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São Luís Orione

Missão da Faculdade Católica Dom Orione.

“Ofertar ensino superior de qualidade, fundamentado no carisma de São Luís
Orione, no universalismo científico e no respeito à diversidade cultural, contribuindo
para o desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos preceitos cristãos.”

Apresentação
O IV Fórum Científico da Faculdade Católica Dom Orione é um evento anual,
de natureza científica, proposto e organizado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão –
NUPEX e que, neste ano, ocorreu nos dias 08, 09 e 10 de novembro. Contou com a
participação compromissada dos cursos de graduação e pós graduação da instituição e
de toda comunidade científica do norte do Brasil e, em especial do Norte do Tocantins,
incluindo nesta edição a parceria da Universidade Federal do Tocantins.
As atividades que integraram o IV Fórum Científico da Faculdade Católica
Dom Orione corresponderam à pesquisa, extensão e iniciação científica, por meio de
coleta de dados, leitura, produção escrita e apresentação de temas, que foram
selecionados nas modalidades de Artigos Completos, Resumos Estendido e Resumos e
que puderam ser expostos nas formas Banner e Comunicação Oral ou em ambas, além
das discussões realizadas nas mesas redondas de debate de temas relativos ao tema
principal e o Café Literário, que oportunizou a divulgação da produção dos poetas
locais, incluindo os trabalhos dos escritores da Acadêmia de Letras de Araguaína e
Norte Tocantinense – Acalanto.
O tema do IV Fórum Científico foi “A Produção do Conhecimento Científico e
as Relações de Solidariedade”, que se justificou pela perspectiva de construir ou
reforçar laços de solidariedade existentes entre a comunidade acadêmica e às demandas
sociais e populacionais, assim como, verificar quais são as pesquisas científicas
realizadas na região norte do país, em especial, no Estado do Tocantins.
O tema compõe uma das linhas de pesquisa da Faculdade Católica Dom
Orione, que evidência sua missão.

Helena Mendes da Silva Lima
Coordenadora do NUPEX

Boas Vindas
É com imensa alegria que a Faculdade Católica Dom Orione recebe e deseja
dar boas vindas a toda à Comunidade Científica do Norte do Brasil, em especial do
Tocantins e da Universidade Federal do Tocantins – UFT, para participar do IV Fórum
Científico que tem como tema A Produção do Conhecimento Científico e as Relações
de Solidariedade.
O IV Fórum Científico busca reunir diversos profissionais e é aberto a todas as
áreas do conhecimento científico; assim é composto por professores especialistas,
mestres e doutores dispostos a abordar seu tema nos mais diversos aspectos e diferentes
perspectivas a fim de privilegiar a pluralidade conceitual, teórica e metodológica,
promovendo discussões instigantes e fomentando a aprendizagem interativa e
interdisciplinar, por meio da Pesquisa, Extensão e Iniciação Científica.
Um evento desta natureza e tão abrangente como é o IV Fórum Científico não
poderia ser realizado sem o apoio e a dedicação de todas as pessoas envolvidas
diretamente e indiretamente e da parceria com a Universidade Federal do Tocantins. A
estas pessoas e a UFT queremos externar toda a nossa gratidão na esperança de sempre
podermos contar com todos.
Alegramo-nos com a presença de todos os participantes, em especial com os
autores de trabalhos, conferencistas, debatedores e mediadores e esperamos que o IV
Fórum Científico seja uma oportunidade que nos leve a reflexão e ao estímulo à
pesquisa.
Comitê Organizador

Discurso de Abertura da Coordenadora do
Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX
Boa noite a todos,
Cumprimento a todos os membros da mesa na pessoa do Reverendíssimo Pe.
Francisco de Assis Silva Alfenas.
Cumprimento a todos os docentes e discentes e demais inscritos presentes, na
pessoa do professor Luis Eduardo Bovolato da Universidade Federal do Tocantins.
É com imensa satisfação que o Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX, da
Faculdade Católica Dom Orione, apresenta a toda a comunidade acadêmica de
Araguaína e Região o IV Fórum Científico que nesta edição abordará o tema: A
Produção do Conhecimento Científico e as relações de solidariedade.
O tema deste ano foi pensado carinhosamente pela equipe de docentes da
Faculdade Católica Dom Orione que buscou evidenciar a linha de pesquisa Direitos
Humanos e solidariedade: racionalidade jurídica e ética; eleições e cidadania; direitos
difusos e coletivos; penalidade e reabilitação; princípios e garantias fundamentais.
Cabe ressaltar que as discussões sobre solidariedade não estão restritas aos
cursos de Administração e Direito da Faculdade Católica Dom Orione, uma vez que a
abrangência do tema comporta a participação de profissionais de todas as áreas do
conhecimento, pois o sentido de solidariedade sugere uma rede de conhecimentos
fundamentada no comprometimento da academia com a comunidade e, neste sentido,
podemos dizer que o conhecimento científico muito poderá realizar em prol da
comunidade.
Ademais, a escolha do tema indica a observação firme e constante da missão
institucional da nossa Faculdade que é “ofertar ensino superior de qualidade,
fundamentado no carisma de São Luís Orione, no universalismo científico e no respeito
à diversidade cultural, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade com ética e
vivência dos preceitos cristãos”.
Também ressaltamos que o IV Fórum Científico é um dos elementos da nossa
instituição que busca fortalecer a formação de um egresso crítico e reflexivo para todos
os cursos de Graduação e Pós Graduação, tanto da nossa faculdade como de outras
instituições as quais temos a honra de receber, e neste ínterim, gostaríamos de agradecer

Conferência de Abertura – 08.11.12
A conferência de abertura do IV Fórum Científico foi realizada pelo Professor Dr. Pedro
Demo, com o tema “A produção do conhecimento científico e as relações de
solidariedade”, no dia 08.11.12, às 19h30 no auditório Remigio Corazza da Faculdade
Católica Dom Orione.

Pedro Demo: possui graduação em Filosofia - Bom Jesus (1963) e doutorado em Sociologia Universität Des Saarlandes/Alemanha (1971). Professor titular aposentado da Universidade de
Brasília, Departamento de Sociologia. Professor Emérito. Fez pós-doutorado na UCLA/Los
Angeles (1999-2000). Tem experiência na área de Política Social, com ênfase em Sociologia da
Educação e Pobreza Política. Trabalha com Metodologia Científica, no contexto da Teoria
Crítica e Pesquisa Qualitativa. Pesquisa principalmente a questão da aprendizagem nas escolas
públicas, por conta dos desafios da cidadania popular.

Conferências nas modalidades de mini cursos –
09.11.12
As conferências nas modalidades de mini cursos do IV Fórum Científico foram
realizadas pelos Professores Álvaro Manzano e Ricardo Niehues Buss, na data de
09.11.12.

Álvaro Manzano: possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e
especialização em Investigação Científica pela Universidade Luterana do Brasil.
Atualmente é Professor do Centro Universitário Luterano de Palmas - TO. Procurador
Federal de Justiça. Abordou o tema: “O Direito como instrumento de construção das
relações de solidariedade”. Local: Auditório Remigio Corazza, às 19:00 de 09.11.12.

Ricardo Niehues Buss: Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de
Administração do Alto Vale do Rio Tubarão (2002), Especialista e Gestão em
Agronegócios pela Faculdade Católica Dom Orione (2011) e Mestre em Administração
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). É delegado efetivo do Conselho
Regional de Administração do Tocantins. É professor e coordenador do Curso
Tecnólogico em Logística da Universidade Federal do Tocantins Tem experiência na
área de administração, gestão universitária, atuando principalmente nos seguintes temas:
planejamento, administração, logística, cadeia de suprimentos, ensino universitário,
projeto pedagógicos de cursos e humanismo. Abordou o tema: “Gestão solidária”.
Local: Sala 68 do Colégio Santa Cruz com teleconferência para a sala 67, às 19:00 de
09.11.12.

Apresentação de Trabalhos
No dia 10.11.12, pela manhã (das 8:00 às 12:00) aconteceu as apresentações de
trabalhos aprovados pelo IV Fórum Científico.
Os trabalhos aprovados no IV Fórum Científico foram apresentados nas
modalidades de Artigos Completos, Resumos e Resumos estendidos, na forma de
Banner, Comunicação Oral, ou em ambas as formas.
Todos os trabalhos apresentados em Comunicação Oral foram distribuídos em
salas específicas e para cada trabalho foi conferido o tempo de 20 minutos de
apresentação e 10 minutos de argüição pelos professores responsáveis pela sala e pelo
público presente.
Os trabalhos apresentados em forma de Banner foram expostos próximos as
salas 65, 66, 67 e 68, local onde os autores estiveram presentes ao lado dos Banners,
para as argüições do público circulante no evento e dos avaliadores.
O total de trabalhos foram:
a) Artigos completos em forma de Banner e Comunicação Oral: 01
b) Artigos Completos em forma de Comunicação Oral: 01
c) Resumos estendidos em forma de Comunicação Oral: 16
d) Resumos em forma de Banner e Comunicação Oral: 17

Artigos Completos
Apresentação em forma de Banner e
Comunicação Oral
A contribuição do cinema para a divulgação e a conscientização dos direitos
humanos entre os discentes do curso de bacharelado em Direito da Faculdade
Católica Dom Orione
Danielle Mastelari Levorato1
Helena Mendes da Silva2
Gisele Noleto Martins3
Letícia Almeida Nascimento4
Luiz Eduardo Cabral de Menezes5
Luís Fernando Azevedo Leite6
Rômulo Martins dos Santos7
Rubens Vieira Amorim8

Resumo

1

Danielle Mastelari Levorato, Mestre em Direito pelo UNIVEM. Professora de IED, História do Direito e
Direito Canônico e Direito Ambiental do curso de Direito da Faculdade Católica Dom Orione e
professora pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX/FACDO. E-mail:
daniellemastelari@hotmail.com
2
Helena Mendes da Silva, Mestre em Sociologia pela PUC/SP, Professora de Sociologia nos cursos de
Administração e Direito da Faculdade Católica Dom Orione e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e
Extensão – NUPEX/FACDO. E-mail: helenamendes@catolicaorione.edu.br
3
Gisele Noleto Martins, acadêmica do sexto período do curso de Direito da Faculdade Católica Dom
Orione. E-mail: geysse-10@hotmail.com
4
Letícia Almeida Nascimento, acadêmica do quarto período do curso de Direito da Faculdade Católica
Dom Orione. E-mail: leh3nevan@gmail.com
5
Luiz Eduardo Cabral de Menezes, acadêmico do sexto período do curso de Direito da Faculdade
Católica Dom Orione. E-mail: luiz_eduardo_cm@hotmail.com
6
Luís Fernando Azevedo Leite, acadêmico do sexto período do curso de Direito da Faculdade Católica
Dom Orione. E-mail: luisfernando_leite@hotmail.com
7
Rômulo Martins dos Santos, acadêmico do sexto período do curso de Direito da Faculdade Católica
Dom Orione. E-mail: romulo16ms@gmail.com
8
Rubens Vieira Amorim, acadêmico do sexto período do curso de Direito da Faculdade Católica Dom
Orione. E-mail: rubensviery22@hotmail.com

Artigos Completos
Apresentação em forma de Comunicação Oral
A educação como ferramenta para manutenção de um estado patrimonialista e
uma organização social não igualitária no Brasil
Edson de Andrade Cruz Rodrigues Júnior1
Humberto Tenório Gomes2

Resumo
O atraso educacional brasileiro foi a grande pedra no caminho de uma verdadeira
república, onde a coisa pública seja tratada como realmente pública. Há no Brasil uma
confusão muito grande entre o público e o privado, o que faz com que o cidadão médio
aja com certo conformismo perante os abusos cometidos por quem está no poder,
porque ele, na maioria das vezes, não sabe distinguir até onde vão os direitos e
começam as obrigações daqueles que administram as instituições públicas. Esse
conformismo também é potencializado por mitos como o de que o povo brasileiro
sempre evita o conflito. Com um sistema educacional fragmentado, semelhante a uma
linha de produção, as escolas estão pondo no mercado de trabalho e na sociedade em
geral jovens com uma visão fragmentada de mundo, que não se enxergam como parte
de um todo, mas uma parte de um grande complexo de pessoas onde seus atos só terão
conseqüências com seus próximos. O presente artigo procura demonstrar como isso
ocorre na prática, uma visão mais aprofundada da criação desse cidadão alheio aos
problemas político-sociais de sua comunidade.
Palavras-chave: Política Educacional, Política, Organização Social, Poder.
Abstract
The Brazilian educational backwardness was the big rock in the path of a true republic
where public matters are treated as truly public. There is confusion in Brazil too large
between public and private, which makes the average citizen to act with a certain
resignation before the abuses by those in power, because he, in most cases, can not tell
1

Edson de Andrade Cruz Rodrigues Júnior é acadêmico de Direito da Faculdade Católica Dom Orione.
Humberto Tenório Gomes é mestre em Direito pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha de
Marília – SP. E professor da Faculdade Católica Dom Orione.
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Resumos Estendidos
Apresentação em forma Comunicação Oral

Resumos
Apresentação em forma de Banner e
Comunicação Oral
O BEM VIVER DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO NORTE DO ESTADO
DO TOCANTINS
Danielle Mastelari Levorato1

Resumo
Este trabalho destaca o significado de bem viver para as comunidades indígenas do
norte do Tocantins e busca conhecer as influências da cultura não indígena no modo de
viver dos povos indígenas e as alterações provocadas nestas comunidades. O método
utilizado foi o dialético, partindo-se de um estudo teórico com o desenvolvimento de
pesquisa empírica que consistiu em visita in loco para o diagnóstico do modo de viver
dos povos indígenas. Verificou-se que uma das influências da cultura não indígena no
modo de viver indígena e em relação ao hábito de que esses povos não acumulam bens
ao longo da vida diverge muito da cultura não indígena, que prioriza o acúmulo de bens.
O bem viver para os povos indígenas significa usufruir dos bens naturais, havendo uma
interação entre homem e natureza. Foi possível perceber o quanto os povos indígenas
buscam proteger a sua cultura, priorizando o contato com os bens e valores naturais,
porém as influências da cultura dos não indígenas ocorrem e sua subsistência encontrase atrelada a necessidade do domínio das tecnologias a fim de evitar o extermínio destas
comunidades no norte do Estado do Tocantins, preservando-se sua cultura para às
presentes e futuras gerações.
Palavras Chave: povos indígenas, domínio tecnologia, bem viver, cultura, não
indígenas.

1

Mestre em Direito pelo UNIVEM. Professora do curso de Direito da Faculdade Católica Dom Orione e
pesquisadora do NUPEX/FACDO. E-mail: daniellemastelari@hotmail.com

Resumos
Apresentação em forma de Banner
REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM ARAGUAÍNA – TO
Lisa Ferreira Menezes1
Bárbara Elisa Basílio de Oliveira2,
3
Raphaela Arantes Marques3
Cristiane Rodrigues de Sousa4
4
Caroline Ducks,
5
Ana Kelen Felipe Lima5
2
Eduardo BorgesViana6

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres Santuário dos Bichos (CRASSB)
funciona junto às dependências da Polícia Ambiental do Estado do Tocantins, e realiza
triagem, reabilitação, tratamento clínico e cirúrgico de animais silvestres oriundos de
captura, entrega voluntária, apreensão e recolhimento efetuados pela Polícia Militar,
IBAMA e Naturatins. As atividades desta instituição são voltadas para áreas de
expansão urbanas e rurais, que ameaçam o meio ambiente, pela destruição do habitat
natural desses animais. Assim, o CRASSB preconiza o bem estar animal, através da
reabilitação e posterior soltura em locais adequados, ou encaminhamento destes para
projetos ambientais, os quais cuidam daquelas espécies que não serão reintroduzidas,
devido a sua incapacidade de adaptação ao seu ambiente natural. No âmbito da saúde
animal, o trabalho efetuado pelos profissionais e estudantes voluntários no CRASSB é
fundamental para a preservação e manutenção das espécies silvestres residentes no
cerrado, principalmente aquelas em risco de extinção. Desde o momento em que
chegam ao CRASSB, até a sua soltura, os animais silvestres são alimentados,
submetidos a exames clínicos e vacinação, quando pertinente. Tais cuidados se
traduzem na saúde do animal e, consequentemente, do meio ambiente, refletindo na
manutenção do equilíbrio entre o homem e a natureza.
1

Aluna do Curso de Medicina Veterinária-UFT;
Aluna do Curso de Medicina Veterinária-UFT;
3
Aluna do Curso de Medicina Veterinária-UFT;
4
Aluna do Curso de Medicina Veterinária-UFT;
5
Médica Veterinária; Funcionária do CIPRA; Professora adjunta do curso de Medicina Veterinária – UFT
e Bolsista de pós-doutorado Empresarial Capes – ARMITEC;
6
Professor adjunto do curso de Medicina Veterinária – UFT
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DESCRIÇÃO DO ESTERNO, VÉRTEBRAS CERVIVAIS, TORÁCICAS E LOMBARES DO
IGUANA
1

Rodrigo Lustosa da Cunha Rodrigues
2
Érica Santos Defensor Amaral
3
Nayara Martins de Paula
4
Aline Beatriz Schmidt
5
Taís Trento
6
Karen Emilly Martins Bringel
7
Rozana Cristina Arantes

O Brasil possui uma grande variedade biológica de animais silvestres, estima-se que
tenha de 15 a 20% de toda variedade de seres vivos mundiais. Entretanto o
conhecimento anatômico destas espécies ainda é escasso. Objetivou-se a descrição do
esqueleto axial de uma espécime de iguana (Iguana iguana), morto em devido a lesões
traumáticas, que impediram a descrição de suas vértebras caudais (por apresentaremse incompletas). O mesmo foi cedido pela Companhia Independente de Polícia Militar
Ambiental do Estado do Tocantins (CIPAMA). O esterno tem formato de pentágono e
contém o osso esternoxifóide. As vértebras cervicais (C) iniciam-se no atlas (C1) e
terminam em C5. Seus processos espinhosos têm inclinações craniocaudais, e
extremidades dorsais arredondadas. Notam-se dez vértebras torácicas (T), com
processos espinhosos mais sutis que os cervicais. Observa-se em T1, T2, T9 e T10
costelas asternais, enquanto que de T3 – T8 são esternais. Verificou-se a presença de
oito

vértebras

lombares

(L),

com

processos

espinhosos

que

dirigem-se

craniocaudalmente. As sacrais (S) são três e articulam-se com a tuberosidade sacral da
pelve. O processo espinhoso de S2 é mais delgado. Este estudo não se limita à análise
osteológica, mas serve de embasamento para futuras análises mais complexas.

1

Graduandos do Curso de Medicina Veterinária da UFT
Graduandos do Curso de Medicina Veterinária da UFT
3
Graduandos do Curso de Medicina Veterinária da UFT
4
Graduandos do Curso de Medicina Veterinária da UFT
5
Graduandos do Curso de Medicina Veterinária da UFT
6
Graduandos do Curso de Medicina Veterinária da UFT
7
Professora Assistente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Tocantins,
Doutorando do Programa de Pós-Graduação da USP.
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O BOLSA FAMÍLIA COMO PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL DO
CIDADÃO BRASILEIRO
ROBERTA E GLORIETE
Objetiva-se com este trabalho discutir a aplicabilidade do Programa de Governo Bolsa Família
confrontando seus objetivos e resultados já alcançados utilizando-se para tanto de revisão
bibliográfica e a pesquisa de campo dirigida tantos aos beneficiários quanto às equipes que
atuam com a finalidade de movimentar o Programa. Explorando as questões históricas que
desencadearam na realidade social que impulsionou na criação do Programa Bolsa Família, e a
discussão dos pontos Legais e Constitucionais que impõem ao governo a criação de programas
assistencialistas como forma de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais. Sendo importante o conhecimento das políticas de
fiscalização das contrapartidas impostas aos beneficiários do Programa Bolsa Família e os
critérios utilizados na seleção dos beneficiários do mesmo. Para essa tarefa foi imprescindível o
contato direto com os assistidos a fim de promover tal investigação. A pesquisa de campo,
instrumento utilizado para o contato em questão teve o condão de confrontar as informações
bibliográficas com a realidade dos beneficiários da cidade de Araguaína, escopo dessa pesquisa.
Após a promoção desta investigação, far-se-á um comparativo com o Programa de governo
correspondente ao Programa Bolsa Família em Portugal refletindo sobre os eixos sobre o qual
este se sustenta.

A BALANÇA DO DIREITO E A SOLIDARIEDADE ENTRE OS HOMENS

Miguel

Resumo

Este trabalho busca demonstrar que a realização da justiça pode ser analisada sob o
prisma da solidariedade. Tem como objetivo conhecer como um dos principais símbolos
jurídicos, a balança do Direito, poderá representar além da igualdade e do equilíbrio,
também a solidariedade. O método utilizado foi o dedutivo com fundamento na
pesquisa bibliográfica. Verificou-se que o Direito, no momento em que realiza a justiça,
muitas vezes vai além da restauração da igualdade e do equilíbrio entre as partes, pois
em sua eterna e constante busca pela paz social acaba por compor e recompor laços de
solidariedade entre os seres humanos, especialmente por meio das diversas ações sociais
e conciliatórias que pode implementar. Assim, conclui-se que a balança do Direito
quando estiver com seus pratos nivelados simboliza, além da isonomia e do equilíbrio, a
restauração da paz entre os homens que devem sempre se auxiliarem mutuamente.

Palavras Chave: direito, símbolo, balança, solidariedade.

INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE DIREITO E MEDICINA VETERINÁRIA
Danielle Mastelari Levorato1

Resumo

Este trabalho destaca a interdisciplinaridade entre ciência do Direito e Medicina
Veterinária e busca conhecer como a medicina veterinária auxilia a ciência do direito a
investigar eventuais crimes contra a fauna por meio da medicina veterinária forense. O
método utilizado foi o dedutivo com pesquisa bibliográfica. Verificou-se que a fauna
(animais domésticos, silvestres e selvagens) está sujeita aos mesmos tipos de agressões
físicas que os seres humanos. Muitas destas agressões partem dos proprietários que
utilizam os mais variados instrumentos para realizar ações violentas contra seus
animais. Algumas ações violentas estão tipificadas como crimes pela Lei 9.605/98 (lei
de crimes ambientais). A medicina veterinária forense é um ramo especializado da
medicina veterinária que auxilia a ciência do Direito a investigar o cometimento de
crimes contra a fauna. Também auxilia a ciência do direito em outras vertentes, como na
realização de perícias nos mais variados processos judiciais, o que configura a
interdisciplinaridade entre estes dois ramos científicos que se ajudam mutuamente para
promover a justiça.
Palavras Chave: interdisciplinaridade, direito, medicina veterinária forense, crimes
ambientais.
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MEDICINA VETERINÁRIA: LAÇOS DE SOLIDARIEDADE ENTRE SERES
HUMANOS E OS ANIMAIS
Ana Kelen Felipe Lima1
Danielle Mastelari Levorato2

Resumo
Este trabalho destaca a importância do papel do medico veterinário frente à sociedade, e
busca esclarecer as funções do médico veterinário no contexto da saúde humana e
animal. O método utilizado foi o dedutivo com pesquisa bibliográfica. Observou-se que
as funções do médico veterinário ultrapassam o atendimento clínico, inserindo-se no
contexto do bem estar humano, uma vez que este profissional atua na inspeção de
alimentos (leite, carne, ovos e embutidos), na saúde pública (controle de zoonoses), no
cuidado com os animais silvestres e selvagens, e na pesquisa básica e aplicada,
buscando inovações tecnológicas para preservar a saúde coletiva.

O exercício

profissional da medicina veterinária pressupõe uma relação de amor com os animais e
esta relação se estende aos seres humanos, na medida em que a preservação da saúde e
bem estar animal reflete diretamente na saúde humana, seja dos proprietários de animais
de companhia ou de grandes rebanhos ou mesmo animais silvestres, assim como da
coletividade, no âmbito da saúde pública. Assim, a inserção do médico veterinário no
programa Saúde da Família caracteriza uma evolução social, na medida em que este
trabalho profissional está sendo valorizado, possibilitando o estabelecimento de laços de
solidariedade entre seres humanos e destes com os animais.
Palavras Chave: medicina veterinária, solidariedade, animais, saúde da família.

1

Professora adjunta do Curso de Medicina Veterinária da UFT. Pós doutoranda CASPS-ARMITEC.
Mestre em Direito pelo UNIVEM. Professora do curso de Direito da Faculdade Católica Dom Orione e
pesquisadora do NUPEX/FACDO. E-mail: daniellemastelari@hotmail.com

2

Resumos
Apresentação em forma de Comunicação Oral
REPRODUÇÃO ARTIFICIAL (HUMANA): SOLUÇÃO CIENTÍFICA OU
PROBLEMA JURÍDICO?
1

2

Analynne Almeida Diniz
Evenise Ribeiro de Almeida

O ordenamento jurídico mundial se viu em uma sucessão de transformações na
“realidade” familiar, tendo a ciência se desenvolvido de maneira que passou a decidir
problemas de infertilidade e esterilidade, controlando vida e morte. Esta pesquisa
objetivou aclarar o debate sobre reprodução humana, iluminando as divergências
criadas por este progresso relativo à inseminação pos mortem; possibilidade de um
transexual ou um homossexual utilizar-se desta; ocorrência de paternidade incerta;
possibilidade de incesto; mutação e manipulação gênica; entre outras. Destarte,
conseguimos expor contingentes dos avanços científicos em torno da reprodução
assistida; analisar as implicações éticas e morais envolvidas; e, no último momento,
tratar do controle científico e/ou jurídico e implicações de qualquer ato relacionado à
prática de reprodução artificial humana, contudo carece tratar sobre as implicações da
mutação e manipulação gênica. O método aplicado nesta pesquisa fora a abordagem
qualitativa, utilizando-se de entrevista com profissionais especializados, bem como
revisão bibliográfica com base nas teorias de Ana Cláudia S. Scalquette, Silvia da
Cunha Fernandes, Maria Helena Machado, entre outros. No decorrer do trabalho foram
solucionadas questões existenciais envolvidas na reprodução humana assistida e no
estatuto da filiação, mas, maiormente, tratar dessas questões demonstrando a
necessidade de um controle jurídico e/ou científico.
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BREVE ANÁLISE DESCRITIVA DA TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS DE
MEMORIAS DE MIS PUTAS TRISTES
Felipe Gonçalves Carneiro1

O presente trabalho objetivou realizar uma breve análise da tradução de Eric
Nepomuceno da obra literária Memorias de mis putas tristes, do colombiano Gabriel
García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. O foco deste
trabalho não foram as técnicas de tradução, mas sim uma abordagem de alguns
conceitos básico de tradução e as estratégias utilizadas pelo tradutor para compor a
versão do romance em língua portuguesa. Para tanto, a análise foi feita sob o enfoque
descritivo através de um sistema tradutório surgido nos anos 70, denominado Estudos
Descritivos da Tradução. Realizou-se também um ligeiro histórico a respeito da vida de
Gabriel García Márquez e do tradutor Eric Nepomuceno. Observou-se ao longo da
análise, no qual utilizamos os pressupostos dos Estudos Descritivos da Tradução, que o
tradutor recorreu a alguns recursos, como por exemplo, mudanças de lugar ou inversão,
mudanças de significado, adição e/ou omissão, mudança sintática e também notamos
algumas mudanças bem sucedidas principalmente no tocante às expressões idiomáticas
em língua espanhola. Além do mais, vimos a importância no processo de tradução não
só do conhecimento dos sistemas linguísticos envolvidos (língua alvo e língua fonte),
mas sim o abrangente conhecimento do polissistema fonte e polissistema alvo.
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A Re-construção dos direitos Fundamentais na Comunidade Quilombola
GROTAO
Gustavo de Oliveira Pereira1
Helena Mendes da Silva2

O presente artigo aponta os conceitos de memória e direitos fundamentais, traça
caminhos percorridos pela comunidade Grotão, bem como, identifica os processos de
modificação que ocorrem nesse percurso. Estas definições são consideradas
fundamentais para a compreensão das relações sociais nas comunidades tradicionais,
especificamente neste artigo o nosso objeto de estudo: Comunidade Quilombola Grotão.
E, percebendo as nuances do cotidiano e experiências da comunidade sob os aspectos da
linguagem, simbolismo, narração, lugares, espaços e suas teias de relações identificando
o grau de significado a que se remete para estas vivencias e em que medida elas
arremetem para suas origens e de que forma refletem na formação da memória.
Identificou pela pesquisa realizada a relevância e contribuição da memória coletiva para
a compreensão das relações sociais, entendo-se a memória no ponto mais particular
remete ao convívio do grupo. A principal conclusão apontou que é impossível conceber
o problema da memória, enquanto recordação e localização das lembranças quando não
se toma como ponto de referencia os contextos sociais reais que servem de baliza a essa
reconstrução que chamamos memória. E parece ser claro que para compreender os
níveis e as tramas das relações sociais constitui-se essencial compreender, quais os
quadros sociais compuseram este processo? Para fazer este percurso tomamos como
caminho metodológico a própria escuta da historia da comunidade, as lembranças que
marcam suas vidas e seus significados. Foram realizadas varias entrevistas com os
patriarcas e membros da comunidade. E ainda, foram coletados dados em momentos
informais de convívio pela observação atenta aos seus modos de vivencia, de
transmissão de valores e organização.
Palavra chave: Memória, Reconstrução, Quilombola.
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PROCESSOS DE GESTÃO E QUALIDADE ADOTADOS NA APICULTURA
COM

RELAÇÃO
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RELEVÂNCIA PARTICIPANTES DO PROJETO NORTEADOR E SUA
INFLUÊNCIA NA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL.

Helder Galvão Ribeiro1
Cláudio Henrique Clemente Fernandes2

RESUMO

A apicultura é uma atividade que garante o uso racional e ecologicamente correto e
sustentável dos recursos naturais, de forma a minimizar as alterações nos biossistemas
assim como o desenvolvimento econômico na realidade das comunidades adeptas a seu
usufruto. A qualidade do mel no Tocantins, após análise, tem demonstrado sofrer
influência do tipo de manejo empregado, dentre outras características importantes de
gestão, mostrando que, para a obtenção de produtos com uma melhor qualidade é
essencial à implantação, um sistema de controle de gestão como uma das ações
inerentes ao desenvolvimento dos núcleos de agricultura familiar do estado do
Tocantins. Para segmentar a pesquisa, está sendo utilizado o método de observação
direta, no qual se obstem de um fato para analisar suas variantes e condicionantes, além
de aplicar um questionário socioeconômico, para avaliar a atual situação dos
apicultores. Para então, através de um levantamento preciso, apontar um diagnóstico
com base na análise do ambiente interno e externo(SWOT), para a formulação de
estratégias. Por se tratar ainda de dados parciais, não se possui resultados específicos
completos, porém já há uma previsão dentro da regiãode Nova Olinda, que é o principal
município norteador de meu subprojeto de pesquisa.

Termos de indexação: Apicultura, Sustentabilidade, Gestão, Qualidade.
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O PERFIL DO ADMINISTRADOR DESEJÁVEL PELAS
EMPRESAS DE ARAGUAINA-TO

Joel Gomes dos Santos1
Rogério Cogo2
RESUMO

O presente trabalho em andamento tem como objetivo realizar pesquisa de campo junto às
empresas e organizações de Araguaína-TO com o propósito de se verificar junto aos gestores
das mesmas o atual perfil de profissionais de administração que as mesmas esperam. Outro
objetivo que se pretende atingir é a de identificar o grau de satisfação dos gestores das empresas
da cidade, quanto a formação e a qualificação dos administradores, egressos do Curso de
administração da Faculdade Católica Dom Orione. A partir daí, pode-se perceber a contribuição
que esta pesquisa poderá proporcionar às empresas de Araguaína-TO e conseqüentemente a IES
Faculdade Católica Dom Orione, em curto e longo prazo, pois através destes resultados a
referida IES terá condições de fazer uma auto avaliação de sua gestão acadêmica atual e se
posicionar de forma segura e inteligente para realizar transformações futuras nesse cenário. Esse
estudo pretende apontar parâmetros úteis a coerência do tripé ensino- qualidade- mercado de
trabalho, através dos resultados obtidos com a pesquisa aplicada junto aos gestores de empresas
do município e os alunos egressos do Curso de Administração da Faculdade Católica Dom
Orione.
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O SURDO E O MERCADO DE TRABALHO

Bruno Gonçalves Carneiro

Há uma conexão estreita entre o trabalho e o princípio da dignidade humana. Através do
trabalho, o homem promove seu desenvolvimento pessoal, mantém relações com o meio
em que vive, determina seus rendimentos, horários, satisfaz-se com as atividades
desenvolvidas, obtém recompensas, direitos e deveres. No entanto, não basta reconhecer
o valor do trabalho, é preciso torná-lo viável. O objetivo deste trabalho é caracterizar o
surdo enquanto sujeito linguístico-cultural e discutir a importância da língua de sinais na
relação dialógica do surdo em seu ambiente laboral. Os surdos são integrantes de uma
minoria linguística que faz significação de mundo a partir da visão, longe do paradigma
da deficiência. A luta pela afirmação da surdez enquanto diferença linguística e cultural
é fundamental para a conquista de uma educação bilíngue habilitadora. Entretanto, a
classificação da surdez enquanto deficiência é um fator de equiparação social ainda
necessário. Há uma resistência dos empregadores em contratar pessoas surdas. O local
de trabalho é apresentado como mais um espaço em que há predomínio ou
exclusividade da língua oral. A presença do interprete de libras e/ou funcionários
sinalizadores, promoveria a eliminação de barreiras de comunicação.

A INFLUÊNCIA DO CAPITAL PSICOLÓGICO SOBRE O BEM-ESTAR NO TRABALHO DOS
MOTORISTAS DE ÔNIBUS COLETIVO: ESTUDO COM TRABALHADORES NO INTERIOR
DO ESTADO DO TOCANTINS
Zozimilton Almeida Silva Filho
Warton da Silva Souza

RESUMO
O nível de especificidade exigido no desempenho das funções dos indivíduos nas
organizações tem demandado maior dedicação por parte dos mesmos. Neste
contexto, há uma crescente cobrança por desempenho, que tem provocado situações
de estresse em trabalhadores. Esta pesquisa tem por objetivo estudar a
interdependência de algumas variáveis do comportamento organizacional, testando
um modelo conceitual composto do capital psicológico e bem-estar no trabalho. Os
participantes foram 60 trabalhadores que atuam como motoristas de ônibus coletivo
no interior do estado do Tocantins. Como instrumento para coleta de dados foi
utilizado um questionário de autopreenchimento composto de quatro escalas que
medem as variáveis propostas na pesquisa. Os dados coletados foram analisados por
aplicação de técnicas estatísticas paramétricas por meio do software SPSS, versão 18.0.
Os resultados obtidos demonstraram que os níveis das três dimensões de bem-estar
no trabalho são impactados diretamente pelo capital psicológico. Desta maneira podese evidenciar que o capital psicológico é um preditor direto de bem-estar no trabalho.
Por fim, este trabalho evidenciou que trabalhadores com um capital psicológico
elevado tendem a manter vínculos com seu trabalho (satisfação no trabalho e
envolvimento com o trabalho) e com sua organização empregadora
(comprometimento organizacional afetivo), os quais representam bem-estar no
trabalho.

Palavras-chave: Comportamento organizacional. Capital psicológico. Bem-estar no
trabalho.

CONSTRUÇÃO DO SABER TEÓRICO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
ENTORNO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 POR MEIO DE UMA ABORDAGEM
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONALISTA
SILVA, Ana Claudia Quaresma da (A);
NASCIMENTO, Lúcia Maria Barbosa do Nascimento (O).
Curso de Direito. Pesquisa concluída.

RESUMO

Do termo solidariedade ao princípio da solidariedade constitucional há uma construção
histórico-evolutiva de direitos humanos, enquanto valor comum socializado e
caracterizado pela integração e cooperação mútua de dimensão ética. O estudo dos
princípios e garantias fundamentais presentes no ordenamento pátrio e a inserção do
princípio da solidariedade na Constituição Federal de 1988 começaram a traçar novos
rumos na questão dos direitos sociais no Brasil. Com objetivo de analisar a construção
histórica dos direitos humanos e a evolução pelo qual passou o princípio da
solidariedade a partir de fins do século XX, realizou-se uma pesquisa teórica no âmbito
dos princípios e garantias fundamentais de perspectiva constitucional e sua
aplicabilidade jurídica, analisando a motivação do legislador brasileiro na busca da
solução de litígios. Constatou-se que o princípio da solidariedade passou a ser
empregado como um valor capaz de traçar direitos e deveres visando minimizar as
desigualdades sociais. Conclui-se que no Direito a dimensão axiológica do princípio da
solidariedade reside em ser instrumento de humanização de direitos e trazer para a seara
jurídica valores essenciais da vida em sociedade representando assim o desejo da
maioria da população.

Palavras-chave: Direitos Sociais. Garantias Fundamentais. Princípio da Solidariedade.

AS IMPLICAÇÕES DA LEITURA NO (IN)SUCESSO DO PROCESSO DE
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Leticia de Carvalho Castro¹
Elza Rodrigues Barbosa Peixoto²

As implicações da leitura ou da falta dela, em qualquer nível de ensino, com certeza,
condicionam as bases da formação do estudante. Com oobjetivo deinvestigarquais as
práticas de leitura e quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos iniciantes da
FACDO,que esta pesquisa realizou-se, procurando buscar na própria comunidade
acadêmica sugestões para a melhoria do processo. A metodologia utilizada foi a
pesquisa descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados questionários com
perguntas sobre leitura, sua condição de leitor, suas práticas e suas dificuldades.
Participaram deste estudo 35acadêmicos do 1º ao 3º períododos cursos de Direito e
Administração da Faculdade Católica Dom Orione. Os resultados, ainda parciais,
demostram que a leitura é concebida pelos acadêmicos como fundamental na sua
formação e que seu desenvolvimento intelectual está diretamente relacionado ao hábito
de ler. No entanto, foram constatados alguns paradoxos, como: se considerarem leitores,
mas ao longo do questionário terem dificuldades em interpretar perguntassimples, ou,
associar práticas de leitura apenas às leituras de romance. Como maior dificuldade na
prática da leitura, a maioria alegou a falta de tempo, o que justifica suas leituras
específicas da graduação serem as relacionadas às avaliações por seu caráter de
obrigatoriedade e relevância.

Palavras-chave: Ensino superior -Dificuldades em leitura – Práticas de leitura.

ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS ESCRITO PARA A
LIBRAS: UMA

PROPOSTA

DE

ATUAÇÃO

PARA O

INTÉRPRETE

EDUCACIONAL

Ester Fernandes Nunes
Bruno Gonçalves Carneiro

O tradutor/ intérprete de línguas de sinais promove o resgate do surdo à participação. O
presente trabalho é um estudo descritivo de alguns aspectos metodológicos que
motivaram o trabalho do tradutor/ intérprete de libras na construção de um texto em
língua de sinais a partir de um texto na língua portuguesa. Esse tipo de procedimento
(filmagem) tende a aumentar nos próximos anos no Brasil, pelo aumento de demanda
por esse tipo de serviço, na produção de materiais didáticos em libras e na organização
da escola no atendimento às especificidades linguísticas e culturais da comunidade
surda. Apresenta também uma descrição quanto às competências linguísticas e
referenciais necessárias para a elaboração do texto alvo em libras, bem como
adequações de ordem lexical, sintática, discursiva e técnica, inerentes ao campo de
atuação da tradução intermodal. Este trabalho fundamenta-se nos Estudos Descritivos
da Tradução. Vimos que houve adequações linguísticas, quando traduzimos o texto
fonte do português para a libras, e preocupações de ordem técnica, específicos da
produção de vídeos. Sugerimos que o tradutor/ intérprete de libras deve ter
conhecimentos básicos sobre produção de vídeos e alertamos também para a
importância do trabalho em equipe, numa forma de assegurar a qualidade do produto
final.

O

INTÉRPRETE

DE

LIBRAS

EM

UM

ATENDIMENTO

PSICOTERAPÊUTICO

Ivana de Moura Septímio
Bruno Gonçalves Carneiro

Hoje, há uma demanda por tradutores/ intérpretes de línguas de sinais em várias áreas
da sociedade, incluindo em serviços de saúde, em que é necessário um conhecimento
sobre o paciente surdo. O objetivo deste trabalho é descrever as ações de um intérprete e
um psicólogo em sessões de psicoterapia a um paciente surdo. Trata-se de um estudo
de caso, sobre a atuação profissional dos autores deste artigo. Um surdo foi
acompanhado durante sete meses de atendimento. Os profissionais tinham ciência sobre
a cultura/ identidade surda e resaltaram questões éticas ao paciente, como sigilo.
Posicionaram-se um ao lado do outro, de forma que todos tivessem acesso visual um
dos outros. O psicólogo se referia diretamente ao surdo, fixando seu olhar a ele, mesmo
que este estivesse atento ao intérprete. Momentos em que havia severidade na fala do
psicólogo, o intérprete não incorpora o referente, para evitar a associação entre a fala do
intérprete e a do psicólogo. O psicólogo interrompe a fala do surdo chamando sua
atenção visual. Ao final de cada sessão, os profissionais discutiam sobre os termos
utilizados no atendimento, a fim de avaliarem os itens lexicais e as sentenças
empregadas.

VALORIZAÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS E CULTURA SURDA NO
AMBIENTE ESCOLAR

Roselba Gomes de Miranda
Genivaldo de Souza Carvalho
Bruno Gonçalves Carneiro

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 59, preconiza que os
sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e
organização específicos para atender às suas necessidades. Consoante, o decreto 5625
de 2005 em seu artigo 14 prevê a disponibilização de equipamentos, acesso às novas
tecnologias de informação e comunicação, bem como recursos didáticos no apoio à
educação de alunos surdos. O objetivo deste trabalho é descrever as ações de ensino
implantadas numa instituição de ensino com o intuito de atender as especificidades
linguístico-culturais dos alunos surdos. A instituição mencionada se organizou a fim de
eliminar as barreiras de comunicação e permitir a construção de conhecimento pelo uso
da libras. Há o ensino de língua portuguesa como segunda língua; tradução das
avaliações para a libras; interpretação simultânea das aulas; resposta de provas e
atividades em libras; curso de libras para a comunidade escolar; contato com uma
professora surda, o que permite a troca de aspectos culturais e de identidade surda, além
da produção de artefatos específicos desta comunidade minoritária. Observamos maior
interação do aluno com os professores, maior interesse dele nas atividades da escola,
melhora no seu comportamento e rendimento escolar.

A Economia Solidária e a Sustentabilidade Socioambiental na Agricultura
Familiar na Comunidade Remanescente de Quilombo Grotão

Cecilia Degger¹
Natália Ismaila da Silva²
José Francisco Mendanha³

A pesquisa teve como objetivo analisar a relação da economia solidária e a agricultura
familiar na comunidade remanescente de Quilombo Grotão no município de Filadélfia
do Tocantins. Trata-se de um Estudo de Caso, segundo orientação empírica de produção
e descrição do conhecimento, no qual foram amostradas 12 unidades de produção da
comunidade quilombola Grotão. Utilizou-se como instrumentos para coleta de dados de
campo o questionário aberto, documentação, entrevista estruturada e observação direta.
Procurou compreender as trajetórias e concepções próprias dos agricultores familiares
sobre suas experiências de práticas solidárias direcionando maior atenção para as
formas historicamente construídas de lidar com a gestão da produção, as formas de
inserção no mercado, a relação estabelecida entre as famílias remanescente de
quilombo, avaliando os ganhos econômicos monetários advindos das praticas de
relações sociais, os laços de solidariedade e organização preexistentes no grupo de
quilombolas, que influenciou na elaboração de critérios e normas de gestão dos
acontecimentos no quilombo que possibilitaram criar mecanismos de participação
interna e na relação com as organizações externas. Além disso, pôde-se perceber que,
em decorrência destas experiências a comunidade quilombola do grotão têm alcançado
diversos ganhos, tanto materiais, no que se refere a posse da terra e possibilidade de
interação no mercado e a geração de renda das famílias, quanto aos imateriais, que são
os resultados em termos de formação, reciprocidade e conquista de parcerias, de
influência nas políticas públicas, de solidariedade, e de cidadania.
Palavras chave: Economia Solidária, Agricultura Familiar, Manejo de Recursos
Naturais, Sustentabilidade Socioambiental.

O DESASTRE DA AUTOMAÇÃO NA VIDA DAS PESSOAS NO PASSAR DO
TEMPO
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RESUMO
A Constituição federal de 1988 consagra direitos sociais para os trabalhadores urbanos e
rurais, com objetivo de melhorar a condição social dos trabalhadores (as) brasileiros
(as), relacionando trinta e cinco direitos ,sendo destacados por nós pesquisadores; a
proteção contra a automação, por isso a necessidade de reflexão por parte dos
advogados,administradores, contadores,economistas mediados pela filosofia.Temos
como objetivo estudar a automação no trabalho em seus ambientes(urbano e rural).Fezse necessário a utilização do método bibliográfico em constituições e textos correlatos,
usando também o método dialético,principalmente com vivências acadêmicas dos
autores.Na visão dos pesquisadores se destaca os avanços dos problemas sociais tais
como:desemprego,déficit da previdência social pública e a favelização dos seres
humanos.Logo concluímos que o processo de automação gera riquezas pra poucos e
miséria para a maioria dos trabalhadores.
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