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CONFORTO E TRABALHO – A IMPORTÂNCIA DA ERGONOMIA NO AMBIENTE 

DE TRABALHO 

Área de Conhecimento: 60000007- CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS. 

 

Objetivo Geral:  
Avaliar as condições e o ambiente das modernas concepções de trabalho que 

envolvem o homem com as diversas tecnologias presentes nesses ambientes 

e as necessidades de qualidade, de produtividade e de redução de custos 

inerentes à produção. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
- Realizar revisão bibliográfica da História da Ergonomia e sua contribuição na 

melhoria da qualidade, de produtividade e de redução de custos inerentes à 

produção; 

- Investigar em dois setores de atividades de trabalho na área de serviços 

(Barbearia e Lanchonetes) os aspectos ergonômicos relacionados: 

- aos materiais de trabalho: peso dos instrumentos, a resistência dos 

comandos, a dimensão dos postos de trabalho; 

- ao ambiente físico: ruído, iluminação, vibrações e ambiente térmico; 

- à duração da tarefa, os horários, as pausas no trabalho; 

- ao modelo de treinamento e aprendizagem; 

- às lideranças e ordens dadas. 



 

 

Justificativa:  
Com a necessidade do constante aumento da produtividade nas organizações 
empresariais, visando à busca por redução de custos e dos impactos no meio 
ambiente, as boas condições de trabalho vêm gradualmente sendo 
reconhecidas como um dos elementos essenciais para que as organizações 
cumpram suas metas básicas de custo, prazo e atendimento às exigências do 
mercado. As estatísticas de acidentes e doenças nos ambientes laborais 
apresentados no AEAT (2017) da Previdência Social demonstram a 
necessidade da intensificação da preocupação ergonômica com o trabalhador 
como um fator de grande importância para as organizações empresariais. A 
ergonomia apresenta uma abordagem sistêmica da atividade humana e não 
deve se restringir às algumas atividades, como a industrial, por exemplo. 
Portanto, como definição a ergonomia é o “estudo do trabalho em relação ao 
ambiente em que é desenvolvido e com quem o desenvolve (trabalhador). A 
ergonomia nada mais é do que adequar ou adaptar o local de trabalho ao 
trabalhador, visando evitar acidentes ou doenças profissionais” (SILVEIRA E 
SALUSTIANO, 2012). Desta forma, a ergonomia tem como objetivo alavancar 
a eficiência do trabalhador em seu ambiente de trabalho, adaptando e 
desenvolvendo ferramentas que satisfaçam as necessidades do trabalhador 
em harmonia com os processos produtivos. Assim como a segurança do 
trabalho a ergonomia busca a proteção do trabalhador com o ambiente de 
trabalho (SILVEIRA E SALUSTIANO, 2012). Desta forma, o local de trabalho 
deve se ajustar ao homem e não o contrário, para que haja maior produtividade 
e risco mínimo nas atividades realizadas.  

 

Metodologia:  
A revisão bibliográfica será realizada inicialmente de forma exploratória com a 
consulta de bases de publicação de periódicos científicos como Scielo, 
PubMed, Google Acadêmico, Scopus e Web of Science, assim como em 
bancos de teses de Instituição de Ensino e Pesquisa. Em seguida, os 
periódicos que irão compor a revisão serão aqueles que obedeceram aos 
critérios de inclusão e exclusão, juntamente com a definição de período, os 
quais serão definidos após a pesquisa exploratória inicial. O estudo 
experimental será realizado em dois estabelecimentos empresariais de cada 
setor (barbearia e lanchonete), após autorização dos donos dos 
estabelecimentos e da submissão e da aprovação do projeto na avaliação do 
Comitê de Ética, em relação à conformidade à Resolução nº 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde em Pesquisas com Seres Humanos. Os 
trabalhadores dos estabelecimentos serão acompanhados pelos 
pesquisadores durante três dias sendo avaliado: os equipamentos utilizados, 
o espaço, condições e ambiente de trabalho; o treinamento e; as ordens 
dadas. Os dados serão compilados em planilha e analisados com estatística 
descritiva. 

 

Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 



REITOR 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

RENATO RODRIGUES 
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
ROBERTO LOPES DA FONSECA 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO DE APTIDÃO FÍSICA 

Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Objetivo Geral:  
Avaliar a prontidão para a prática de atividade física regular em estudantes 
universitários participantes de uma competição recreativa de futebol. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Avaliar a falta de prontidão dos estudantes para a prática de exercícios físicos 
a partir do questionário PAR-Q; 
Realizar testes estatísticos descritivos e a razão de chances (OR) entre os 
gêneros por meio do teste exato de Fischer, com nível de significância de 
p<0,05; 
Orientar os estudantes a procurarem um médico antes de intensificar suas 
atividades físicas e/ou que devem ser avaliados por um programa de 
condicionamento físico. 

 

Justificativa:  
A prática de atividade física está associada à melhor qualidade de vida e de 
saúde da população, como também à prevenção das doenças crônicas 



relacionadas à síndrome metabólica, entre outras. Contudo, o nível de 
aderência da população à atividade física é muito inferior ao preconizado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). A prática de atividade física, 
entretanto, deve ser precedida por uma avaliação médica no sentido de afastar 
possíveis fatores que tenham o exercício como mecanismo desencadeador de 
complicações à saúde. A realização desta avaliação médica é dificultosa 
devido ao reduzido número de profissionais especialistas da área médica 
(ortopédicos e cardiologistas) e ao universo de praticantes de exercícios 
físicos. Por outro lado, a aplicação de um questionário para o levantamento da 
prontidão dos praticantes pode auxiliar para aumentar o nível de segurança 
durante a prática de exercícios físicos. Nesse sentido, uma alternativa para a 
verificação prévia da prontidão para a prática de exercícios regulares é a 
aplicação do Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q), sendo esta 
uma forma fácil e prática de detecção de pessoas que não estão prontamente 
indicadas a praticar exercícios, direcionando os mesmos para uma consulta 
ao médico, no intuito de averiguar possíveis problemas de saúde, que possam 
ser agravados pela prática de exercícios físicos (LOPES, ET AL., 2013). 

 

Metodologia:  
Haverá um torneio de futebol envolvendo os diversos cursos da Unifacvest, no 
qual os estudantes deverão se inscrever para participação. Os dados serão 
coletados, inicialmente durante a entrega da ficha de inscrição e do 
questionário aos estudantes para esclarecimento dos objetivos para pesquisa, 
e após com os dados da ficha de inscrição e dos questionários respondidos 
dos respectivos estudantes. O questionário é o PAR-Q ((Physical Activity 
Readiness Questionnaire), o qual é composto por sete perguntas objetivas, 
com opção de resposta “sim” ou “não”. A presença de uma ou mais respostas 
afirmativas (sim) indica, a princípio, a falta prontidão para a prática de 
exercícios físicos. Os dados coletados servirão para indicar indivíduos que 
apresentam contraindicação médica para a prática de exercícios físicos. A 
análise dos dados será realizada com estatística descritiva e a comparação 
entre gêneros a partir da utilização do teste exato de Fischer com nível de 
significância de p<0,05. Os estudantes voluntários participantes da pesquisa 
receberão um termo de consentimento livre e esclarecido no qual estará 
relatado todo o procedimento do estudo. O projeto de estudo será submetido 
ao Comitê de Ética para sua avaliação em relação à conformidade à 
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde em Pesquisas com 
Seres Humanos.  

 

Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE TERMOELÉTRICAS  

Área de Conhecimento: 30000009 - ENGENHARIAS 

 

Objetivo Geral:  
Utilizar modelos de multicritérios e a ferramenta SIG (Sistema de Informação 
Geográfica) para desenvolver um modelo para localização de UTEs (Usinas 
Termelétricas) no intuito de auxiliar empreendedores que tenham interesse de 
construir uma usina no estado de Santa Catarina. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Capacitação dos estudantes na utilização da ferramenta SIG e na metodologia 
de decisão de multicritérios; 
Levantar os critérios de avaliação econômica e ambiental; 
Calcular os custos e os impactos da avaliação econômica e ambiental, 
respectivamente; 
Construção de um modelo para localização de UTEs. 

 

Justificativa:  
A área de planejamento da expansão do setor de energia elétrica cuida do 
estudo de inserção de novos parques geradores de energia na matriz 
energética nacional. Um dos aspectos mais sensíveis do estudo é a 
localização de novas usinas, sendo que vários cenários devem ser gerados a 
partir das alternativas analisadas. Atualmente, existe uma tendência da matriz 
energética brasileira ser gradualmente alterada, com o aumento a participação 
das UTEs (Usinas Termelétricas) (ZAMBON ET AL., 2005). A localização das 
UTEs envolve grande número de variáveis, o que demanda um sistema de 
avaliação complexo. Uma das formas frequentemente utilizadas para estes 



sistemas de avaliação é o método de análise multicritério, o qual apresenta 
boa adequação aos processos de tomada de decisão, inclusive na área de 
expansão do setor elétrico (ZAMBON ET AL., 2005). Entre as variáveis 
envolvidas no problema de localização de UTEs estão: transporte, rodovias e 
gasodutos, linhas de transmissão, áreas de preservação natural, entre outras. 
Estas variáveis necessitam de uma representação geográfica muito próxima 
da realidade para garantir a consistência de dados em sistemas de apoio a 
decisão. Para isso, o SIG (Sistema de Informação Geográfica) é uma 
ferramenta amplamente utilizada para a estruturação e organização de 
variáveis espaciais para a geração de alternativas para problemas dessa 
natureza. A combinação dos métodos de decisão multicritérios e do SIG 
podem beneficiar a construção de um modelo para localização de UTEs, 
combinando alternativas geradas em ambiente SIG com a aplicação de 
técnicas de multicritério, buscando encontrar parcimônia entre a ordem 
econômica e ambiental. 

 

Metodologia:  
Haverá a capacitação: os estudantes com o treinamento em laboratório de 
informática no SIG. Em seguida, os estudantes realizarão estudo de 
aplicações já realizadas utilizando a metodologia Análise Multicritério e 
levantarão os critérios de avaliação econômica e ambiental. Serão levantados 
os modelos (fórmulas) para os cálculos utilizados no critério econômico: custo 
do investimento, transporte, linhas de transmissão e os modelos (fórmulas) 
para os cálculos utilizados no critério ambiental: poluição do ar, disponibilidade 
de água, reservas naturais. Para validar o modelo construído será realizada 
uma aplicação deste modelo em Estudo de caso real, com a definição de 
pesos, normalização e combinação dos critérios. 

 

Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE NOVOS NANOCOMPÓSITOS 

POLIMÉRICOS / PARTE III 

Área de Conhecimento: 30000009 - ENGENHARIAS 

 

Objetivo Geral:  
Realizar uma metanálise, uma revisão bibliográfica quantitativa, para avaliar 

as propriedades mecânicas de compósitos de Poli(ɛ-caprolactona)/Nanolínter.  

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Definir os critérios de inclusão de artigos primários que integrarão a 
metanálise; 
Compilar os dados dos artigos inclusos; 
Utilização do programa Meta-Win 2.0 a partir do modelo de efeito randômico 
para avaliar as propriedades mecânicas do compósito. 

 

Justificativa:  
A criação e a utilização de matérias-primas renováveis são as principais 
preocupações atuais para diminuir a poluição ambiental. Contudo, estas novas 
matérias-primas devem apresentar bom desempenho e qualidade, 
englobando fatores como necessidade e sustentabilidade. Os polímeros 



biodegradáveis são compostos que, sob a ação de microrganismos ou mesmo 
agentes físicos, são degradados a compostos de baixa massa molar e que são 
atóxicos ao meio ambiente. A poli (ε-caprolactona) (PCL) é um poliéster 
alifático sintético, com propriedades semelhantes a polímeros à base de 
petróleo, facilmente biodegradável. A PCL é um polímero semicristalino, de 
caráter hidrofóbico e atóxico que possui capacidade de formar blendas e 
copolímeros compatíveis com uma vasta gama de outros polímeros. Entre as 
vantagens do uso desse tipo de nanocomposto está de ser obtido de fontes 
renováveis, a fibra vegetal, e por ser biodegradável. Ela é utilizada para 
melhorar as propriedades mecânicas, processabilidade e permeabilidade dos 
materiais, expandindo as suas aplicações. Entre as vantagens do reforço nas 
nanopartículas em compósitos estão à redução de peso, a melhoria das 
propriedades mecânicas, a melhor transferência de stress, à redução da 
quantidade de reforço/carga, à redução de peso das peças produzidas, a 
melhor estabilidade dimensional e outras propriedades específicas, através da 
incorporação de aditivos e/ou agentes de processos. 

 

Metodologia:  
A revisão bibliográfica será realizada inicialmente de forma exploratória com a 
consulta de bases de publicação de periódicos científicos como Scielo, 
PubMed, Google Acadêmico, Scopus e Web of Science, assim como em 
bancos de teses de Instituição de Ensino e Pesquisa. Em seguida, os 
periódicos que irão compor a revisão serão aqueles que obedeceram aos 
critérios de inclusão e exclusão, juntamente com a definição de período, os 
quais serão definidos após a pesquisa exploratória inicial. Em seguida, após a 
definição dos critérios de inclusão de artigos primários que integrarão a 
metanálise, será realizada a compilação dos dados dos artigos, para a 
iniciação das análises, as quais serão conduzidas utilizando o programa Meta-
Win 2.0, com o uso do modelo de efeito randômico. 

 

Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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A ABORDAGEM DA TEMÁTICA AMBIENTAL DENTRO DA DISCIPLINA DE 

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Área de Conhecimento: GEOGRAFIA 

 

Objetivo Geral:  
Verificar a Abordagem da Temática Ambiental dentro da disciplina de 
Geografia no Ensino Fundamental em Escolas de Ensino Básico da Cidade de 
Lages – SC 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Entrevistas com 20 professores da disciplina de Geografia, 10 da Rede 
Estadual e 10 da Rede Privada de Ensino Básico; 
Verificar a frequência da abordagem do tema ambiental pelos professores de 
Geografia; 
Verificar o conteúdo abordado do tema ambiental pelos professores de 
Geografia; 
Verificar como é abordado o tema ambiental pelos professores de Geografia. 

 

Justificativa:  
A revolução Industrial iniciada entre os séculos XVIII e XIX contribuiu 
enormemente para a melhoria das condições de vida da humanidade, 
principalmente a partir dos anos de 1950. Porém, foi também nesta segunda 
metade do século XX que se iniciaram os movimentos ambientalistas em 
decorrência dos impactos ambientais gerados por essa mesma revolução. O 
consumo desenfreado dos recursos naturais bem como o desperdício de 
matérias-primas e a produção de lixo, resultados do atual modo de vida, 
passaram a produzir um quadro de insustentabilidade para um futuro próximo. 
Neste cenário, tornou-se imprescíndivel a busca de políticas de 
desenvolvimento socioeconômico mais comprometidas com um modelo de 
vida sustentável, que respeite os limites ambientais e que leve em conta as 
necessidades e possibilidades das gerações futuras. A escola passou a ser 
um lugar privilegiado para se discutir as questões ambientais, pois tais 
questões contribuem para diversos aspectos do processo 
ensino/aprendizagem, apresentando elementos relativos aos conteúdos, 
englobando disciplinas variadas, tais como Ciências, Geografia, História, 



condutas e atitudes, que vão desde práticas de higiene e saúde até respeito 
ao colega e a si mesmo; elementos relativos à política, cidadania e ética, 
permitindo o desenvolvimento de cidadãos conscientes e críticos (MANZANO 
E DINIZ, 2003). Os professores de geografia foram desafiados a ampliar o 
escopo relacionado ao conceito de meio ambiente na geografia, incluindo 
neste o enfoque ecológico, além dos aspectos sociais e físicos já 
tradicionalmente tratados. Desta forma, o desafio desta nova fase da 
Educação sobre o meio ambiente, a Educação Ambiental, deve ter como 
procedimento de construção de conhecimentos a investigação dos aspectos 
sociais relacionados à preservação ambiental, e a formação da consciência 
ambiental a partir do entendimento das dinâmicas ecológicas do planeta. 

 

Metodologia:  
Será realizada uma pesquisa qualitativa, com obtenção de dados descritivos 
a partir de transcrições de entrevistas e de extratos de vários tipos de 
documentos, além das informações obtidas a partir do acompanhamento do 
pesquisador durante a aula do professor participante. Serão acompanhados e 
entrevistados 20 professores de geografia do ensino fundamental, sendo 10 
de escolas públicas e 10 de instituições privadas. Basicamente as perguntas 
do questionário semiestruturado abordarão questões como: 1) Você costuma 
abordar o tema meio ambiente nas suas aulas? 2) O que você aborda? 3) 
Como você aborda? Serão mensurados os temas mais abordados que serão 
classificados nas seguintes categorias: Aspectos Constitutivos; Aspectos 
Destrutivos; Atitudes; Relacionados à Saúde; e Aspectos Sociais. 

 

Local de realização do Projeto:  
Escolas de Ensino Básico Públicas e Privadas da Cidade de Lages – SC. 
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O TERRITÓRIO SOB A GLOBALIZAÇÃO 

 

Área de Conhecimento: GEOGRAFIA 

 

Objetivo Geral:  
Identificar na Região Serrana do estado de Santa Catarina se ocorreram 
mudanças territoriais relacionadas ao advento da Globalização. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Verificar as dinâmicas territoriais da Região Serrana de Santa Catarina e 
identificar as possíveis transformações nos últimos 50 anos; 
Analisar se o fenômeno da globalização foi determinante para a atual 
configuração territorial da Região Serrana de Santa Catarina; 
Apresentar propostas de sustentabilidade ambiental para as conjecturas 
futuras relacionadas às dinâmicas territoriais atuais presentes na Região 
Serrana de Santa Catarina. 

 

Justificativa:  
O conceito de Globalização vem se delineando ao longo do século XX - 
período que também marcaria o início deste processo - para consolidar-se 
como um fenômeno de natureza praticamente econômica, relacionado com a 
expansão e aprofundamento do capitalismo em nível global. Contudo, o 
processo de globalização poderia ser entendido como uma homogeneização 
sociocultural e espacial que seria contrária à fragmentação advinda de 
dinâmicas socioculturais de origem regional e local. Desta forma, a 
globalização se manifestaria no território, sendo este concomitantemente 
apropriação (num sentido mais simbólico) e domínio (num enfoque mais 
concreto, político e econômico) de um espaço socialmente partilhado (e não 
simplesmente construído) (HAESBAERT E LIMONAD, 2007). Diferentemente 
do território das sociedades tradicionais, o da sociedade moderna o território 
passa a ser visto antes de tudo, numa perspectiva utilitarista, como um 



instrumento de domínio, a fim de atender às necessidades humanas, sendo 
que esta forma de organização territorial, cada vez mais moldada pela 
mobilidade, pelos fluxos e pelas redes, tende a fragmentar e, destarte, 
assimilar todo tipo de cultura estrangeira. 

 

Metodologia:  
Identificar nas feições do território e nos processos de territorialização da 
Região Serrana de Santa Catarina nos últimos 50 anos os seguintes pontos: 
- A construção do território na dimensão material advinda da esfera política e 
econômica, e imaterial, a partir da esfera cultural e dos símbolos e valores 
partilhados pelos grupos sociais; 
- As influências da identidade, e vice-versa, na moldagem do território; 
- A permeabilidade do território com relação às suas fronteiras; 
- O grau de fragmentação a partir da continuidade ou descontinuidade 
presente no território; 
- As mudanças históricas a partir da perspectiva temporal dos últimos 50 anos. 
Avaliar a globalização determinou as possíveis novas feições e processos de 
territorialização da Região Serrana de Santa Catarina. 

 

Local de realização do Projeto:  
Na Região Serrana de Santa Catarina. 
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O AQUECIMENTO GLOBAL E AS SUAS MANIFESTAÇÕES NA REGIÃO 

SERRANA CATARINENSE 
 

Área de Conhecimento: GEOGRAFIA 

 

Objetivo Geral:  
Identificar as mudanças nos Indicadores climáticos, como temperatura e 
pluviosidade, em decorrência das mudanças climáticas na Região Serrana 
Catarinense. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Levantar os dados de temperatura e de pluviosidade das últimas três décadas 
na Região Serrana de Santa Catarina; 
Analisar com estatística descritiva se houve alterações significativas nos 
dados de temperatura e pluviosidade nas últimas três décadas; 
Discutir propostas para atenuar, ou eliminar, os determinantes do aumento de 
efeito estufa nas atividades humanas na Região Serrana de Santa Catarina; 
Apresentar propostas para a adaptação das sociedades humanas que usam e 
ocupam o território da Região Serrana de Santa Catarina aos efeitos do 
Aquecimento Global. 

 

Justificativa:  
O Aquecimento Global é uma realidade incontestável na atualidade, sendo 
discutível somente a sua origem, a qual pode ser natural ou antropogênica. 
Sendo assim, nenhum local do planeta está isento das consequências do 
aumento do efeito estufa na atmosfera do planeta. As atividades humanas 
contemporâneas contribuíram (e continuam a contribuir) para o aumento do 
efeito estufa quando alteraram o ciclo do carbono, removendo este elemento 
de reservatórios sedimentares, do solo e da biosfera e dispondo-o na 
atmosfera. Este processo eleva a temperatura média do planeta e altera os 



regimes de chuva. A elevação prevista para aproximadamente 2ºC na média 
da temperatura global irá provocar mudanças como: elevação do nível dos 
mares; variação na precipitação e evapotranspiração que atuarão na mudança 
da distribuição de água global. Na região serrana de Santa Catarina o bioma 
de Mata Atlântica de Araucária está ameaçado devido à elevação da 
temperatura média das latitudes subtemperadas. Com relação à 
epidemiologia, as doenças tropicais terão sua distribuição ampliada para as 
regiões subtemperadas. Contudo, os efeitos do aquecimento global não 
atingirão de forma homogênea o planeta, sendo mais certos ocorrerem nas 
latitudes médias e altas, onde está localizada a Região Serrana de Santa 
Catarina. 

 

Metodologia:  
Levantar os dados meteorológicos de localidades da Região Serrana de Santa 
Catarina com dados registrados em estações climatológicas da região. 
Acessar dados secundários de órgãos climáticos oficiais. Realizar o 
tratamento dos dados com estatística descritiva e sintetizá-los com tabelas e 
gráficos. 

 

Local de realização do Projeto:  
Região Serrana de Santa Catarina. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO EM CRIANÇAS DE IDADE 

ESCOLAR 

 

Área de Conhecimento: PEDAGOGIA 

 

Objetivo Geral:  
Intervenção experimental de caráter plástico, teatral e musical com 
metodologia de ensino-aprendizagem interdisciplinar em escolas de ensino 
básico da cidade de Lages. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Intervir experimentalmente em crianças com atividades artísticas de caráter 
plástico, teatral e musical com finalidade de ensino-aprendizagem 
interdisciplinar; 
Realizar atividades de caráter plástico envolvendo os temas de representação 
social de gênero; 
Realizar atividades de caráter musical envolvendo os temas de representação 
social de gênero; 
Realizar atividades de caráter teatral envolvendo os temas de representação 
social de gênero; 
Avaliar a aprendizagem num contexto interdisciplinar da representação social 
de gênero. 

 

Justificativa:  
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é um documento editado pelo 
Ministério da Educação e que oferece as balizas para se construir uma 
referência curricular nacional para o ensino fundamental. Dentre as suas 
muitas recomendações, estes parâmetros recomendam aos educadores que 
“[...] as crianças e os jovens deste país desenvolvam suas diferentes 
capacidades, enfatizando que a apropriação dos conhecimentos socialmente 
elaborados é a base para a construção da cidadania e da sua identidade, e 
que todos são capazes de aprender e mostrar que a escola deve proporcionar 
ambientes de construção dos seus conhecimentos e de desenvolvimento de 
suas Inteligências com suas múltiplas competências (BRASIL, 1998, p. 10-
11)”. Tais PCN prescrevem também que os temas sociais urgentes – 
chamados Temas Transversais -, devam ser desenvolvidos de maneira 
interdisciplinar no ensino fundamental (BRASIL, 1998). Uma dos temas 
emergenciais da atualidade é a questão da representação social de gênero. 
As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente 
elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social (JODELET, 2002). 
O termo gênero surge pelo prisma dos conceitos tecno-artificiais criados com 



base em estruturas biológicas e mediados pelo (necro/bio) poder, o qual não 
surgiu no horizonte intelectual por geração espontânea. Várias correntes de 
pensamento confluíram neste processo para aportar diversos elementos: 
ideólogos da Revolução Sexual (Wilhem Reich e Herbert Marcuse), 
construtivistas sociais (Jacques Derrida e Michel Foucault), existencialistas 
(Simone de Beauvoir), feministas (Shulamith Firestone, Germaine Greer, Joan 
Scott), entre outros defensores da origem científica do termo gênero (John 
Money). Tal conceito de gênero apareceu como um conceito construído 
criticamente sobre os papéis sexuais, ou seja, como uma categoria de relação 
prescritiva composta por múltiplos elementos com diversos significados, ainda 
que todos tenham em comum o fato de se referirem à especificidade de rasgos 
e características psicossociais vinculados à dicotomia/binariedade sexual.    

 

Metodologia:  
Intervenção experimental de caráter plástico, teatral e musical com 
metodologia de ensino-aprendizagem interdisciplinar em escolas de ensino 
básico da cidade de Lages. Em cada atividade experimental (plástica, musical 
e teatral) serão trabalhados em sala de aula aspectos teóricos com leitura 
compreensiva, atividade prática e bate-papos de relatos das experiências 
vivenciadas. 

 

Local de realização do Projeto:  
Escolas de Ensino Básico da Cidade de Lages – SC. 
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COMO O CUIDAR E O EDUCAR NAS CRECHES 

 

Área de Conhecimento: PEDAGOGIA 

 

Objetivo Geral:  
Avaliar os aspectos de prestação às necessidades básicas e educacionais 
empregados em creches da cidade de Lages – SC. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Levantar os Projetos Pedagógicos das Creches pesquisadas; 
Acompanhar o cotidiano dos profissionais cuidadores nas creches; 
Avaliar as atividades exercidas no cotidiano e classificá-las nas categorias 
Cuidar e Desenvolvimento; 
Analisar a vinculação entre o cuidar e o projeto pedagógico de 
desenvolvimento das crianças. 

 

Justificativa:  
O trabalho com crianças nas creches demandam o cuidado e a educação na 
relação cotidiana. De um lado, as crianças necessitam dos cuidados 
essenciais ligados às questões de alimentação, vestuário, saúde, pelos quais 
todos os seres humanos são subjugados. De outro, necessitam também da 
interferência imediata, em especial do adulto, para a realização destes 
cuidados e outras tarefas do dia-a-dia, desta forma, demonstrando a 
vinculação necessária entre o cuidar e o desenvolvimento da criança. 
Contudo, o que ocorre no cotidiano dessas instituições de ensino é a tendência 
de priorizar o cuidado nos atendimentos em detrimento da preocupação com 
o desenvolvimento, o qual descende historicamente de uma visão 
assistencialista quando da origem deste tipo de instituição de ensino. 
Atualmente, com a necessidade dos pais em formar a renda familiar com o 
trabalho profissional fora do ambiente doméstico, as creches passaram a 
serem exigências sociais cada vez maiores. Os avanços de novas formas de 
concepção do desenvolvimento infantil e também de mudanças estruturais 
(econômicas, sociais, tecnológicas) ocorridas em nível mundial, como no 
Brasil, as questões envolvidas no atendimento de crianças nas creches 
vislumbra-se na necessidade intrínseca de a criança interagir, aprender, sentir, 
perceber, ou seja, quando o adulto realiza ações sobre a criança do ponto de 
vista do cuidar, ao mesmo tempo estabelece com ela uma vasta gama de 
relações. 

 

Metodologia:  



Os Projetos Pedagógicos das Creches pesquisadas serão solicitados pelo 
responsável pela instituição. Serão acompanhados os trabalhos dos 
cuidadores durante o horário normal de funcionamento das creches. Avaliar as 
atividades exercidas no cotidiano serão classificadas  nas categorias Cuidar e 
Desenvolvimento. Será analisada a vinculação entre o cuidar e o projeto 
pedagógico de desenvolvimento das crianças. 

 

Local de realização do Projeto:  
Creches da Cidade de Lages – SC 
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A INFÂNCIA DE CURTA DURAÇÃO 

 

Área de Conhecimento: PEDAGOGIA 

 

Objetivo Geral:  



Avaliar os determinantes da tendência de baixo rendimento, ou o “Fracasso 
Escolar”, das crianças de setores populares nas Escolas Públicas de Lages – 
SC. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Levantar o histórico escolar das crianças de escolas públicas em Lages – SC; 
Levantar o perfil médio dos alunos matriculados em escolas públicas em Lages 
– SC; 
Realizar uma pesquisa exploratória das condições socioeconômicas, 
ambientais e culturais, com entrevistas semiestruturadas, com crianças 
matriculadas em escolas públicas e moradoras de bairros populares; 
Levantar o Projeto Pedagógico das escolas públicas participantes da 
pesquisa; 
Analisar possíveis correlações entre determinantes socioeconômicos, 
ambientais e culturais com o rendimento escolar de crianças matriculadas em 
escolas públicas.  

 

Justificativa:  
As crianças das camadas sociais populares estão expostas a determinantes 
sociais, econômicos, ambientais e culturais adversos daqueles das camadas 
mais abastadas. A carência material relacionada às necessidades básicas de 
subsistência submetem estas crianças ao um rol de atividades que vão muito 
além do processo lúdico e educacional, acrescentando aspectos de atividades 
remuneradas para a complementação da renda familiar. Desta forma, estas 
crianças começam a trabalhar a partir do sete anos de idade, assim como 
frequentam o ambiente escolar. Este projeto buscar aprofundar as seguintes 
questões: Quais os sistemas de organização, de classificação e de atitudes 
que configuram o modo de vida da criança que trabalha e estuda e de sua 
família? Quais as regras, valores sociais e significados aí expressos?   

 

Metodologia:  
O levantamento do histórico escolar das crianças de escolas públicas em 
Lages – SC será realizado diretamente nas escolas ou a partir de base dados 
da Secretaria de Educação da Cidade, assim será feito também com relação 
ao levantamento do perfil médio dos alunos matriculados em escolas públicas 
em Lages – SC. A pesquisa exploratória das condições socioeconômicas, 
ambientais e culturais, com entrevistas semiestruturadas, com crianças 
matriculadas em escolas públicas e moradoras de bairros populares será feito 
in loco nas instituições de ensino. Será solicitado para os responsáveis pelas 
instituições de ensino o respectivo Projeto Pedagógico das escolas públicas 
participantes da pesquisa. Finalmente, serão analisadas as possíveis 
correlações entre determinantes socioeconômicos, ambientais e culturais com 
o rendimento escolar de crianças matriculadas em escolas públicas. 

 

Local de realização do Projeto:  
Escolas de Ensino Básico da Cidade de Lages – SC. 
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A IGREJA CATÓLICA E A DITADURA MILITAR NO BRASIL 

 

Área de Conhecimento: Capes – 70500002 – HISTÓRIA 

 

Objetivo Geral:  
Analisar o papel da Igreja Católica no período da ditadura militar no Brasil 
(1964-1985), especificamente na cidade de Lages-SC. 
 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Levantar documentação histórica e jornalística sobre o tema; 
Verificar o posicionamento da Igreja Católica na cidade de Lages (SC) durante 
o período de ditadura militar; 
Apresentar as ações da instituição religiosa com relação ao regime e ao às 
ações políticas exercidas pelos militares; 
Analisar as diversas ações das diferentes linhas de pensamento da Igreja 
Católica com relação ao desfecho do regime de ditadura no Brasil.  

 

Justificativa:  
O período de ditadura militar no Brasil (1964-1985) foi seguido por ações que 
sufocaram a mobilização da sociedade em vários movimentos como o 
trabalhista, sociais (estudantis, por exemplo) e de oposição. Inicialmente a 
Igreja Católica, conhecidamente conservadora, apoiou o regime, porém, 



durante o período da ditadura passou a denunciar e combater os abusos e 
imposturas do regime que se seguiu. Próximo do fim do período de exceção, 
a Igreja se tornou mais contundente criticando e denunciando torturas, prisões 
abusivas, falta de liberdade civil, exclusivamente no período posterior ao ano 
de 1968, quando da declaração do AI5 (Ato Institucional 5), e o consequente 
aumento da repressão. 

 

Metodologia:  
A pesquisa será realizada a partir de levantamento de documentação 
acadêmica, de instituições governamentais e material disponível na internet. 

 

Local de realização do Projeto:  
Cidade de Lages – SC. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-

UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 
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PERFIL DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA REGIÃO SERRANA 

CATARINENSE 
 

Área de Conhecimento: Capes – 70500002 – HISTÓRIA 

 

Objetivo Geral:  



Analisar o perfil e os fatores que determinam a violência contra a mulher na 
Região Serrana Catarinense. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Levantar os dados sobre a violência contra a mulher no Mundo, no Brasil, em 
Santa Catarina e na Região Serrana Catarinense; 
Analisar o perfil da mulher que sofre violência; 
Analisar o perfil da violência contra a mulher na região; 
Analisar os fatores determinantes que levam a ação violenta contra a mulher 
na região.   

 

Justificativa:  
A violência contra a mulher é um fenômeno histórico relacionado ao padrão 
paternalista da maioria das sociedades do mundo atual. A violência contra a 
mulher e sua submissão às questões de gênero é considerada um fenômeno 
social de caráter progressivo que afeta todas as dimensões vitais que integram 
a mulher (KRUCZEWSKI E PEREIRA, 2016). A violência contra a mulher está 
sendo divulgada diariamente na mídia brasileira e está arraigada 
intrinsicamente à cultura de gerações, apesar o enfrentamento das políticas 
públicas. No Brasil, na primeira década do século XXI ocorreram cerca de 50 
mil feminicídios, sendo em 2011 no Brasil o tipo de violência mais prevalente 
foi a física (44,2% dos casos) seguida das violências moral (20%) e sexual 
(12,2%). Além disso, dados mostram que das 223.796 vítimas de violência 
notificadas no SINAN durante o ano 2014, 147.691 eram mulheres. Estudos 
realizados em Santa Catarina apresentaram o estado como penúltimo lugar 
em homicídios de mulheres; no entanto, dados da Secretaria de Segurança 
Pública colocaram esse Estado como 2º lugar nas taxas de tentativas de 
estupro e em 5º lugar no ranking nacional de estupros com 44,3 casos por 100 
mil mulheres. Dados mostram que no decorrer de 2013 aproximadamente 130 
mil mulheres foram vítimas de violência em Santa Catarina, e que entre 2006 
e 2013 houve um aumento de 12% dos homicídios de mulheres 
(KRUCZEWSKI E PEREIRA, 2016). 

 

Metodologia:  
Utilizar-se-á a pesquisa exploratória descritiva, desenvolvida a partir de dados 
secundários, revisão bibliográfica e legislação vigente. 

 

Local de realização do Projeto:  
Região Serrana Catarinense 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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A HISTÓRIA DO FUTSAL PROFISSIONAL EM LAGES-SC 

 

Área de Conhecimento: Capes – 70500002 – HISTÓRIA Área de Conhecimento:  

 

Objetivo Geral:  
Descrever a história do futsal profissional em Lages-SC. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Descrever a história do futsal no Mundo, Brasil, em Santa Catarina e na cidade 
de Lages; 
Descrever a história da fundação da Federação Catarinense de Futebol de 
Salão; 
Apresentar o histórico da fundação e a trajetória dos times masculinos e 
femininos da cidade de Lages – SC; 
Apresentar um estudo de caso: Associação Leoa da Serra.  

 

Justificativa:  
A prática do futsal em Santa Catarina iniciou-se na década de 1950 na cidade 
de Florianópolis, enquanto outro grupo pioneiro surgia na firma Eletro Técnica, 
que possuíam uma quadra iluminada. Na cidade de Joinville, o futsal ganhava 
adeptos através da equipe do Curriola Independente e do América. 0 primeiro 
contato entre interior e capital deu-se em 1957 quando a equipe da Polícia 
Militar, perdeu para o Curriola Independente (5 x 4) e venceu o América (2 x 
1). Ainda em 1957 a Federação Atlética Catarinense (FAC) criou o 
Departamento de Futebol de Salão, tendo como primeiro diretor o jornalista 
Waldir Mafra, organizador dos primeiros Jogos de Inverno, destacando-se 
entre os clubes participantes, a Polícia Militar e o Clube Doze de Agosto. Em 



1957 foi fundada a Federação Catarinense de Futebol de Salão, sendo 
realizado o primeiro campeonato oficial em 1958, consagrando o Clube Doze 
de Agosto, da cidade de Florianópolis como o primeiro campeão. Atualmente, 
os times de futsal profissional da cidade de Lages competem nas principais 
ligas estaduais e nacionais, tanto o futsal feminino e masculino, apresentando 
elencos de jogadores de destaque, como a atual a cinco vezes melhor 
jogadora do mundo de futsal, Amandinha (Associação Leoa da Serra). 

 

Metodologia:  
A pesquisa será realizada a partir de levantamento de documentação 
acadêmica, de instituições governamentais e material disponível na internet e 
entrevistas com jogadores, técnicos e dirigentes. 

 

Local de realização do Projeto:  
Na Cidade de Lages – SC. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
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AQUISIÇÃO DA ORTOGRAFIA EM CRIANÇAS 

 



 Área de Conhecimento: LETRAS – PORTUGUÊS - 80201008 

 

Objetivo Geral:  
Descrever e analisar como ocorre a aquisição da ortografia nas séries iniciais 
a partir da análise de erros ortográficos encontrados em textos espontâneos 
realizados por crianças. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Descrever e analisar os erros ortográficos encontrados em textos de crianças 
dos anos iniciais do ensino fundamental;  
Observar as tendências no processo de aquisição da ortografia; 
Produzir uma cartilha visando contribuir com a ação pedagógica dos 
professores no processo de ensino-aprendizagem da ortografia. 

 

Justificativa:  
A criança percebe rapidamente que pode se comunicar utilizando, além da 
fala, símbolos, desenhos e riscos num papel, descobrindo, assim, o papel da 
escrita precocemente. A criança aprende a utilizar a escrita num processo que 
envolve: a escrita pré-silábica, silábica e alfabética. Para VYGOTSKY (2001) 
a escrita faz parte do desenvolvimento da criança e “é uma linguagem de 
pensamento, de representação, uma linguagem desprovida do traço mais 
substancial da fala – o som material”. Os trabalhos de LEMLE (1982) são 
bastante utilizados como referência para os estudos de aquisição do 
Português Brasileiro, caracterizando três tipos básicos de correspondência: 
Correspondências biunívocas entre fonemas e letras; Correspondência de um 
para mais de um, determinadas a partir da posição; Relações de concorrência. 

 

Metodologia:  
Três escolas da cidade de Lages (SC) serão selecionadas, nas quais alunos 
do ensino fundamental das séries iniciais serão estimulados, com histórias em 
quadrinhos e lendas folclóricas a produzir textos espontâneos, num total de 5 
a 8 textos por aluno, dos quais serão avaliadas as seguintes variáveis: do tipo 
de escola, série e tipo de erro. 

 

Local de realização do Projeto:  
Escolas do Ensino Fundamental da cidade de Lages – SC. 

 
______________________________________________________ 
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A FORMAÇÃO ESCOLAR DE LEITORES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Área de Conhecimento: LETRAS – PORTUGUÊS – 80201008 

 

Objetivo Geral:  
Problematizar o potencial de contribuição para a formação de leitores das 
propostas de abordagem do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD). 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Investigar a adesão dos alunos na leitura de obras literárias disponibilizados 
pelo PNLD; 
Identificar de que forma os textos são trabalhados, 
Discutir a relação do livro literário no ensino de Língua Portuguesa, 
apresentando o objeto e contextualizando a concepção de leitura e a formação 
escolar de leitores. 

 

Justificativa:  
O Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), promoveu a 
unificação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), passando então a utilizar a 
nomenclatura de Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), 
com o intuito de reunir aquisição e distribuição de livros didáticos e literários, 
e ampliar o seu objetivo, incluindo também obras pedagógicas, jogos 
educacionais, materiais de reforço, materiais de formação, entre outros 
(BRASIL, 2019a). O PNLD possui ainda a modalidade PNLD literário, em que 
as escolas participantes registram a escolha das obras literárias por 
categorias, de acordo com a quantidade de alunos e, assim, recebem acervos 
de livros. 

 

Metodologia:  



Três escolas da cidade de Lages (SC) serão selecionadas, cujos professores 
de Português do 6º ao 9ºano serão acompanhamento durante suas aulas 
visando identificar de que forma os textos são trabalhados. Após a análise 
sistemática dessas informações, será realizada uma discussão sobre a 
relação do livro literário no ensino de Língua Portuguesa, apresentando o 
objeto e contextualizando a concepção de leitura e a formação escolar de 
leitores. 

 

Local de realização do Projeto:  
Escolas do Ensino Fundamental da cidade de Lages – SC. 

 
______________________________________________________ 
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A DIFICULDADE NA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

 

 Área de Conhecimento: LETRAS – PORTUGUÊS – 80201008 

 

Objetivo Geral:  
Investigar a dificuldade na leitura e na produção de textos acadêmicos por 
acadêmicos do curso de Letras. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  



Mapear o perfil socioeconômico e o histórico escolar do acadêmico do curso 
de Letras; 
Investigar a forma de aprendizagem do estudante; 
Identificar as práticas de leitura do acadêmico do curso de Letras; 
Analisar os textos acadêmicos produzidos pelo estudante. 

 

Justificativa:  
Para POERSCH (2001), “a leitura consiste na configuração cerebral de um 
conteúdo a partir de um texto (expressão). Consiste em transformar, para fins 
de comunicação (linguagem), uma sequência discreta (de letras, de palavras, 
de frases), e apresenta serialmente – uma unidade após a outra -, para a 
realidade analógica, “fotografada” (pensamento)”. A fase inicial de dominar a 
“mecânica” do sistema de escrita permite somente a identificação da palavra 
se forem vencidas algumas dificuldades na conversão dos eixos da leitura 
(grafema-fonema) e da produção escrita (fonema-grafema). A inabilidade no 
letramento é definida como o analfabetismo funcional. Segundo o Instituto 
Nacional de Analfabetismo Funcional (2018, p. 8), “Os analfabetos funcionais 
- equivalentes, em 2018, a cerca de 3 em cada 10 brasileiros - têm muita 
dificuldade para fazer uso da leitura e da escrita e das operações matemáticas 
em situações da vida cotidiana”.  O conceito de letramento, a partir da obra 
seminal de STREET (1984), é definido como usos e práticas sociais de 
linguagem recobrindo contextos sociais diversos (escola, família, igreja, 
mídias, etc.) em uma perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. No 
contexto brasileiro, o letramento passou a significar a aprendizagem e o uso 
da leitura e da escrita inserindo o contexto social (Furtado, 2019). 

 

Metodologia:  
Pesquisa exploratória será realizada em duas instituições de ensino superior 
da cidade de Lages (SC), com acadêmicos do curso de Letras. A partir de uma 
entrevista com questionário semiestruturado, realizar-se-á o mapeamento do 
perfil socioeconômico e o histórico escolar do acadêmico. Investigar-se-á a 
forma de aprendizagem do estudante, assim como a identificação das suas 
práticas de leitura.. Finalmente, serão realizadas análises dos textos 
acadêmicos produzidos pelo estudante para verificar a sua dificuldade na 
leitura e produção dos mesmos. Os dados dos questionários serão 
confrontados com a qualidade de leitura e produção de textos visando 
encontrar determinantes da capacidade de letramento dos estudantes de 
Letras. 

 

Local de realização do Projeto:  
Instituições de Ensino Superior da cidade de Lages – SC. 
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ANÁLISE DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR INDUSTRIAL 

CATARINENSE 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 60204001 

 

Objetivo Geral:  
Analisar a balança comercial de importação e exportação dos setores da 
indústria catarinense entre os anos de 2015 e 2020. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Apresentar a evolução histórica da Revolução Industrial no mundo, no Brasil e 
no estado de Santa Catarina; 
Identificar as variáveis econômicas relacionadas ao setor industrial associadas 
ao conceito de desenvolvimento das nações; 
Investigar os indicadores econômicos relativos às exportações e importações 
dos setores da indústria catarinense, com base nos dados disponibilizados 
pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC); 
Analisar a partir do conceito de autossuficiência econômica os potencias da 
indústria catarinense. 

 

Justificativa:  
O processo de industrialização inicia-se com o desenvolvimento e a ampliação 
tecnológica, simbolizada pela invenção da máquina a vapor, o qual apresenta 
como característica principal a consolidação do sistema capitalista a partir da 
mudança nas relações de trabalho e nos progressivos aumentos de 
produtividade. Tal revolução provoca o êxodo rural, com o aumento de 
territórios urbanos, alteração na dinâmica social, alavancando a burguesia 



como a classe dona e acumuladora de capital, e mudanças no meio ambiente, 
com um aumento significativo pela demanda por matérias-primas, por fontes 
de energia, assim como incrementando os impactos ambientais relacionados 
às externalidades negativas da atividade industrial.  O processo de 
industrialização foi reconhecido como um indicador do processo de 
desenvolvimento das nações, sendo que no Brasil, esse processo inicia-se de 
fato a partir dos anos de 1930, mas vai consolidar-se nas últimas décadas do 
daquele século. A partir de 1990, o estado de Santa Catarina começa a se 
abrir economicamente, e diversos segmentos passaram por uma 
reestruturação, em busca de melhor posição no mercado, que se tornou mais 
competitivo. Empresas de capital internacional passaram a participar de 
fusões e aquisições de empresas catarinenses. Desse modo, essas 
características causaram um efeito na balança comercial de exportações e 
importações da economia catarinense. A partir de 2009, o estado começou a 
apresentar balança comercial desfavorável, devido à redução no ICMS para 
importações, e ao bom desempenho portuário, criando situação favorável a 
empresas importadoras.  

 

Metodologia:  
A pesquisa se classifica como documental, visto que ela busca unir 
informações dispersas sobre a balança comercial do setor industrial 
catarinense. Em relação à abordagem, a pesquisa se caracteriza como 
quantitativa, pois a coleta de informações se dá de forma quantificada. Os 
dados financeiros referentes à importação e exportação dos setores da 
indústria catarinense serão coletados a partir da disponibilização pelo 
observatório da FIESC. Serão utilizadas pesquisas publicadas anteriormente 
como referência aos temas relacionados como base para o referencial teórico 
da pesquisa. Os dados serão coletados em categorias de setores industriais 
definidos pela FIESC, serão tratados com estatística descritiva e analisados 
com relação à autossuficiência do setor.  

 

Local de realização do Projeto:  
Estado de Santa Catarina. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-

UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
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A CULTURA ORGANIZACIONAL EM EMPRESAS DE GESTÃO FAMILIAR 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 60204001  

 

Objetivo Geral:  
Avaliar aspectos gerenciais da cultura organizacional em empresas de gestão 
familiar. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Investigar as características das práticas gerenciais relacionadas à cultura 
organizacional deste tipo de empresa; 
Investigar as características do controle gerencial relacionadas à cultura 
organizacional deste tipo de empresa; 
Identificar como se dá o processo sucessório deste tipo de empresa. 

 

Justificativa:  
A cultura organizacional em empresas é responsável por reunir os hábitos, 
crenças, comportamentos e valores, de tal forma a influenciar a forma como 
os gerentes conduzem os negócios. Esse sistema de valores é compartilhado 
não apenas pelos membros internos da organização, mas também com o 
ambiente externo, representando sua diferenciação das demais empresas. 
Empresas familiares apresentam uma cultura organizacional fortemente 
influenciada pelo seu fundador, caracterizando uma consolidação identitária, 
esta que pode ser perdida com o processo sucessório. A adaptação destas 
empresas ao mercado depende da preparação de suas estratégias de 
desempenho de acordo com sua cultura organizacional, sendo fundamental 
que os gestores da primeira e segunda geração repassem seus 
conhecimentos e experiências para seus sucessores, afim de não se perder o 
modelo de gestão do negócio familiar (MACHADO, 2019). 

 

Metodologia:  
A pesquisa apresentar-se-á de caráter descritivo, com o procedimento de 
levantamento de dados com abordagem quantitativa quanto ao problema da 



pesquisa. A amostragem desta pesquisa será feita com os responsáveis de 
empresas varejistas em nível nacional, num total de 60 empresas, que 
responderão um questionário por meio eletrônico, após receberem um termo 
de consentimento livre e esclarecido aprovado previamente pelo Comitê de 
Ética da instituição de ensino Unifacvest. Os dados serão analisados com 
estatística descritiva e com modelos estatísticos de correlação.  

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO DE COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 60204001   

 

Objetivo Geral:  
Analisar o desempenho econômico de cooperativas agropecuárias da Região 
Serrana Catarinense 

 



Objetivo(s) Específico(s):  
A partir da análise fatorial, investigar os indicadores contábeis importantes na 
avaliação, juntamente com o acompanhamento do desempenho dessas 
cooperativas; 
Levantar os dados de balanços das cooperativas em sítios eletrônicos 
privados e públicos ligados ao setor; 
Analisar, a partir das variáveis selecionadas, o desempenho econômico do 
setor.  

 

Justificativa:  
As cooperativas agropecuárias possibilitam ao produtor rural a armazenagem 
e a comercialização dos produtos, ganhos em escala e competitividade, 
agregação de valor com emprego de tecnologia nas matérias-primas e a 
democratização do acesso à tecnologia e à assistência técnica. Contudo, 
essas organizações apresentam uma estrutura gerencial como muitos 
associados, frequentemente com baixo nível de escolaridade, que gera 
problemas de gestão que podem comprometer o seu desempenho econômico.  

 

Metodologia:  
A partir da análise fatorial, serão investigados os indicadores contábeis 
importantes na avaliação juntamente com o acompanhamento do 
desempenho dessas cooperativas. Realizar-se-á um levantamento de dados 
dos balanços das cooperativas em sítios eletrônicos privados e públicos 
ligados ao setor. Por fim, analisar-se-á, a partir das variáveis selecionadas, o 
desempenho econômico do setor. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 
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PLANO DE NEGÓCIO EM ASSENTAMENTOS RURAIS SUSTENTÁVEIS 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO - 60201002 

 

Objetivo Geral:  
Identificar estratégias para a ampliação de renda das famílias a partir da 
exploração sustentável dos recursos naturais com potencial de atividade 
extrativista. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Investigar os recursos naturais no território do assentamento com potencial de 
exploração extrativista sustentável; 
Realizar um plano de negócio a partir da escolha do recurso natural a ser 
explorado de forma sustentável; 
Apresentação da metodologia de planejamento participativo na gestão do 
negócio; 
Delinear as estratégias para a geração sustentável de renda para as famílias 
do assentamento; 
Capacitação das famílias para o gerenciamento sustentável do negócio.  

 

Justificativa:  
O território brasileiro apresenta diversos biomas terrestres e aquáticos ricos 
em matérias-primas (alimentares, florestais, medicinais, energéticas e 
minerais, pesqueiras). A exploração destes recursos de forma sustentável 
requer racionalidade com utilização de conhecimento científico agregado às 
demais formas de conhecimento, visando à preservação da sustentabilidade 



do desenvolvimento econômico e social das populações sociais. Geralmente, 
as comunidades que subsistem com a exploração extrativista de matérias-
primas vivem em situações de pobreza e falta de acesso aos serviços públicos, 
o que estimula o abandono da atividade ou a prática de atividades ilegais. Em 
resposta a este cenário envolvendo estas comunidades o governo tem 
incentivado a criação de Projetos de Assentamento Agroextrativista (PAE). O 
plano de negócios é uma ferramenta utilizada para realizar projeções de um 
empreendimento/negócio visando alcançar melhorias futuras. Sua elaboração 
é condicionada a uma série de fatores que o envolvem questões ambientais, 
tecnológicas, econômicas, financeiras, sociais e culturais.  

 

Metodologia:  
Após a definição do assentamento que fará parte da pesquisa, serão 
realizadas as coletas de dados primários e secundários qualitativos e 
quantitativos sobre as dimensões sociais, demográficas, ambientais e culturais 
do assentamento. Os dados primários serão obtidos na sua maioria por meio 
do diagnóstico rural participativo com reuniões com as famílias dos moradores. 
O plano de negócio deverá abranger aspectos como o diagnóstico do ambiente 
de negócio, os produtos potenciais e suas características tecnológicas; as 
possibilidades de mercado; as estratégias para o desenvolvimento do negócio 
e o plano financeiro. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional 
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ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO - 60201002 

 

Objetivo Geral:  
Elaborar proposições de estratégias de alfabetização de financeira para 
estudantes do ensino médio. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Realizar revisão bibliográfica sobre o tema estratégias de ensino-
aprendizagem que envolvam a alfabetização financeira destinada para alunos 
do ensino médio; 
Realizar uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural, assim como 
do nível de educação financeira a partir da aplicação de um questionário 
estruturado; 
Realizar a intervenção de pelo menos duas estratégias de ensino-
aprendizagem de educação financeira; 
Avaliar o aprendizado dos alunos com aplicação de questionário estruturado 
visando definir a melhor estratégia de educação financeira. 
Propor estratégias para a alfabetização financeira para os estudantes do 
ensino médio. 

 

Justificativa:  
O endividamento da população é um indicador da saúde e nível educacional 
financeiro das famílias. No mundo após a crise de 2008 o nível de 
endividamento familiar aumentou significativamente. No Brasil, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
apontou em setembro de 2019, que o percentual de famílias brasileiras com 
dívidas fechou em 65,1%, sendo o maior percentual desde 2013 e o terceiro 
maior registro da história brasileira, sendo que o principal fator determinante 
deste fenômeno econômico é o analfabetismo financeiro. A alfabetização 
financeira é baseada em pilares como conhecimento financeiro (ou educação 
financeira), a atitude financeira e o comportamento financeiro. A carência por 
educação financeira aumenta o endividamento principalmente pela disposição 
dos indivíduos em pagar juros e taxas administrativas elevadas. O incentivo à 
educação financeira nas escolas por parte da OCDE (2009) foi endossada no 
encontro do G20, sendo oficializada a educação financeira no Brasil a partir do 
Decreto n.º 7.397, de 22 de dezembro de 2010, onde foi instituída a Estratégia 
Nacional de Educação Financeira – ENEF, a qual possui a finalidade de 
promover a educação financeira e previdenciária, além de contribuir para o 
fortalecimento da cidadania, eficiência e solidez do sistema financeiro nacional 
e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores (BRASIL, 
2010). 

 

Metodologia:  
Após a seleção da escola de ensino médio na localidade do pesquisador 
iniciante, será feita solicitação para autorização para iniciar a pesquisa. Em 



seguida será realizada uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural, 
assim como do nível de educação financeira a partir da aplicação de um 
questionário estruturado. Após, será realizada a intervenção de pelo menos 
duas estratégias de ensino-aprendizagem de educação financeira. Em 
sequência, será avaliado o aprendizado dos alunos com aplicação de 
questionário estruturado visando definir a melhor estratégia de educação 
financeira. Por fim, será proposta uma estratégia para aplicação de 
alfabetização financeira no ensino médio. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO – 60201002 

 

Objetivo Geral:  



Identificar e interpretar o perfil de administradores com relação à 
responsabilidade social empresarial, a partir de suas percepções como 
responsáveis pela cultura organizacional de empresas. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Identificar como o tema da responsabilidade social das empresas interfere nas 
decisões de gestão dos administradores de empresas.  
Investigar se a empresa participa de algum programa de incentivo à RSE; 
Avaliar como a aplicação da RSE na estrutura e na cultura organizacional 
interfere no desempenho financeiro e na sustentabilidade do negócio. 

 

Justificativa:  
Responsabilidade Social de Empresas (RSE) pode ser conceituada, segundo 
Bowen (1953), como a obrigação do empreendedor em adotar políticas e 
tomar decisões segundo objetivos e valores da sociedade. A RSE apresenta 
uma corrente teórica que considera que a empresa não deve ter preocupações 
sociais diretas, mas atuar socialmente cumprindo suas obrigações legais 
(pagamento de impostos, entre outras). Outra corrente teórica envolvendo a 
questão das RSEs considera que todos os envolvidos com as atividades da 
empresa, dentro da organização (colaboradores, acionistas) ou externos a ela 
(fornecedores, clientes, comunidade) influenciam, e se alinham, as diretrizes 
gerenciais e organizacionais do negócio. Atualmente, com a conscientização 
dos consumidores em relação às questões socioambientais, a segunda teoria, 
denominada de Stakeholders, tem sido mais aplicada pelas as empresas, em 
resposta à complexidade dos mercados e da diversidade de cenários 
socioambientais. Desta forma, A Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) 
inaugurou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), utilizando-o como 
uma ferramenta para analisar a desempenho das empresas listadas na 
BOVESPA sobre a perspectiva da sustentabilidade corporativa visando servir 
como referência para investidores que desejam acompanhar o desempenho 
das empresas que se preocupam com a responsabilidade social. 

 

Metodologia:  
Convidar administradores de empresas de diversos ramos de atividade e  
realizar entrevistas semiestruturadas, visando identificar como o tema da 
responsabilidade social das empresas interfere nas decisões de gestão dos 
administradores de empresas. Em seguida, Investigar se a empresa participa 
de algum programa de incentivo à RSE. Finalmente, avaliar como a aplicação 
da RSE na estrutura e na cultura organizacional interfere no desempenho 
financeiro e na sustentabilidade do negócio. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: SERVIÇO SOCIAL – 61000000 

 

Objetivo Geral:  
Analisar a tipologia da violência e o perfil da pessoa com deficiência (PCD) 
vítima da violência. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Analisar a tipologia da violência sofrida pela pessoa com deficiência a partir 
das informações disponíveis no Disque 100; 
Analisar o perfil da vítima PCD que sofre violência a partir das informações 
disponíveis no Disque 100; 
Identificar a legislação pertinente à proteção e à inclusão da pessoa com 
deficiência; 
Realizar uma revisão bibliográfica visando à tipificação da violência contra a 
PCD. 

 

Justificativa:  
Para autores como Erich Fromm (1975) a violência é um fenômeno social 
intrínseca à própria existência humana, pois o autor considera que “o homem 
é o único primata capaz de matar e torturar membros da sua própria espécie 



apenas por prazer, sem nenhuma outra razão”. Por ser a violência um conceito 
muito complexo, abrangendo diversas dimensões do comportamento humano, 
a OMS (2002) visando sintetizá-la, apresentou uma tipologia para aqueles que 
cometem atos violentos: Violência dirigida a si mesmo; Violência interpessoal; 
e Violência coletiva. Com relação á natureza destes atos, definiu: física, 
sexual, psicológica; e envolvendo privação ou negligência. A violência contra 
a PCD tem características específicas devido à dependência da vítima ao 
agressor, da falta de controle da vítima sobre as ações do agressor e da falta 
de credibilidade da vítima em relação à pessoa ou ao sistema agressor. Desta 
forma, a denúncia é uma ferramenta fundamental para diminuir a frequência 
desse tipo de violência. Existem vários canais de denúncia, como: Disque 100; 
Conselho Tutelar; Delegacias; Delegacias; CRAS/CREAS; Ministério Público. 
A legislação brasileira apresenta uma variedade de regulamentações e leis 
nas esferas municipais, estaduais e federais de inclusão e proteção às PCD. 

 

Metodologia:  
A pesquisa é exploratória com levantamentos de dados secundários a partir 
de instituições públicas e pesquisa bibliográfica. Para a análise da tipologia da 
violência sofrida pela pessoa com deficiência PCD, serão obtidas informações 
a partir do canal de Denúncia Disque 100. Para a análise do perfil da vítima 
PCD que sofre violência, as informações serão obtidas a partir do canal de 
Denúncia Disque 100. Será realizado o método de levantamento bibliográfico 
para levantar a legislação pertinente à proteção e à inclusão da pessoa com 
deficiência (PCD), assim como para a tipificação da violência contra a PCD. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-

UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 



Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
O PAPEL DO(A) CUIDADOR(A) FAMILIAR DA PESSOA IDOSA (CFPI) COM 

DEFICIÊNCIA MENTAL 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: SERVIÇO SOCIAL – 61000000 

 

Objetivo Geral:  
Analisar o papel da cuidadora familiar da pessoa idosa com deficiência mental. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Identificar as capacitações e o perfil do profissional CFPI; 
Verificar o retorno financeiro e o reconhecimento social do trabalho executado 
pelo CFPI; 
Investigar as dificuldades e os desafios encontrados no cotidiano do trabalho 
do CFPI e os possíveis riscos às condições físicas e psicológicas do CFPI. 

 

Justificativa:  
Devido à “Idade de Ouro” da economia mundial, ocorrida a partir da segunda 
metade do século XX, a perspectiva de vida da população mundial aumentou 
significativamente, o que produziu um perfil demográfico de pirâmide invertida, 
com o aumento relativo da população de idosos. Com isso, aumentou a 
incidência de doenças que acometem essa faixa etária da população, 
geralmente crônicas como o câncer e as demências. Este cenário gerou um 
aumento na demanda de profissionais da área da geriatria, como o CFPI.  
Entretanto, esta demanda não foi acompanhada de uma infraestrutura 
educacional e técnica de formação destes profissionais, repercutindo em 
deficiências tanto na prestação de serviço quanto para o profissional 
prestador. 

 

Metodologia:  
Esta pesquisa apresentará pesquisa de campo com abordagem qualitativa 
com a utilização de questionário semiestruturado, assim como de exploração 
de informações e dados disponíveis na literatura especializada, visando 
identificar as capacitações e o perfil do profissional CFPI com deficiência 
mental; verificar o retorno financeiro e o reconhecimento social do trabalho 
executado pelo CFPI; e investigar as dificuldades e os desafios encontrados 
no cotidiano do trabalho do CFPI e os possíveis riscos às condições físicas e 
psicológicas do CFPI. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
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Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 
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PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: SERVIÇO SOCIAL – 61000000 

 

Objetivo Geral:  
Analisar o papel do assistente social como mediador à garantia dos direitos e 
dos acessos das famílias carentes às políticas de assistência social e 
programas de transferência de renda.  

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Investigar a atuação do assistente social no acompanhamento das famílias 
candidatas ao acesso ao Programa Bolsa Família (PBF) no centro de 
referência em assistência social (CRAS); 
Identificar as dificuldades e os desafios encontrados pelos assistentes sociais 
no CRAS neste acompanhamento. 

 

Justificativa:  
A assistência social passou a atuar no terreno dos direitos sociais e a integrar 
com o tripé da seguridade social brasileira, conferindo ao Estado a 
responsabilidade de implementar modelos de políticas de proteção social, para 
o enfrentamento da questão da pobreza, da vulnerabilidade social e com isto 



permitiu a construção de um modelo de assistência social, articulando o 
acesso a segurança de renda como o trabalho social em programas e serviços. 
A Resolução nº 207, 16 de dezembro de 1998 institui a Norma Operacional 
Básica da Assistência Social, que tem por objetivo disciplinar os 
procedimentos operacionais para a implementação da Política Nacional de 
Assistência Social, desenhado desta forma o Sistema Descentralizado e 
Participativo da Assistência Social. Finalmente em 2012, (Brasil, 2012. p. 11), 
uma nova versão dessas normas é publicada, a qual é apresentada como um 
marco fundamental na estruturação do sistema, no qualitativo de sua gestão e 
na oferta de serviços socioassistenciais em todo o território nacional. 
Programas de transferência de renda apresentam dois lados, o primeiro é de 
forma compensatória, “transferência de renda para a sobrevivência imediata 
destas famílias, garantido a aquisição de alimentos e a redução da pobreza” e 
a segunda “pelo acesso em políticas universais que devem ser ofertadas a 
todos os participantes dos programas de transferência de renda”, com a 
finalidade de que tais programas de transferência de renda ofereçam 
condições de autonomização destas famílias.  

 

Metodologia:  
A metodologia da pesquisa é exploratória com pesquisas documentais e 
bibliográficas pertinentes ao tema.  

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
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Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
FERRAMENTAS PARA COLETA DE DADOS EM PESQUISAS 

QUANTITATIVAS A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 10300007 

 

Objetivo Geral:  
Desenvolvimento de ferramenta para gerenciar questionários a partir da 
utilização de dispositivos móveis. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Identificar as dificuldades, problemas e desafios relacionados às pesquisas 
com questionários informatizados através do uso de dispositivos móveis; 
Desenvolver um servidor RESTful para gerenciamento, armazenamento e 
exportação de questionários; 
Desenvolver uma aplicação híbrida para iOS/Android para cadastro e 
preenchimento de questionários que utilize o servidor desenvolvido; 
Disponibilizar integralmente o código fonte da aplicação e do servidor em 
licença livre e open source. 

 

Justificativa:  
A utilização de entrevistas com seres humanos para fins acadêmicos e de 
pesquisa científica tem sido empregada nas diversas áreas do conhecimento. 
O questionário é a principal ferramenta utilizada para o registro das entrevistas, 
podendo apresentar-se na forma semiestruturada ou estruturada. O uso de 
questionário apresenta várias vantagens como: baixo custo financeiro; baixo 
custo de tempo, redução de viés do entrevistador; e a facilidade de analisar 
questões fechadas. A etapa seguinte à aplicação do questionário é a fase de 
tabulação dos dados. Atualmente, existem várias ferramentas para 
informatização de dados obtidos por questionários como Google Forms, 
SurveyMonkey, entre outras. Ao se utilizar a informatização dos dados de 
questionários obtêm-se benefícios de redução do tempo de preenchimento, do 
número de erros no preenchimento, do uso de papel, além da eliminação de 
tempo necessário para inserção dos dados em sistemas de análise de dados. 
Porém, a informatização apresenta limitações relacionadas à oscilação e 
indisponibilidade de redes, problemas de layouts mal adaptados para 
dispositivos móveis, segurança dos dados, segurança do dispositivo e duração 
da bateria. 

 

Metodologia:  
Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico visando identificar 
as limitações do uso de questionários informatizados a partir de dispositivos 
móveis. Em seguida, será realizada uma análise de requisitos e relacioná-los 
com as funcionalidades das plataformas de questionários existentes. 
Desenvolver um servidor RESTFUL que possibilite o gerenciamento, 



armazenamento e exportação de questionários. E, finalmente, o 
desenvolvimento do aplicativo híbrido para iOS/Android com interface com 
utilizador do servidor desenvolvido. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
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FERRAMENTAS PARA COLETA DE DADOS EM PESQUISAS 

QUANTITATIVAS A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 10300007 

 

Objetivo Geral:  
Desenvolver aplicativos de dispositivos móveis para a prevenção de 
comportamento suicida.  

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Analisar os aplicativos existentes sobre a prevenção do comportamento 
suicida; 



Investigar junto aos especialistas as funcionalidades necessárias de um 
aplicativo para este fim; 
Desenvolver o aplicativo. 

 

Justificativa:  
O suicídio é um problema de saúde pública mundial, com cerca de 800 mil 
mortes anuais, sendo a faixa de 19 a 25 anos a mais afetada. Entre os fatores 
de riscos envolvidos no comportamento suicida estão: a condição 
socioeconômica e o nível de escolaridade; a empregabilidade; estresse social; 
traumas (abuso físico e sexual); perdas pessoais; questões psíquicas como 
depressão, esquizofrenia e abuso de substâncias e álcool, e psicológicas 
como baixa autoestima ou desesperança; doenças físicas e dor crônica; 
acontecimentos destrutivos e violentos (guerra, desastre ecológico, violência 
urbana) entre outros. O papel da mídia pode ser ambíguo na prevenção, 
acentuando ou diminuindo o comportamento suicida. O indivíduo com 
comportamento suicida muitas vezes não tem acesso aos meios de tratamento 
como apoio profissional por diversos motivos, o que pode agravar a sua 
tendência suicida. Os dispositivos móveis são utilizados atualmente pela 
grande maioria das pessoas, inclusive pelos jovens. Existe uma enorme 
variedade de aplicativos voltados para informação sobre saúde, inclusive 
específicos para a saúde mental. 

 

Metodologia:  
Inicialmente será realizada uma análise teórica sobre os aplicativos existentes 
para a prevenção do comportamento suicida a partir de uma revisão 
bibliográfica. Em seguida, será desenvolvido a aplicativo em questão. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
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Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 
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ALIMENTADOR INTELIGENTE NA AVICULTURA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 10300007 

 

Objetivo Geral:  
Realizar um levantamento bibliográfico sobre modelos de alimentadores 
inteligentes para o abastecimento autônomo dos locais de alimentação de 
aves, criadas a partir de um modelo orgânico ou caipira. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Revisar as necessidades funcionais da alimentação na avicultura; 
Identificar a legislação pertinente relativa à produção avícola; 
Analisar os diversos modelos de alimentadores inteligentes para o 
abastecimento autônomo dos locais de alimentação de aves, criadas a partir 
de um modelo orgânico; 
Elencar os modelos com relação às diversas configurações das aviculturas 
com criação de aves orgânicas. 

 

Justificativa:  
A avicultura brasileira ocupa um lugar de destaque na produção e exportação 
no mundo. O Brasil está entre os três maiores produtores e exportadores com 
cerca de 15 toneladas de produção avícola. Contudo, a produção avícola 
industrial tem sendo desafiada pelos consumidores por apresentar 
características produtivas que desconsideram o bem-estar dos animais, cuja 
condição é passível de gerar doenças nas criações, as quais seriam 
prejudiciais à saúde dos consumidores. A alternativa atual deste modelo 
industrial de avícola intensiva é a produção orgânica e caipira, as quais 
oferecem melhores condições de vida às criações, aumentando a qualidade 
da carne vendida. Nas instalações de criadouros orgânicos existem 
equipamentos alimentadores de aves, que em escala de produção maiores 
geram maior complexidade no seu gerenciamento. Uma solução encontrada é 
produzir alimentadores autômatos, baseados no conceito de Internet of 
Things, compartilhados com Cloud Computing.   

 

Metodologia:  
A metodologia basear-se-á em levantamento bibliográfico, com planilhamento 
análise dos dados.  

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional 
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PERFIL DOS INTÉRPRETES EDUCACIONAIS DE LIBRAS – PORTUGUÊS  

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS - LIBRAS - 80200001 

 

Objetivo Geral:  
Investigar o perfil dos intérpretes educacionais de Libras – Português em 
escolas de ensino médio. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
Revisar o histórico de atuação do intérprete educacional de Libras – Português 
em âmbito nacional; 
Levantar a legislação pertinente à atuação deste profissional; 
Investigar o perfil de formação e as condições profissionais deste profissional. 

 

Justificativa:  
A conscientização crescente da necessidade de inclusão de pessoas com 
diversos tipos de deficiências gerou um avanço na mobilização dos órgãos 
estatais e da sociedade civil nessa direção. As pessoas surdas são 
reconhecidamente tratadas como minorias linguística, com direito de acesso a 
bens, serviços e espaços sociais. Além disso, estas pessoas estão recebendo 
o aporte de políticas públicas no campo educacional com a Lei de Diretrizes e 



Bases da Educação Nacional — LDBEN (BRASIL,1996). Com isso, o 
profissional intérprete educacional ascendeu a novos cenários de atuação, 
consolidados com o aprimoramento jurídico, a partir da regulamentação da 
profissão com decretos e leis, tais como: o Decreto 5.624/2005 que 
regulamenta a Lei 10.436/2002 e o artigo 18 da Lei 10.098/2000, promovendo 
a abertura de cursos de formação de profissionais da área da língua de sinais, 
ampliando as possibilidades de formação, com o aumento da oferta de cursos 
em nível de extensão, graduação e pós-graduação. O intérprete de língua de 
sinais passou ser um elemento chave para a consolidação do paradigma 
inclusivo no ambiente escolar.  

 

Metodologia:  
A pesquisa será realizada com abordagem qualitativa e quantitativa de cunho 
exploratório-descritivo, baseando-se em levantamento de bibliografia 
especializada, dados de órgãos oficiais e aplicação de questionário 
estruturado via on-line para os profissionais em questão. Os dados serão 
tratados com estatística descritiva. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 
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A MÚSICA TRADUZIDA PARA A LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA 



 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO – 60201002 

 

Objetivo Geral:  
Avaliar escolhas tradutórias para a interpretação de música na língua de sinais. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
 Avaliar três escolhas tradutórias para a interpretação de música na língua de 
sinais; 
Avaliar se há déficit no processo de interpretação no âmbito da transmissão 
de emoções contidas na música. 

 

Justificativa:  
A música é constituída de sons, os quais são combinados com técnica e arte 
para formar uma melodia harmoniosa. Esta composição sonora apresenta 
diversas variações determinadas principalmente pela cultura de cada povo de 
uma dada época. Uma composição sonora pode ser constituída por letra ou 
não, e sempre apresenta intenções poéticas. A interpretação desses 
elementos musicais na língua de sinais propicia ao intérprete uma liberdade 
poética levando-o à utilização de recursos estéticos, tais como a sincronização 
rítmica, repetições, etc. Esta interpretação estética musical traduzida na língua 
de sinais pode provocar emoções ao sujeito surdo. Desta forma, as escolhas 
tradutórias dos intérpretes podem produzir diferentes leituras sobre o 
andamento da tradução musical. 

 

Metodologia:  
Convidar três sujeitos surdos e três intérpretes de língua de sinais para a 
interpretação de uma música. Em seguida, serão analisadas as interpretações 
por um sujeito surdo e pelos pesquisadores. Finalmente, os participantes da 
pesquisa serão convidados a responder um questionário que irá avaliar as 
escolhas e as dificuldades encontradas pelos intérpretes. 

 

Local de realização do Projeto:  
Território Nacional. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-



UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
A EMPREGABILIDADE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA 

REGIÂO SERRANA 

Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. 

 

Objetivo Geral:  
Observar como o mercado de desenvolvimento de software está absorvendo 
os profissionais Cientistas da Computação desde as primeiras fases do Centro 
Universitário UNIFACVEST. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
- Investigar os setores das empresas de tecnologia de Lages que melhor 

empregam profissionais de desenvolvimento de software na região serrana; 

- Investigar de que forma são desenvolvidas as atividades de desenvolvimento 

de software nas empresas de tecnologia da região; 

- Observar o ambiente de trabalho no quesito de horas trabalhadas em casa e 

horas trabalhadas na empresa; 

-Observar os profissionais que assumem lideranças no setor de 

desenvolvimento de software. 

 

Justificativa:  
O desenvolvimento de software é de fato um dos setores que mais cresce no 
mundo, pois a grande demanda por automatização dos processos humanos 
tem sido foco de produção das empresas (MICROSOFT.ORG, 2019). 
Observar como o profissional formado em Ciência da Computação está sendo 
empregado no mercado de trabalho, contribui para a atualização dos 
conteúdos vistos em sala de aula e práticas que devem ser renovadas ao longo 
do tempo no Curso de Ciência da Computação.  

 

Metodologia:  
O projeto será desenvolvido por meio de questionários com perguntas abertas 
e fechadas que poderão ser realizados pessoalmente e ou por e-mail. Os 
dados serão coletados e processados por meio de softwares especializados 
para geração de gráficos e tabelas estatísticas, sendo observado vários pontos 
positivos e negativos da empregabilidade do profissional de desenvolvimento 
de software na região serrana. 

 



Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 
 
 

  



 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-

UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
A INTERDISCIPLINARIDADE DA ÁREA DO CURSO DE CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO UNIFACVEST 

Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Objetivo Geral:  
Avaliar a interdisciplinaridade existente no curso de Ciência da Computação 
da UNIFACVEST em estudantes universitários participantes de uma 
competição de práticas tecnológicas. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
- Avaliar os conhecimentos que os estudantes já possuem e conhecimentos 
que estão sendo adquiridos no curso de Ciência da Computação; 
- Avaliar as dificuldades que muitos estudantes ainda tem no desenvolvimento 
de software; 
- Orientar os estudantes a realizarem os cursos extracurriculares promovidos 
pela UNIFACVEST em horários alternativos. 

 

Justificativa:  
No ensino, o objetivo da interdisciplinaridade é alcançar a visão globalizada de 
mundo e dominar a complexidade da realidade de forma integradora através 
de constante interação dos agentes do processo de produção, transmissão e 
apropriação do conhecimento. A prática interdisciplinar deve, portanto, fazer 
ligação entre disciplinas, estabelecer linguagem de orientação comum entre 
os professores, integrar o ensino à realidade, superar os problemas da 
fragmentação e, principalmente, formar o aluno para enfrentar os problemas 
do mundo globalizado (RODRIGUES, et al., 2001). Umas das maiores 
preocupações dos professores de Ciência da Computação está atrelado aos 
processos de aprendizagem nos paradigmas de programação e das 
linguagens atuais ministradas no Curso de Ciência da Computação. 

 

Metodologia:  



Haverá um torneio de programação de computadores e práticas tecnológicas 
envolvendo os cursos de Engenharia e Computação da UNIFACVEST, no qual 
os estudantes deverão se inscrever para participação. Os dados serão 
coletados, inicialmente durante a entrega da ficha de inscrição e do 
questionário aos estudantes para esclarecimento dos objetivos para pesquisa, 
e após com os dados da ficha de inscrição e dos questionários respondidos 
dos respectivos estudantes. O questionário terá perguntas abertas e fechadas. 
Os estudantes voluntários participantes da pesquisa receberão um termo de 
consentimento livre e esclarecido no qual estará relatado todo o procedimento 
do estudo.  

 

Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-

UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
A PRODUÇÃO CIÊNTIFICA DA ÁREA DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA 

REGIÂO SERRANA 

Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Objetivo Geral:  
Investigar a produção científica sobre a área de Ciência da Computação na 
região serrana. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
- Realizar levantamento bibliográfico sobre a produção científica em Ciência 
da Computação da região serrana; 
- Investigar quais são os principais autores de artigos científicos produzidos na 
área de Ciência da Computação na região serrana; 
- Investigar quais são as principais instituições com o maior índice de 
publicação da região serrana; 
- Observar quais são os temas (tecnologias) mais publicadas; 
- Realizar levantamento estatísticos sobre a produção científica em Ciência da 
Computação da região serrana. 

 

Justificativa:  
A publicação científica em tecnologia está atrelada a congressos, simpósios, 
seminários, entre outros eventos de ciência e tecnologia. No Brasil, a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) promove ao longo dos anos 
diversos eventos da Ciência da Computação que contribuem para a 
publicação científica (SBC.ORG, 2019). Nesse sentido, é importante observar 
a existência da produção científica nos diversos meios de produção científica 
em computação na região aqui estudada no intuito de contribuir para a ciência 
e tecnologia de Santa Catarina. 

 



Metodologia:  
Para o levantamento dos dados de produção científica em computação na 
região serrana será realizada uma Revisão Sistemática de Literatura, onde 
serão embasadas os conteúdos em bases que estão anexados as produções 
cientificas da região serrana. Deste modo serão coletados e contabilizados 
conforme os objetivos específicos desse projeto para projeção de gráficos e 
tabelas para possíveis comparações.  

 

Local de realização do Projeto:  
O Projeto será realizado em Lages. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

Projeto(s) Social(is) com Visão Educativa/Extensão 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020/21, RESUMO para 

Cadastramento UNIEDU/2020/21, Cadastramento PIBIC-UNIFACVEST, 

Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para Cursos 

Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
A ABORDAGEM DA DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO NOS CURSOS 

TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DA REGIÂO SERRANA 
 

Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Objetivo Geral:  
Verificar a Abordagem da Temática da disciplina de programação dentro dos 
cursos técnicos de Informática da Cidade de Lages – SC 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
- Entrevistas com 10 professores da disciplina de Programação, 5 da Rede 
Estadual e 5 da Rede Privada; 
- Verificar a abordagem da disciplina pelos professores de Programação; 
- Verificar o conteúdo abordado em programação pelos professores; 
- Verificar como é abordada a programação pelos professores. 

 

Justificativa:  
No âmbito brasileiro, conhecimentos inerentes à informática e programação de 
computadores são em maioria restritos apenas aos estudantes da área, 
mesmo que muitas profissões relacionem-se com esse ramo (VALLE, et al., 
2018). A disciplina de programação tem diversas abordagens por intermédio 
dos diversos tipos de linguagens utilizadas no mercado de trabalho Portanto, 
descobrir a melhor abordagem para se obter o melhor aprendizado é 
importante para o aluno na sua inserção no mercado de trabalho.  

 

Metodologia:  



Será realizada uma pesquisa qualitativa, com obtenção de dados descritivos 
a partir de transcrições de entrevistas e de extratos de vários tipos de 
documentos, além das informações obtidas a partir do acompanhamento do 
pesquisador durante a aula do professor participante. Serão acompanhados e 
entrevistados 10 professores de programação do ensino técnico, sendo 5 de 
escolas públicas e 5 de instituições privadas.  

 

Local de realização do Projeto:  
Escolas de Ensino Técnico Estadual e Privadas da Cidade de Lages – SC. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (pesquisa) 2019/2020/2021 

RESUMO para Cadastramento UNIEDU/2020, Cadastramento PIBIC-

UNIFACVEST, Cadastramento Projetos de Iniciação Científica e Extensão para 

Cursos Presenciais e EAD UNIFACVEST. 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA-SENSAL 

Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Campus(Campi): LAGES-SC 

Unidade(s) Vinculada(s): FACVEST-UNIFACVEST 

Polo(s) EaD: FACVEST-UNIFACVEST 

 
O USO DE SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX EM EMPRESAS DA REGIÃO 

SERRANA  
 

Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Objetivo Geral:  
Identificar na Região Serrana especificamente em Lages o uso dos sistemas 
Linux em empresas dos diversos setores. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  
- Verificar quais são as empresas que usam plataforma Linux para 
gerenciamento dos seus empreendimentos; 
- Verificar quais são as distribuições Linux existentes nas empresas 
pesquisadas; 
- Observar como são realizadas as manutenções dos sistemas Linux 
existentes nas empresas; 
- Investigar nas empresas que possuem alguma distribuição Linux a existência 
de conexão com outras plataformas. 

 

Justificativa:  
A plataforma Linux vem do movimento software livre, que de fato, tem tomado 
grande fatia do mercado que utiliza sistemas de código aberto. Embora tenha 
nascido nos Estados Unidos, em meio à popularização do uso dos 
microcomputadores, o movimento software livre ganhou, no Brasil, especial 
relevância. Após menos de dez anos de atuação, teve destaque pelo seu 
número de integrantes; pelo tamanho de seus eventos (o Fórum Internacional 



de Software Livre, realizado anualmente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
está entre os dois maiores do mundo); e por sua influência junto a governos 
municipais, estaduais e federal. Na imprensa internacional, o Brasil já foi 
classificado, em matérias de publicações especializadas, como “o maior e 
melhor amigo do software livre” (Benson, 2005; Festa, 2001; Kingstone, 2005). 
Importante investigar na região serrana quais são as empresas que utilizam a 
plataforma Linux contribuindo para o movimento software livre. 

 

Metodologia:  
Realizar uma pesquisa por intermédio de formulários de pesquisa coletando 
os dados por e-mail. Após isso, serão gerados tabelas e dados numéricos em 
gráficos para possível comparações. 

 

Local de realização do Projeto:  
Lages na Região Serrana de Santa Catarina. 

 
______________________________________________________ 

GEOVANI BROERING 
REITOR 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

______________________________________________________ 
RENATO RODRIGUES 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E EXTENSÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 

Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
______________________________________________________ 

ROBERTO LOPES DA FONSECA 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST 
Local e Data: 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


