacionada com a massa muscular em idosos, e que a diminuição 

deste indicador estava associada a sarcopenia e mortalidade. Neste sentindo, foi 

desenvolvido um instrumento de triagem para sarcopenia denominado teste Yubi-wakka 

(anel de dedo), no qual não requer instrumentação e o procedimento é extremamente 

fácil e acessível. Objetivo: Estimar a sarcopenia em idosos usuários da Atenção 

Primária do Sistema Único de Saúde (SUS). Metodologia: Foram analisados dados da 

coorte Projeto Idosos/Goiânia, um estudo longitudinal que teve início em 2008 cujo o 

objetivo é analisar os aspectos das condições de saúde e de composição corporal de 

idosos com 60 anos ou mais usuários do SUS da cidade de Goiânia, Goiás. A coleta de 

dados da segunda onda da coorte ocorreu entre junho de 2018 a março de 2019. A 

sarcopenia foi mensurada pelo instrumento Yubi-wakka (anel de dedo). O procedimento 

de realização deste teste envolve as seguintes etapas:1) fazer um anel com os dedos 

indicador e polegar de ambas as mãos; 2) Circular a parte mais grossa da panturrilha 

com a perna posicionada no ângulo de 90º; 3) Verificar se a circunferência da 

panturrilha é maior, encaixa ou é menor em comparação com a circunferência do anel 

do dedo. Todo o procedimento deve ser realizado com o idoso sentado. Sarcopenia foi 

diagnosticada nos idosos em que circunferência da panturrilha é menor comparada a 

circunferência do anel do dedo.Resultados: Foram incluídos neste estudo 185 idosos 

com idade média de 78,8 ±5,7 anos, do sexo feminino (64,8%), que vivem junto com 

companheiro (50,3%), com 1 a 4 anos completos de estudo (45,7%), da classe 

econômica C (51,4%) e com excesso de peso (52,7%). A prevalência de sarcopenia 

utilizando o Yubi-wakka (anel de dedo) foi de 14,6% (IC95%: 9,46-19,73%). Conclusão: 

A prevalência de sarcopenia utilizando o instrumento Yubi-wakka (anel de dedo) foi 

elevada na amostra. 

Palavras chave: Composição corporal, massa muscular, sarcopenia, idosos 
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Verificação da qualidade de extratos secos e manutenção da estabilidade após 

tratamento em farmácia com manipulação 

FERNANDA MARQUES PACHECO; EDEMILSON CARDOSO DA CONCEIÇÃO 

Extratos secos são preparações caracterizadas pela remoção do solvente extrator até o 

teor de sólidos ser igual ou superior a 95%. Isso resulta em um pó extremamente 

higroscópio, o qual é responsável pela perda da estabilidade física do extrato seco. Este 

trabalho teve como objetivo a realização do controle de qualidade de extratos secos 

comercializados para farmácias com manipulação e avaliação da estabilidade dos 

extratos após o tratamento. Os extratos secos foram tratados em farmácia magistral com 

carbonato de magnésio, óxido de magnésio e aerosil. Os teores de umidade foram 

analisados em intervalos de 3, 6, 9, 12, 15, 30, 60 e 90 dias. Foram realizadas análises 

microscópicas, pH, cinzas totais, densidade e reologia de pós. Os resultados obtidos 

estiveram em acordo com o preconizado pela Farmacopeia Brasileira 5°ed. Assim, foi 

possível constatar que os excipientes utilizados no tratamento foram eficientes em 

manter os extratos estáveis e os extratos secos analisados apresentaram conformidade 

com a legislação vigente. - Controle de qualidade, estabilidade física, extratos secos 
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ANÁLISE DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE COMO SUBSÍDIO PARA MELHORIA DO ACESSO E RESOLUTIVIDADE NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE 

FABIANE FASSINI MANTELLI; SILVA, L. A.; RESENDE, A.V.; MAIA, L. G. 

INTRODUÇÃO: Tem sido um grande desafio para os gestores da saúde, a 

garantia e consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Um 

indicador da qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS), é a taxa de internação 

por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP). Condições sensíveis, são 

agravos à saúde que podem ter seu perfil de morbimortalidade reduzidos na 

presença de uma APS resolutiva e eficiente. Entendendo que o fortalecimento do SUS 

não se dá sem a consolidação dos seus princípios, especialmente a integralidade, 

considerando que o acesso tem sido fragmentado, ineficiente e pouco resolutivo, e que 

a APS, apesar dos avanços, não tem cumprido o seu papel, é urgente e necessário 

direcionar o olhar, de forma minuciosa sobre as ferramentas de monitoramento e 
avaliação disponíveis, para promoção de ações que visem a redução de ICSAP, por meio 
de melhoria do acesso aos serviços e recursos de saúde, articulando saberes populares, 
atores sociais, mecanismos intersetoriais, tecnologia e inovação em saúde. OBJETIVO 
GERAL: Avaliar as causas que levam os usuários a internarem por condições sensíveis à 
atenção primária. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Analisar as taxas de internações por 
condições sensíveis, no período do estudo. Avaliar os atributos da atenção primária pelas 
informações dos usuários internados. Criar um programa de educação de alta 
referenciada dos usuários internados para a APS. METODOLOGIA: Estudo transversal, 
que terá como cenário os municípios da Regional de Saúde Sudoeste II. Serão utilizados 
dados secundários das ICSAP, dos anos 2009 a 2018, obtidos a partir do TabWin. Os 
dados primários, serão coletados através de entrevista, aplicando dois questionários, com 
os pacientes internados por CSAP, no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, 
unidade de atenção terciária que é referência desta regional. Será criado um programa de 
alta referenciada, para garantir que o paciente, quando receber alta, seja acompanhado 
prontamente pela equipe da APS da área onde reside. RESULTADOS ESPERADOS: 
Encontrar novos dados, que contribuirão para o redimensionamento das ações de acesso 
e acolhimento na APS, colaborando para a gestão e organização de políticas no cenário 
do SUS. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária; Internações por condições sensíveis, acesso aos 
serviços de saúde.
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Políticas públicas: a defesa dos interesses difusos e o Termo de Ajuste de 

Conduta  

 GERALDO HENRIQUE COSTA BARBOSA DE ALMEIDA; ARNALDO BASTOS 

SANTOS NETO 

Os interesses difusos são direitos transindividuais de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Compreende-se, 

dessa forma, grupos indeterminados de pessoas entre as quais não existe vinculo 

jurídico ou fático preciso entre elas. Com isso, uma lesão que venha a ferir interesse 

jurídico difuso não decorrerá diretamente da relação jurídica em si, mas de uma situação 

fática resultante que as una. Há interesses difusos tão abrangentes que chegam a 

coincidirem com o interesse público, a exemplo das demandas pela preservação do 

meio ambiente; no entanto, são menos abrangentes que o interesse público, por 

dizerem respeito a um grupo disperso, mas que não chega a confundir-se com o 

interesse geral da coletividade.O Ministério Público em sua atuação constitucional de 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), tem se 

utilizado do Termo de Ajuste de Conduta como instrumento efetivo dessa missão 

constitucional, sob o aparato fático de um inquérito civil (art. 129, III da CF), no entanto, 

não deve se afastar dessa função teleológica primária que o constituinte originário lhe 

delegou, evitando o risco, assim, de ilegalidade ou abuso a serem identificados 

eventualmente no controle jurisdicional.O Compromisso de Ajustamento de Conduta, 

também conhecido como Termo de Ajuste de Conduta, foi criado pelo art. 211 do 

ECA(Lei n. 8.069/90) e, depois, pelo art. 113 do Código de Defesa do Consumidor. - 

Supremo Tribunal Federal; ativismo judicial; crise institucional. 
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LEMBRARES DE UM PROFESSOR: AZULEJO POR AZULEJO 

GUSTAVO AMARAL COIMBRA; ULYSSES ROCHA FILHO 

Este trabalho tem por objetivo pesquisar a representatividade da figura do professor na 

literatura brasileira. Para isso, foi tomado como objeto de estudo o romance O Professor, 

do catarinense Cristóvão Tezza, no que se refere aos pressupostos já mencionados. 

Seu desenvolvimento se deu através da análise de trechos em que o personagem 

principal, Heliseu, narra acontecimentos de sua vida que se relacionam com a história e 

educação brasileira. Além da observação acerca do uso de um gênero textual junto a 

outro, a saber, que há discurso presente na narrativa. Nesse contexto, três aspectos do 

enredo foram definidos como principais para a efetuação da pesquisa, são eles: 

educação, história e discurso. Para tanto, utilizaremos as obras Entre a Prosa e a 

Poesia: Bakhtin e o Formalismo Russo, de Cristóvão Tezza e A Memória Coletiva, de 

Maurice Halbwachs, como aporte teórico. Dessa forma, pode-se inferir que a obra 

estudada consegue representar o sistema educacional e o que o compõe, através de 

seu personagem protagonista que é um professor universitário. Ademais, foi possível 

constatar a importância dos pontos definidos como principais, na constituição Do 

personagem quanto docente, sabendo que Heliseu os usa como referências em suas 

memórias. - Representação; Educação; História; Discurso 
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CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA EM 

DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE RODADOS E PNEUS 

HEMILLI KAUANI UBINSKI BAIRROS; Casali, L.; Schossler, J. F.; Marcelo 

Silveira de Farias 

 

 
O consumo de combustível do trator engloba um dos custos mais elevados nas 

operações agrícolas mecanizadas. Desde o emprego de máquinas ou implementos 

agrícolas montados ou de arrasto, tornou-se preocupação de pesquisadores e empresas 

a mensuração do consumo de combustível em função das características dos sistemas 

de produção. Então, este trabalho teve por objetivo avaliar o consumo específico de 

combustível de um trator agrícola utilizando diferentes configurações de rodados e 

pneus. O experimento foi realizado na área experimental da Universidade Federal de 

Santa Maria/RS Foram utilizados dois tratores da marca Massey Ferguson; o primeiro, 

denominado trator teste, equipado com fluxômetro para medir o consumo horário de 

combustível e datalogger para armazenar os dados. Este trator foi lastrado para atingir 

relação massa/potência de 74 kg/kW, recomendada pelo fabricante. A pressão interna 

dos pneus seguiu a recomendação dos fabricantes, sendo que para os pneus diagonais 

foi de 179,26 kPa (26 psi) e para os radiais foi de 158,58 kPa (23 psi). O outro trator, 

modelo MF 7219, de 122,7 kW a 1.950 rpm de potência máxima do motor, foi 

denominado trator freio, pois sua função era impor cargas parciais no trator teste. Os 

tratamentos consistiram em duas configurações de rodados e pneus: Radial Simples e 

Diagonal Duplo; e três níveis de cargas parciais: 24, 27 e 36 kN. O menor valor de 

consumo específico para as diferentes cargas parciais foi observado na configuração 

rodado duplo e pneu diagonal (197,87 g/kW/h). Porém, de forma geral, para a 

configuração radial simples o consumo específico foi menor, diferindo da configuração 

diagonal duplo. Conclui-se que, para operações agrícolas ditas médias e pesadas, como 

semeadura e preparo do solo, por exemplo, o trator com a relação massa/potência 

avaliada e com o uso de rodados duplos e pneus diagonais consome menos 

combustível. Já em trabalhos que demandem até 24 kN na barra de tração a 

configuração radial simples seria a mais indicada por consumir menos combustível. 
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PLANO DE TRABALHO - MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM JATAÍ 
IZABELA ASSIS ROCHA; RITA DE CASSIA ANDRADE MARTINS 

 
 

 
Este trabalho consolida meu percurso como aluna de iniciação científica junto à pesquisa 

historiográfica Religiosidade, Ciência e Institucionalização: Um estudo sobre o processo 

de municipalização da atenção à saúde mental em Jataí. Nesta pesquisa desenvolvi o 

tema da municipalização da atenção à saúde mental no município de Jataí-GO sob 

orientação da Drª Rita de Cássia Andrade Martins, com enfoque qualitativo por meio de 

entrevistas em profundidade, coleta de documentos e análise de práticas discursivas. 

Durante o processo participei de reuniões mensais, grupo de estudos e dois seminários 

internos. Em campo realizei 4 entrevistas, fiz coleta de dados documentais no Museu 

Histórico de Jataí, no Acervo da Câmara Municipal e junto à Sociedade Beneficência São 

Vicente de Paula. O processo de formação como pesquisadora envolveu a participação 

em três atividades formativas promovidas pela equipe de pesquisa, a saber: oficina de 

metodologia participativa, oficina para registro de narrativas populares em pesquisa e 

oficina de metodologia para análise de práticas discursivas. Apresentei a pesquisa em 

um congresso nacional e contribuí com a escrita de um artigo científico. Para o próximo 

semestre realizarei mais algumas entrevistas e analisarei o material coletado para 

finalização de artigo científico e posterior publicação. Por fim, minha participação se 

encerra com o retorno à comunidade para apresentação dos produtos frutos da minha 

participação na pesquisa. - municipalização; saúde mental;reforma psiquiátrica,políticas 

públicas 
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BIOINDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO EM CANA ENERGIA: 

VARIABILIDADE TEMPORAL E TÉRMICA 

JOYCE VICENTE DO NASCIMENTO; ELIANA PAULA FERNANDES BRASIL 

 
 

 
Objetivou-se determinar os biondicadores de qualidade do solo em cana energia em 

função da variabilidade temporal (30, 60, 90 e 120 dias) e da variabilidade térmica (-2° C 

e 4° C) no armazenamento das amostras de solos. O estudo foi desenvolvido através da 

amostragem de solos, na profundidade de 0-10 cm, em sistema de cultivo de cana 

energia na cultivar (V3) e em área de vegetação arbórea antropizada (área de 

referência, MATA), realizada na cidade de Santa Bárbara DOeste, São Paulo. Os 

bioindicadores avaliados foram o carbono e nitrogênio da biomassa microbiana foram 

determinados, usando a irradiação do forno microondas em substituição ao clorofórmio 

nos métodos fumigação-incubação e fumigação-extração. O carbono da biomassa 

microbiana armazenados a (-20 C) apresenta valor crescente de 30 a 90 dias, tendo o 

seu maior valor registrado aos 90 dias 1.273,12 µg g-1 de C. O nitrogênio total apresenta 

comportamento similar entre 30 e 60 dias, nas temperaturas de (-2ºC) e (4ºC), sendo 

que amostras de solo da área de referência (mata) são superiores em todas as épocas 

avaliadas em comparação a amostra de solo sob cultivo de cana energia. A biomassa 

microbiana do solo tem sido usada para avaliar as condições do solo, pois representa a 

fração responsável pela mineralização da matéria orgânica. - fonte de energia renovável, 

matéria orgânica, cana-energia. 
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O Protagonismo da Hull House 
KARINE RAMALDES VIEIRA;  ROBSON; Robson Corrêa de Camargo 

 

 
 

O presente artigo realiza um panorama geral do cenário em que a Hull House foi 

fundada, um conjunto de casas de assentamento social localizada na cidade de Chicago 

nos Estados Unidos, posteriormente estabelecida como um importante local de 

democracia, luta por direitos sociais e humanos, além de relevante local de 

desenvolvimento das ideias embrionárias do que viria a ser chamado de Escola de 

Chicago. Destaca-se a atuação feminina neste local, em uma época em que as mulheres 

ainda tinham conquistado poucos direitos. A pesquisa integra as escritas desenvolvidas 

no doutorado acadêmico, em curso, no programa de pós-graduação interdisciplinar em 

Performances Culturais da UFG, com o objetivo de estabelecer um panorama histórico 

dos fundamentos filosóficos que constituíram o pensamento da Hull House, assim como 

de vários estudiosos que ali atuaram. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. 

PALAVRAS- CHAVE: Hull House; Escola de Chicago; Pragmatismo; 

Direitos Sociais; Protagonismo feminino. 

 

 
Agência financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) 
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PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA: O ENSINO DA 

GINÁSTICA NO ENSINO MÉDIO 

LEONARDO CARLOS DE ANDRADE; Jéssica da Silva Duarte; Leonardo Carlos de 
Andrade 

 
 

 
Esta experiência de ensino foi desenvolvida em uma escola federal no município de 

Goiânia (GO), tendo como conteúdo a ginástica nas turmas de 1º ano. Trata-se de uma 

prática pedagógica da Educação Física desenvolvida em 25 aulas com duração de 45 

minutos cada, estas foram ministradas em três encontros semanais, em turno matutino, 

no período de 31/10/2017 à 16/01/2018. O percurso de transmissão-assimilação do 

conhecimento foi marcado pelos seguintes momentos: 1º) Relações entre Corpo, 

Sociedade e Ginástica; 2º) Ginástica na Grécia Antiga, Ditadura Militar e 

Contemporaneidade; 3º) Festival de Ginástica Geral com o tema o Corpo e a Ginástica 

através dos tempos. Este trabalho educativo foi desenvolvido à luz da pedagogia 

histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, pelo método que vai da síncrese à 

síntese pela mediação dos conceitos. A partir dessa perspectiva epistemológica 

realizamos esse trabalho subsidiados por uma percepção histórico-crítica de educação, 

pois quando nos propomos realizar um relato de uma prática pedagógica não nos 

restringimos apenas a elencar ações e estratégias, mas em fazer opções teóricas que 

sustentam e orientam o projeto de ser humano que se quer formar. Essa ação de ensino 

declara um objetivo central da pedagogia histórico-crítica que é garantir o acesso ao 

conhecimento erudito às classes populares, visando a emancipação humana e a 

transformação social em caráter revolucionário. Ademais, ao divulgarmos a práxis 

pedagógica de professores e alunos da educação básica, colaboramos para a 

superação da dicotomia teoria e prática e para o fortalecimento da compreensão da 

escola como espaço para produção de conhecimento, emancipação e liberdade. 
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RENDIMENTO ACADÊMICO DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UMA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL 

MARIA CRISTINA DA MOTA TOMÉI; Maria Cristina da Mota Toméi, Andrea Sugai 
Mortoza, Débora Danielle Alves Moraes Priebe; Ida Helena C.F Menezes 

 
 

 
Introdução: As ações afirmativas (AA) estão regulamentadas nas instituições federais 

de ensino superior e oficializam uma política pública de reserva de vagas a candidatos 

vulneráveis (BRASIL, 2012, 2016). As AA entraram em vigor na UFG em 2008, com a 

criação do programa UFGInclui. Este programa gerou iniciativas para a inserção de 

grupos socialmente marginalizados. Em 2008, a UFG também ingressou no programa 

de apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  REUNI 

, pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007. O REUNI teve como um de seus 

objetivos promover nas universidades federais condições necessárias para a 

ampliação do acesso à educação superior (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2007) .A entrada no REUNI e a implementação das AA pelo UFGInclui , ambas em 

2008, trouxeram como consequência uma mudança no perfil acadêmico. O curso de 

Nutrição da UFG teve 40 reprovações em 2009 entre os estudantes do UFGInclui e 23 

reprovações entre os ingressos pelo sistema de ampla concorrência (AC). Objetivo: 

Comparar o rendimento acadêmico (médias globais) entre os alunos ingressos por AA 

com aqueles ingressos por AC no curso de Nutrição da UFG. Metodologia: Estudo 

transversal, com amostra composta por 268 alunos do curso de Nutrição da UFG, 

sendo 56 ingressantes por meio de AA e 212 por AC, que completaram a graduação 

no período de 2013/1 a 2018/2. A média global foi obtida no Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas/UFG. Para a comparação do rendimento entre 

períodos foi utilizada a Anova de medidas repetidas. Resultados: A diferença entre as 

médias globais de AA e AC perdurou do decorrer dos dez períodos do curso, sendo as 

de AA sempre menores. A Anova mista de medidas repetidas mostrou no teste de 

efeitos entre sujeitos que existe efeito das AA sobre a média por período F(7,653 , 

251) igual a 1;p igual a 0,006 menor que 0,05. Houve uma tendência crescente das 

notas no decorrer de cada período, tanto para estudantes ingressos por AA quanto 

para os de AC. Conclusão: Alunos ingressos por AA apresentaram uma melhoria do 

rendimento no decorrer do curso, mas sua curva de média global é sempre abaixo 

daquela dos alunos ingressos por AC. Os dados da pesquisa apontam para a 

importância do investimento em políticas públicas que promovam condições para o 

estudante de condição vulnerável permanecer na universidade. 

Palavras-chaves: Ação Afirmativa, Rendimento Acadêmico, Políticas Públicas. 
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Uma Distopia: Análise dos elementos desumanizadores n'O Novo Sistema de 

Hilda Hilst  

 NATALIA D;  Natacha Oliveira Lassi de Ázara; Cássio Santos Franco Ana Lorym 

Soares 

 
 

 
A obra pesquisada foi a peça de Hilda Hilst, O Novo sistema, que trata de um governo 

ditatorial que busca apagar todo os laços com o passado, por este representar um 

sistema muito diferente do novo, que tem como característica apenas um governante, o 

Escudeiro - Mor, que controla quase que totalmente a população, ou por meio da 

violência ou implantando elementos de desumanização nas crianças. Visto que a peça 

contém esse enredo nós tivemos como objetivos evidenciar os elementos ao qual define 

obra de Hilda, O Novo Sistema, como uma distopia, assim como, caracterizá-lo como um 

gênero épico conforme BRECHT (1898) para analisar sua relação com o gênero 

distopico. Também investigou-se como se deu a construção da desumanização dos 

personagens na presente obra. Para realizar os objetivos nós apoiamos em BARROS 

(2017), RODRIGUES (2010), MATOS (2017), FREIRE (1987) e REGO (2015) que 

através de uma análise de dados empíricos e qualitativos, se apoiando nos estudos da 

linguagem, em conceitos históricos e psicossociais chegou-se nos resultados esperados. 

São eles a percepção da existência de uma aproximação entre a temporalidade em que 

Hilda está inserida, a ditadura militar, e a obra em questão, também há a constatação de 

que o conceito de teatro épico serve de reforço ao que o gênero distopico se propõe, que 

é servir de alerta para seus leitores. Por fim, localizamos de forma clara durante o 

desenrolar do teatro a desumanização do sujeito, por meio da educação, retirando sua 

individualidade, como forma de controle das massas sociais. 

 

Palavras- chave: Teatro épico - Distopia - Desumanização. 
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Liberdade de vontade e consciência moral: possibilidades de existência no 

capitalismo administrado 

TIAGO CARVALHO LOMBARDI TOSTA; CRISTIANE SOUZA BORZUK 

 
 

 
Este trabalho teve como objetivo investigar as possibilidades de existência dos 

indivíduos a partir da atual organização social capitalista, tendo em vista os conceitos de 

liberdade de vontade e consciência moral. Para este intuito realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, tendo como as principais fontes de pesquisa a filosofia moral de Kant, em 

seu texto Fundamentação da metafísica dos costumes, e obras dos autores da Escola 

de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, que problematizam a filosofia moral kantiana 

partindo de análises que consideram os princípios que fundamentam o capitalismo 

administrado. As conclusões deste estudo demonstram que a razão, que segundo Kant 

possibilitaria uma vontade autônoma liberta das tendências naturais egoístas, estrutura-

se, dentro de nossa sociedade, a partir das injunções da lógica de funcionamento 

industrial, cujo fundamento baseia-se no lucro e na vantagem individual, submetendo os 

indivíduos a uma heteronomia. Os frankfurteanos demonstram que esta lógica aliena a 

vontade dos indivíduos à tendências egoístas, que ignoram o interesse do outro. 

Portanto, a ideologia que o capitalismo administrado implementa impossibilita os 

indivíduos de desenvolverem uma consciência moral, pois esta pressupõe a liberdade de 

vontade. Adorno e Horkheimer buscam estabelecer a crítica a esse modo de 

funcionamento social e apontar possibilidades de resistência a essa condição de 

submissão. O referencial teórico e metodológico é a Teoria Crítica da Sociedade. - 

Liberdade. Consciência Moral. Razão. Capitalismo. Indivíduo. 
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