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EDITORIAL 
 
 
 
 

Anais do 1º Simpósio da FATEB: 30 anos transformando pessoas 
 

O 1º Simpósio da FATEB: 30 anos transformando pessoas decorreu no 

dia 17 de Outubro de 2017, dentro da 12ª Semana Cultural da FATEB de 16 a 20 

de Outubro de 2017. Ele foi um evento científico para a divulgação e troca de ideias 

de trabalhos científicos dos alunos e professores da FATEB e outras IES em uma 

iniciativa do Departamento de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. 

No Simpósio, a comunidade acadêmica foi encorajada a se inscrever e 

participar de mesas-redondas ou como ouvinte ou como palestrante, submetendo 

artigos científicos para publicação na Revista Científica da FATEB denominada 

fateb.científica ou papers para publicação nos Anais do Evento, e expor conteúdo 

de pesquisa científica no formato de Banner nas mesas-redondas. Promoveu-se a 

discussão e divulgação de resultados de pesquisas dos alunos e professores da 

FATEB e de outras instituições relacionados aos eixos temáticos de Administração, 

Ciências Contábeis, Design, Informática e Pedagogia e respectivas áreas a fins.  

No 1º Simpósio da FATEB ocorreram dez mesas-redondas e um mini-

workshop, sendo: três mesas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

seis mesas do curso de Pedagogia, uma mesa dos cursos de Sistemas de 

Informação e Engenharia de Software e um mini-workshop do curso de Bacharel em 

Design. Compareceram e participaram ou como ouvinte ou palestrantes alunos e 

professores da FATEB e outras IES. Foram submetidos dez papers e treze artigos 

científicos. 

Entendeu-se que Simpósio é uma reunião científica para debates e 

discussões ligados a assuntos específicos. Ele é derivado de mesas-redondas, sem 

que os participantes não debatam entre si.  



 9 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

 

Caderno de Anais / Número1, Volume 1 (2017). ISSN: 2594-9438 

1º Simpósio da FATEB: 30 anos transformando pessoas 

 

 

A Mesa-redonda é uma atividade acadêmica conduzida por um coordenador 

que age como elemento moderador, orientando as apresentações para que elas se 

mantenham em torno do tema principal. Os alunos participantes das mesas 

apresentam seus pontos de vista sobre o tema, com tempo-limite para a exposição. 

Após as exposições, os presentes podem participar formulando perguntas. 

Agradecemos a todos que de forma direta ou indireta colaboraram com a 

organização do 1º Simpósio da FATEB, participando e promovendo a expansão da 

investigação qualitativa, especialmente aos alunos da FATEB que não mediram 

esforços para viabilizar sua apresentação no evento. 

 
 
 
 

 Sandro Augusto Teixeira de MENDONÇA1 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB) 

Editor da fateb.científica 
Contato: satmendonca@gmail.com 

                                                           
1
 - Possui graduação em Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) (1995), graduação em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos 
(ASSER) (1991), mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) (2000) e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental 
pela Universidade de São Paulo (USP) (2006). Atualmente é professor III (doutor) e coordenador de 
Ensino, de Extensão e de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Birigui (FATEB). Tem experiência interdisciplinar em Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e 
Filosofia, com ênfase em Sociologia, Sociologia da Educação e Organizacional, Sociologia Rural, 
Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Governança Corporativa, Filosofia e Filosofia da 
Educação, Metodologia Científica. Principais temas: Condições de vida e trabalho, políticas públicas, 
pesca profissional artesanal, rio São Francisco. 
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Contos e jogos de assombração 
 
 
 

Autores: 
Caroline Fernanda ESPÓSITO2 (caa_esposito@hotmail.com);  

Fábio Mariano da PAZ3 (fmpaz@ig.com.br);  
Gabriela Atílio YAMAGUTI3 (gabi_10yamaguti@hotmail.com);  

Gabriela Cusini CORTINOVIS4 (julia_nardin@outlook.com);  
Rayani Neri da Silva SEMINARA5 (rayani.seminara.neri@gmail.com);  

Telma Cristina de Souza FIGUEIREDO6 (telma-souza2011@hotmail.com). 
 
 

 
RESUMO 

 
Este paper apresenta reflexões oriundas do trabalho com o gênero textual contos de 
assombração nos anos iniciais do ensino fundamental. Seu direcionamento teve 
como foco um trabalho interdisciplinar nas áreas de Língua Portuguesa e Artes, 
tendo como objetivos a aprendizagem da estrutura dos contos de assombração e a 
promoção de situações de leitura e escrita. 
 
Palavras-Chave: contos de assombração; leitura; escrita. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Por meio de um trabalho de pesquisa realizado em maio de 2017, os alunos 

do 4º semestre de Pedagogia discutiram o plano de ensino do 5º ano do ensino 

fundamental da rede municipal de Birigui, buscaram subsídios teóricos sobre o 

gênero textual contos de assombração e elaboraram uma sequência didática que 

contemplasse os conteúdos de Língua Portuguesa e Artes.  

Partindo do trabalho com o conto “O homem que enganava a morte” 

(AZEVEDO, 2003) explorou-se suas características (enredo, personagens, narrador, 

                                                           
2
,
 3

,
 4

, 
5
, 

6
 Discentes do 4º semestre de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui 

(FATEB). 

3
 Professor do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB). 
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lugar e tempo), estrutura (início, complicação, desenvolvimento e desfecho), além 

das possibilidades de trabalho com a interpretação textual, análise linguística, 

produção de texto, produção teatral e elaboração de jogos de assombração. Sua 

culminância ocorreu com a exposição no curso de Pedagogia das etapas da 

sequência didática proposta, discussão e reflexão de sua efetividade frente aos 

objetivos previstos no plano de ensino do 5º ano do ensino fundamental.  

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO  

O trabalho desenvolvido buscou reforçar a importância dos gêneros textuais 

ligados à tradição oral na escolarização e oferecer uma maior segurança didática na 

condução do trabalho docente. Verificou-se que a seleção de contos com enredo e 

estrutura linguística bem elaborados facilitam o avanço das competências leitora e 

escrita dos alunos. 

 

REFERÊNCIAS  
 
AZEVEDO, Ricardo. Contos de enganar a Morte. São Paulo: Ática, 2003.  
 
BIRIGUI. Planos de ensino dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 2016. 
 
BOZZA, Sandra. Ensinar a Ler e Escrever: uma possibilidade de inclusão. 1ª 
edição. Pinhais: Melo, 2008. 
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Os contos de fadas modernos e a formação crítica do leitor 
 
 

 
Autores: 

Fabiana Lemes MARTINS (dudinha_fabi@hotmail.com); 
Gabriela Fernandes GONÇALVES (gabi.fernandes.iami@gmail.com); 
Ingrid Aparecida Presente de LIMA (ingrid_presenge@hotmail.com); 

Jéssica Caroline SOLERNO (jessicasolerno@hotmail.com); 
Larissa Silva ARAGÃO (laraharagao@outlook.com); 

Nathalia Batistela CARDOSO (nath_bcardoso15@outlook.com);  
Márcia Maria Aparecida Alves de SOUSA (profemar@gmail.com). 

 
 
 

RESUMO 
 

Neste estudo bibliográfico, propomos uma discussão acerca da relevância dos 
contos de fadas modernos para a formação do leitor. Para tanto, analisamos a obra 
Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque de Holanda e a versão cinematográfica 
“Deu a Louca na Chapeuzinho”, (re)leituras do conto de fadas tradicional 
Chapeuzinho Vermelho. A análise apresentada é pautada na desconstrução de 
estereótipos, comuns nos contos de fadas tradicionais, e na postura das 
personagens frente a situações conflitantes. 

Palavras-chave: Contos de fada, estereótipos, fadas tradicionais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

No universo dos contos de fadas modernos, realismo e fantasia se alternam. 

Ao invés de fadas e duendes exercerem o papel de protetores que solucionam todos 

os problemas e desejos de seus protegidos, eles os auxiliam a agir, a 

desenvolverem uma atitude ativa e a solucionarem possíveis conflitos. 

Nesse contexto, em Chapeuzinho Amarelo, ao abordar o tema do medo, a 

narrativa se aproxima do público infantil, que se sente familiarizado com o contexto 

apresentado. A protagonista tinha medo de tudo, porém, no desfecho, Chapeuzinho 

Amarelo supera o medo do tão temido lobo, que diferentemente do lobo do conto 
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tradicional, se sente envergonhado por não conseguir mais assustar a menina. 

Ocorre a desconstrução do estereótipo do lobo mau.  

Em Deu a louca na Chapeuzinho, o centro do processo de desconstrução de 

estereótipo é a vovó que gosta de aventuras radicais.  

Diante do exposto, verificamos que os contos de fadas modernos auxiliam na 

formação crítica do leitor ao repaginarem e criticarem modelos estereotipados de 

comportamento, bem como ao auxiliarem na resolução de conflitos que integram o 

universo infantil.  

 

REFERÊNCIAS 
 
BUARQUE, Chico. Chapeuzinho Amarelo. 27.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2001. 
 
DEU A LOUCA NA CHAPEUZINHO VERMELHO - Desenho animado. Direção: Cory 
Edwards. Estados Unidos, Estúdio: Europa Filmes, 2005. (80min.) 
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Revivendo memórias 
 
 

Autores: 
Bruna Alves de SOUZA (brunaalvesbgi@gmail.com); 

Áurea Esteves SERRA (prof.aureafateb@gmail.com). 
 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho trata do processo educacional e a vida acadêmica de Bruna 
Alves de Souza, na qual expõe suas memórias, experiências pessoais e suas 
vivências. Destaca também a importância dos estágios no curso de Pedagogia e 
aponta as contribuições da pesquisa para  sua futura carreira docente. 
 
Palavras chave: Memórias. Vida acadêmica. Docente. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ingressei na FATEB em 2014, no mês de agosto, no curso de Pedagogia e 

concluirei o curso em dezembro de 2017. Três anos e meio após ter começado, 

chego a etapa final na qual sempre me esforcei para concluir com êxito cada 

semestre. Refletindo sobre esse período na faculdade, pude notar o quanto a 

faculdade foi uma experiência enriquecedora e o quanto me fez amadurecer, 

fazendo de mim uma pessoa mais focada, organizada e responsável. Claro que, 

para chegar ao amadurecimento, tive que enfrentar várias dificuldades e desafios, 

afinal, conciliar trabalho, faculdade e vida pessoal não é uma tarefa muito fácil, 

porém possível. 

Por ser um curso de formação de professores, a cobrança e a 

responsabilidade passa a ser ainda maior, exigindo muito de nós, dentro e fora da 

faculdade. Nesses três anos, tentei aproveitar o máximo os conhecimentos 

transferidos pelos meus professores, que contribuíram muito para o meu 
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desenvolvimento pessoal e profissional. Ao longo desse período, todos os 

professores compartilharam suas experiências pessoais boas e ruins e o ao fazerem 

isso, nos deram muita força nos momentos de tristeza e desânimo e fizeram com 

que nos tornássemos mais próximos. Tenho muita admiração e carinho por todos. 

Além de todo o conhecimento adquirido e as amizades que fiz e que levarei para 

toda a vida, a faculdade também me proporcionou grandes experiências. 

De todas as experiências que tive ao longo da faculdade, o estágio 

remunerado foi o que mais me trouxe aprendizado, porque a minha participação é 

bem maior, possibilitando a integração entre teoria e prática mediante a rotina da 

escola. Durante o desenvolvimento dos estágios, observei o quanto é importante o 

professor estar preparado  e seguro de sua formação e conhecimento para oferecer 

o melhor ao seus alunos. A afetividade entre professor e aluno também se faz muito 

importante, porque influencia o aluno em sua aprendizagem. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO  

Confesso que houve da minha parte uma resistência em recordar minhas 

experiências escolares, mas depois de concluir esse trabalho, percebi que utilizar o 

recurso da narrativa ( auto)biográfica foi uma experiência gratificante, porque realizei  

uma reflexão sobre mim e sobre minha escolarização, o que me ajudou a 

compreender a prática docente e o que pretendo realizar futuramente.  

Segundo Souza (2004, p. 72), escrever sobre si remete o sujeito para uma 

dimensão de "auto-escuta de si mesmo, como se estivesse contando para si próprio 

suas experiências e aprendizagens que construiu ao longo da vida, através do 

conhecimento de si". 

 

REFERÊNCIAS 
 
SOUZA, Eliseu Clementino. O conhecimento de si: Narrativas do itinerário escolar 
e formação de professores. Tese de doutorado - Universidade Federal da Bahia, 
Faculdade de Educação, Bahia, Brasil, 2004. 



 17 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

 

Caderno de Anais / Número1, Volume 1 (2017). ISSN: 2594-9438 

1º Simpósio da FATEB: 30 anos transformando pessoas 
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A expectativa de cursar uma faculdade 
 
 
 

Autores: 
Leisa Ferreira DEBORTOLI (fabioecoplantas@hotmail.com); 

Áurea Esteves SERRA (prof.aureafateb@gmail.com). 
 
 
 

RESUMO 
 

Em cada linha deste afã acadêmico há uma pitada de saudosismo e muito esforço. A 
inexperiência em tecer uma (auto) biografia, até agora tem me lapidado como ser 
humano, tenho a sensação de que quando digitar o meu último “ponto final” será 
como ter colocado a última telha em uma bela construção.  
 
Palavras-chave: Saudosismo, Esforço, Construção. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Após 14 anos sem a dinâmica escolar, para mim não foi algo fácil. Por muitas 

vezes fui interrogada por amigos e familiares o motivo real do retorno, afinal de 

contas não tinha necessidades óbvias para isso, externamente uma junção de 

motivos realmente não respondiam a algumas questões, mas o meu interior 

formulavam questões muito mais relevantes, onde também não obtive respostas, 

então resolvi dar uma nova roupagem aos meus medos, confiei em mim mesma. 

Sempre fui uma admiradora da Língua Portuguesa, a sua complexidade me 

fascina. Desta forma, gostaria muito de cursar Letras, mas não houve abertura de 

classe para este curso. 

Segundo Freire, “não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. 

Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero”. (p. 114). 

Comecei então, perceber que não é suficiente somente querer algo, mas ter 

consciência que é preciso se dispor para transformar essa realidade. Foi então, que 
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resolvi ingressar no curso de Pedagogia, que para mim, tinha uma estreita relação 

com o de Letras. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO  

Com a concretização dos estágios, obtive um amplo aprendizado que 

contribuíram para um relevante salto em minha personalidade.  

Considero a experiência em tecer uma (auto) biografia como sendo única, 

sendo você mesmo o psicólogo e o paciente, sentados no mesmo divã.  

 

REFERÊNCIAS 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 1987. 
 
DEBORTOLI, Leisa Ferreira. Descrevendo a vida. Trabalho de Conclusão de Curso 
– Faculdade de Ciências e Tecnologia, Birigui, 2017.  
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Os desafios da inclusão dos alunos com altas habilidades/superdotação:  
Um olhar a partir dos estágios e pesquisas 

 
 
 

Autores: 
Joice Cristina Aparecida CARDOSO (joice.cardoso2015.jc22@gmail.com);  

Marielle Mielo de SOUZA (mari.jlmielo@gmail.com);  
Luana PAZIAN (luanapazian@hotmail.com);  
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RESUMO 
 

O trabalho emergiu a partir de uma pesquisa realizada para o seminário de 
educação especial inclusiva apresentado na disciplina de Fundamentos da 
Educação dos Portadores de Necessidades Especiais, no quinto semestre do Curso 
de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, 
FATEB, durante a observação dos estágios supervisionados realizados no decorrer 
do Curso de Licenciatura Plena em pedagogia, entre os anos de 2016 e 2017, nas 
escolas municipais de Birigui. Visou pesquisar e analisar quem são os alunos que 
possuem Altas Habilidades/Superdotação, e como desenvolver um trabalho 
significativo educacional segundo a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Especial Inclusiva. Verificou-se as questões educacionais 
referentes as possíveis potencialidades elevadas de indivíduos que apresentam as 
características desse público, que é alvo da Educação Especial Inclusiva.  
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Curso de Licenciatura em Pedagogia, Estágio 
supervisionado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo prevê a legislação educacional inclusiva, que há a possibilidade de 

aceleração para aqueles em que o aluno apresente desempenho e capacidade, tais 

que lhe garantam o direito de cursar uma série/ano escolar subsequente (avançar). 
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Dessa forma, os alunos com Altas Habilidades/ Superdotação estão incluídos no 

público Alvo do AEE, pois a Política Educacional para a Educação Inclusiva e 

dispositivos legais (Resolução do Conselho Nacional de Educação para o AEE) 

incluem esses alunos nesse público, visando estimular o desenvolvimento de seu 

potencial. 

 Os resultados da pesquisa mostram que as escolas ainda se encontram 

despreparadas para identificar esses alunos, apontando somente a precocidade, 

além da necessidade de capacitação de professores para uma prática pedagógica 

adequada.  

Conclui-se que a criança com altas habilidades/superdotação precisa de uma 

real integração com outros grupos sociais, bem como de um trabalho colaborativo 

entre: família, escola e sociedade, estabelecendo parcerias com outros profissionais, 

a fim de desenvolver o potencial desse alunado. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. 
 
RENZULLI, J. S. O Que é Esta Coisa Chamada Superdotação, e Como a 
Desenvolvemos? Uma retrospectiva de vinte e cinco anos. Ano XXVII, n. 1 (52), p. 
75 – 131. Porto Alegre – RS, Jan./Abr. 2004. 
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Gestão de pessoas:  
Um estudo sobre as práticas de treinamento e desenvolvimento4 

 
 
 

Autores: 
Claudio TIBÉRIO Junior5 

Irineu Alves de Oliveira SOUZA6 
Lucas Frazatti dos SANTOS7 

 
 

RESUMO 
 

A gestão de pessoas consiste no gerenciamento do capital humano das 
organizações. Ela objetiva as atividades de treinamento e desenvolvimento dos 
colaboradores. As micro e pequenas empresas possuem um conjunto de 
características que limitam sua competitividade no ambiente de negócios, 
destacando-se a dificuldade de treinar e desenvolver seus recursos humanos. Esse 
trabalho teve como objetivo descrever a importância do treinamento e do 
desenvolvimento de pessoas e seus impactos no crescimento das micros e 
pequenas empresas. Através da revisão bibliográfica verificou-se que uma gestão de 
treinamento e desenvolvimento nas organizações capacita à mão de obra dos 
colaboradores para um maior crescimento econômico e social.  
 
Palavras-chaves: 1 Histórico e perfil da Micro e Pequenas empresas, 2 Gestão 
financeira  , 3 Tomada de decisões das Micro e Pequenas empresas, 4 Decisões 
organizacionais, 5 Fluxo de caixa. 
 
 

 

DESENVOLVIMENTO  

                                                           
4
 - Este paper foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para aprovação da disciplina 

TCC II ministrada pelo professor Dr. Sandro A. T. de Mendonça.  
 
5
 - Aluno do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB), desde 

2014-2017. 
 
6
 - Aluno do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB), desde 

2014-2017. 
 
7
 - Aluno do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB), desde 

2014-2017. 
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A gestão de pessoas consiste nas ações de administrar e gerir o capital 

humano, tendo o departamento de recursos humanos como responsável por essas 

ações na empresa.  

No contexto da gestão de pessoas, o treinamento e o desenvolvimento 

tornam-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas visto que a maioria não possui um programa ou planejamento 

de treinamento e desenvolvimento para formação adequada de seu quadro de 

colaboradores. Portanto é de extrema importância ter em uma organização, 

colaboradores treinados e motivados, sendo que no âmbito de um mercado de 

negócios concorrido, este ponto se torna um diferencial significativo para seu 

destaque entre os demais concorrentes. 

Treinamento significa dizer que é a preparação do colaborador que é de 

curto prazo, para assumir o cargo em questão. Já a área de desenvolvimento se 

aproxima mais da educação que é de longo prazo que é estar sempre capacitando 

os colaboradores. 

As micro e pequenas empresas desempenham um papel social e econômico 

de grande importância uma vez que mais da metade dos postos de trabalho estão 

nestas empresas e que estas representam boa parte das empresas constituídas no 

Brasil.   

Desta maneira a presente pesquisa procurou entender como as práticas de 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, podem contribuir para o crescimento 

das micro e pequenas empresas. Através de Pesquisa Bibliográfica verificou-se que 

com a competitividade nos dias atuais para as micros e pequenas empresas 

buscarem um melhor desempenho e qualidade produtiva faz-se necessário às 

praticas das ferramentas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, sendo que 

esta método pode contribuir trazendo benefícios importantes tais como: o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades, na área a qual o colaborador vai 

ser inserido no ambiente organizacional, trazendo consigo, motivação e visão de 

crescimento e a valorização contínua desse colaborador e para a empresa.  
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RESULTADOS 

No Brasil, as micros e pequenas empresas comumente não praticam a 

gestão de treinamento e desenvolvimento de pessoas, o que gera limitações de 

produtividade do seu colaborador ocasionando até a insatisfação no ambiente de 

trabalho. 

A falta de motivação organizacional ou uma política de valorização do capital 

intelectual da micros e pequenas empresas limita sua permanência no mercado ou 

até determina a sua falência. 

O desenvolvimento do colaborador dentro de uma organização é crucial para 

o sucesso da empresa, uma boa estratégia de ensinamento e estudo que 

comungado com um bom treinamento tem como consequência um bom destaque 

dentro do mercado perante as concorrências. 

O colaborador quando motivado pela organização acaba interferindo 

diretamente nos resultados e nos objetivos da empresa, passando a produzir mais 

com maior qualidade em menos tempo. Assim, ele gera uma estabilidade 

organizacional, tornando as empresas mais competitivas. 

Uma empresa que pratica a política de valorização dos seus colaboradores, 

está valorizando seu capital humano. Consequentemente corrobora com a 

integração entre a empresa e o colaborador proporcionando uma qualidade de vida 

para todos que estão diretamente envolvidos. 

As empresas precisam entender o significado da valorização contínua, que 

vem do ato de reconhecer as competências e habilidades de cada colaborador. Este 

é o fator preponderante que agrega valor e reconhece a importância do capital 

humano para as organizações, gerando assim, condições de ser um diferencial 

competitivo, o que proporciona uma instabilidade produtiva e econômica da 

empresa. 
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CONCLUSÃO 

Verificou-se que a valorização e a motivação em conjunto com as ferramen-

tas de treinamento e desenvolvimento forjam uma mão de obra treinada qualificada 

e produtível que gera benefícios para as organizações. Em contrapartida a empresa 

garante a permanência deste colaborador dentro da sua organização.  

O presente trabalho revelou que as micro e pequenas empresas 

representam uma fatia muito grande no mercado brasileiro, porém acabam 

enfrentando muita dificuldade em se manter competitiva no mercado, devido à falta 

de profissionais qualificados e treinados no exercício do cargo a ser ocupado. 

Considerou-se que uma gestão de treinamento e desenvolvimento nas 

organizações capacitaria à mão de obra necessária para um maior crescimento, 

viabilizando os custos das organizações na contratação de um profissional já 

qualificado. 

Deste modo conclui-se que o treinamento de pessoas nas das micro e 

pequenas empresas torna-se muito importante para a sobrevivência da empresa 

gerando um crescimento, junto com políticas de valorização de seus colaboradores. 

As organizações mantem sua mão-de-obra qualificada e experiente, e garante um 

aumento na produtividade. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de catálogo virtual online 
titulado Myfestweb utilizando a ferramenta de gerenciamento de projeto Project 
Model Canvas. O sistema visa auxiliar usuários na organização e planejamento de 
eventos comemorativos tais como: casamentos, aniversários e confraternizações. O 
sistema foi desenvolvido em linguagem PHP, Javascript, HTML e CSS, e utiliza o 
MYSQL como recurso de armazenamento de Banco de dados. Com o canvas foi 
possível gerenciar todo o desenvolvimento do projeto. 
 
Palavras-Chave: Catálogo virtual. Myfestweb. CANVAS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O planejamento de projetos tem se tornado essencial a cada dia, pois os 

desafios que os seguem tem sido cada vez maiores e mais intensos. Segundo o que 

escreveu o Prof°e especialista em gerenciamento de projetos José Finocchio Júnior 

em seu livro Project Model Canvas – Gerenciamento de Projetos Sem Burocracia “O 

Project Model Canvas é sem dúvida a maior revolução no mundo da gestão de 

projetos dos últimos tempos”. Finocchio Júnior ainda afirma que “Ele é ideal para 

ambientes que querem aprimorar sua capacidade de planejamento”, revelando que 

com a utilização da ferramenta Canvas é possível se destacar e se diferenciar no 

mercado. Sua implantação não possui nenhum pré requisito podendo ser utilizada 

por qualquer tipo de empresa ou usuário comum. Por isso decidimos aplicar a 

utilização da ferramenta Canvas no gerenciamento do projeto Myfestweb, seguindo 
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à risca sua metodologia e usufruindo de sua facilidade em distribuir e arquivar todas 

as informações. 

 

METODOLOGIA 

O projeto Myfestweb tem sob o gerenciamento e auxilio do Project Model 

Canvas algumas etapas como o levantamento de requisitos funcionais e não 

funcionais, buscando atender a todas as necessidades do usuário. Em seguida foi 

utilizada a ferramenta de prototipagem Web Builder 12, em que foram montados os 

protótipos das telas principais do sistema. Com o Trello, foi feito o gerenciamento 

das tarefas, organizando-as em etapas. Na codificação foi feita a utilização de 

linguagens de programação modernas e atuais como o PHP, Javascript, HTML e 

CSS, e o banco de dados MySql para armazenar os dados coletados. Foram 

utilizadas as regras da UML (Unified Modeling Language) para a análise, 

modelagem e estruturação do sistema, em que o Astah Community auxilia a gerar os 

diagramas e representações dos casos de uso. Foi utilizado também, as Métricas 

para o aperfeiçoamento do planejamento do projeto, formando uma base para as 

estimativas. Finalmente, a fase de testes que permitirá realizar os reparos e ajustes 

necessários para que o usuário tenha a melhor experiência de usabilidade, 

finalizando assim todo o processo de desenvolvimento. A figura 1 representa o 

Canvas do projeto Myfestweb: 

 

Figura 1Representação do projeto Canvas MYfestweb 
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RESULTADOS 

Através da utilização do CANVAS, obtemos eficiência no gerenciamento e 

mapeamento dos processos envolvidos durante o desenvolvimento, uma 

visualização ampla que facilita a diagnosticar e reduzir os problemas operacionais. 

Monitorar as etapas e direcionar os processos são outras vantagens obtidas com a 

ferramenta CANVAS, trazendo mais clareza para a tomada de decisões. Sendo 

assim o CANVAS é considerado uma ferramenta essencial desde o início até o final 

do desenvolvimento do projeto 

 

CONCLUSÃO 

Assim sendo, a combinação de uma equipe criativa e bem preparada, com a 

aplicação de recursos e metodologias como o CANVAS possibilitam uma experiência 

satisfatória a todos envolvidos no desenvolvimento do projeto, em todas as suas 

esferas, em especial o aprendizado de novas tecnologias de gerenciamento, e 

finalmente obter sucesso na interação software x usuário, visando sempre levar a 

inclusão digital e o acesso a informação com fácil acesso para as pessoas. 
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RESUMO 
 

O objetivo principal do trabalho é desenvolver um sistema de gerenciamento para 
controlar o planejamento do projeto na construção civil utilizando a ferramenta 
Project Model Canvas – CANVAS “‘’Cockburn, A, Writing Effective Use Cases,”. Os 
principais beneficiados a fazer bom uso desse sistema são os diretores da empresa.  

Palavras-chave: CANVAS, Construção civil, empresas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Com o projeto a ser desenvolvido intitulado Fenrir e a ajuda do Project Model 

CANVAS usado na referência de “Fowler, M e Scott, K., UML”. Podemos analisar 

toda a regra de negócio do cliente como um todo e elaborar de forma precisa todos 

os passos na criação do projeto e sua implementação como mostra a figura logo 

abaixo. Utilizamos ferramentas de programação o PHP e o banco de dados MySql 

com base na referência de FERREIRA, Felipe. Linguagem PHP – Vantagens e 

Aplicações, uma interface clara e de fácil entendimento a todos que utilizarem o 

sistema. Com todas as informações necessárias foi possível estipular metas e 

prazos para realizar as implementações e testes juntamente com as partes 

envolvidas com o projeto. 
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A Figura 1 representa o Canvas do projeto do Fenrir. 

 

 

RESULTADOS 

A facilidade de visualização do contexto do projeto foi um diferencial na 

redução das horas de programação, agilidade no gerenciamento das decisões com 

definição de cada campo de usuário do sistema e suas atribuições utilizados no 

modelo de “Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson,”. A Interface do Projeto mostrou 

aos usuários um protótipo com boa usabilidade que é um facilitador no processo 

com o cliente.  

 

CONCLUSÃO 

Portanto, concluímos que o uso do planejamento das rotinas aliado à 

utilização de novas metodologias que contribui para a realização de uma obra 

satisfatórias em que os funcionários se sintam estimulados, tornando a rotina de 

trabalho mais agradável com vistas a facilitar a compreensão de todos de uma forma 

simples de entendimento. 
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RESUMO 
 
Este Projeto tem como objetivo desenvolver um portal para contratação de 
cuidadores e enfermeiros de forma segura, clara e fácil, onde os usuários podem se 
cadastrar no sistema e contratar um serviço com base no seu perfil. O sistema 
titulado ICare Cuidadores Online, foi desenvolvido em linguagem PHP, Javascript, 
HTML e CSS, e utiliza o MYSQL como recurso de armazenamento de Banco de 
dados. O Project Model Canvas – Canvas foi aplicado para gerenciar todo o 
desenvolvimento do sistema. Com a utilização da ferramenta de gerenciamento de 
projeto foi possível controlar de forma organizada demostrando êxito na sua 
aplicação. 
 
Palavras-chave: Banco de dados, MYSQL, linguagem PHP. 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento de projetos está sendo essencial atualmente, ajuda a superar 

os desafios propostos que tem sido cada vez maiores e mais intensos. Segundo [1] 

“O Project Model Canvas é sem dúvida a maior revolução no mundo da gestão de 

projetos dos últimos tempos”. Finocchio Júnior ainda afirma que “Ele é ideal para 

ambientes que querem aprimorar sua capacidade de planejamento”, nos mostrando 

que com a utilização da ferramenta Canvas aumenta a chance de se destacar e se 

diferenciar no mercado. Para ser implantado não é necessário grandes recursos 

podendo ser utilizada por qualquer tipo de empresa ou usuário comum. Assim por 

esse motivo fizemos questão de aplicar a ferramenta Canvas no gerenciamento do 
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projeto ICare -Cuidadores Online, seguindo à risca suas metodologias e usufruindo 

de sua facilidade em distribuir e arquivar todas as informações. 

 

METODOLOGIA 

Para o projeto, após o levantamento de requisitos com os stackholders de 

forma que todo o sistema ira proporcionar, foi realizado o planejamento aplicando o 

Project Model Canvas, conforme visto na figura 1. Para controlar todas as atividades 

foi utilizado o Trello [2]. Posteriormente utilizamos a ferramenta IPlotz para 

desenvolvermos as prototipagens das tela. No desenvolvimento das codificações 

utilizamos as linguagens de programação especificas como o PHP, Javascript, HTML 

e CSS, e o banco de dados MySql para o armazenamento de dados que foram 

coletados. Nos baseamos nas regras da UML (Unified Modeling Language) para a 

modelagem, análise e estruturação do sistema, as Métricas foram utilizadas para 

aperfeiçoar o planejamento, de onde estimamos os dados para o projeto. Em fase 

final teremos os testes, onde como usuário conseguiremos realizar todos os testes e 

reparos necessários para que o usuário possa ter uma experiência satisfatória no 

nosso portal. E por fim, enceramos todo processo de desenvolvimento.  

O projeto tem como principal objetivo o gerenciamento de pessoas e serviços 

interagindo instantaneamente de acordo com a proximidade, a interação será com 

os profissionais da área de saúde (enfermeiros e cuidadores) com os pacientes que 

precisam de cuidados especiais, podendo solicitar o agendamento de um 

atendimento com apenas alguns cliques. 
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Canvas no Projeto ICare ( Fig 01) 

 

Trello no Projeto ICare ( Fig 02) 
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RESULTADOS 

Com a utilização do CANVAS, conseguimos obter uma maior eficiência no 

gerenciamento dos processos envolvidos, com ele foi possível visualizar o projeto 

observando alguns detalhes que poderia passar batido, facilitando o diagnóstico e 

detectando alguns problemas na operação. Fazer o monitoramento das etapas foi 

possível direcionar os processos, trazendo mais clareza para a tomada de decisões. 

Com base nas utilizações o CANVAS é considerado essencial desde o início até o 

final, se tornando a principal ferramenta do projeto. 

 

CONCLUSÃO 

Um bom planejamento depende de organização, uma equipe preparada e 

bem criativa, podemos utilizar diversas tecnologias, o Canvas e o Trello se mostrou 

muito eficiente, pois nos foi possível uma melhor organização, mostrando o que 

deve ser feito e por quem, indicando prazos e indicativos para erros, demostrando 

uma excelente aplicação para o gerenciamento do projeto. 

 

REFERÊNCIA 
 

FINOCCHIO JUNIOR, J. Project Model Canvas – Gerenciamento de Projetos Sem 
Burocracia. Campus, Elsevier, 2013. 
 



 37 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

 

Caderno de Anais / Número1, Volume 1 (2017). ISSN: 2594-9438 

1º Simpósio da FATEB: 30 anos transformando pessoas 

 

 

 
 
 

Uso do Project Model Canvas no gerenciamento ee E-Commerce Tabn Store 
 
 
 

Autores: 
Alexandre Nunes BARBOSA; 

Tiago Aparecido BAGATINI; 
Renata de Freitas GÓIS. 

 
 
 

RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema e-commerce com o nome de 
TABN Store utilizando a ferramenta Project Model Canvas – CANVAS, através do 
uso da tecnologia. Os principais beneficiados a fazer bom uso desse sistema serão 
os usuários que fazem suas compras pela internet. A concepção do sistema tem 
como premissa facilitar e mobilizar os dados a serem repassados, onde haverá uma 
redução no tempo e maior controle das suas compras via internet. O Sistema foi 
desenvolvido na linguagem PHP, CSS, HTML e como fonte base no banco de dados 
foi utilizado MySQL, para o seu armazenamento dos dados. O uso do CANVAS 
facilitou criar um projeto colaborativo entre os Steckholders promovendo o 
networking e auxiliando na concepção do projeto. 
 
Palavras-chave: E-commerce, Internet, CANVAS. 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento está presente em quase todas as nossas ações, pois ele 

norteia a realização das atividades. Portanto, o mesmo é essencial em diferentes 

setores da vida social, tornando-se imprescindível também na compra de um 

produto. O planejamento na criação do e-commerce é de fundamental importância 

para que se atinja êxito no processo de compra. A sua ausência pode ter como 

consequência, páginas e layout monótonos e desorganizados, desencadeando o 

desinteresse dos usuários pelo conteúdo e tornando a visita na página do website 

desestimulante. Portanto, o planejamento do e-commerce é um instrumento 

essencial para o desenvolvedor ou gerente de desenvolvimento elaborar sua 
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metodologia conforme o objetivo a ser alcançado, tendo que ser criteriosamente 

adequado para os diferentes tipos de negócio, havendo flexibilidade caso necessite 

de alterações. Com tudo isso, será utilizada a ferramenta para a criação para 

gerenciamento de projetos, o Project Model CANVAS[1], uma ferramenta que 

proporciona ao usuário ter uma visão geral de um projeto. Tendo como vantagem, de 

ser apresentado de modo simples a diversos atores que participarão em direta e 

indireta a respeito do projeto. Em visão geral, o CANVAS oferece mais visibilidade e 

confiabilidade, sendo um mapa simples e visual, que aborda os principais aspectos 

que o usuário precisa considerar ao trazer os dados para o desenvolvimento do 

projeto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o projeto a ser desenvolvido intitulado TABN Store e a ajuda do Project 

Model CANVAS, como gerenciador de projeto. Terá linha do tempo, com um fluxo de 

trabalho nas seguintes etapas. Com levantamento de requisitos, serão coletados 

dados buscando melhorar e facilitar as atividades com Stakeholders, utilizando o 

CANVAS para gerenciamento de projetos. O sistema foi desenvolvido em PHP, 

JavaScript, HTML e MySql como banco de dados. Finalizado, segue a fase de teste, 

onde serão feitos os reparos necessários para que o sistema. 

A Figura 1 representa o Canvas do projeto do E-commerce TABN Virtual Store. 
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Figura 1 - Estrutura básica do Canvas 

 

RESULTADO  

Com o uso do CANVAS ganhamos agilidade no gerenciamento das decisões 

com definição de cada campo de usuário do sistema e suas atribuições. Podemos 

citar ainda a melhoria no diagnóstico dos problemas e a redução das dificuldades 

nas operações. A facilidade de visualização do contexto do projeto foi um diferencial 

na redução das horas de programação. A Interface do Projeto mostrou aos usuários 

um protótipo com boa usabilidade que é um facilitador no processo com o cliente. A 

monitoração das fases e os controles dos processos de levantamento ou 

desenvolvimento podem ser feitos por todos os envolvidos uma vez que ao usarmos 

o CANVAS há sempre questionamentos ás fases e com o método podemos 

identificar onde está a solução do problema levantado. 

 

DISCUSSÃO 

O planejamento aliado a alta dinâmica do Canvas, trouxe ideias inovadoras e 
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mostrou a equipe capacidade de planejamento e a importância de compartilhar 

informações do projeto com todo o grupo. Pela visualização total do projeto, mesmo 

quando o cliente não consegue listar todos os requisitos, o CANVAS consegue 

indicar se todas as necessidades do cliente estão traduzidas nestes requisitos.  

 

CONCLUSÃO 

Portanto, o bom planejamento de criação do e-commerce aliado à utilização 

de novas metodologias que contribui para a realização de páginas e regra de 

negócio mais satisfatórias em que o usuário e o administrador se sintam 

estimulados, tornando o conteúdo mais agradável com vistas a facilitar a 

compreensão, e o junto com o CANVAS como ferramenta de gerenciamento do 

projeto nos permitiu avaliar as viabilidades, aprender com o plano, visualizar os 

cenários do projeto do sistema que será usado para disseminar informações, 

promover a interação entre usuários, ser um facilitador de logística e promover a 

inclusão e a redução da segregação digital.    

 

REFERÊNCIA 
 
FINOCCHIO JUNIOR, J. Project Model Canvas - Gerenciamento de Projetos Sem 
Burocracia. Campus, Elsevier, 2013. 
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ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS 

 

Foram submetidos treze artigos científicos no 1º Simpósio da FATEB, sendo 

sete deles aceitos e publicados na revista fateb.científica. Entre os sete artigos 

publicados, seis artigos são do eixo temático da Administração e um da Pedagogia. 

 
Quadro Artigos científicos submetidos no 1º. Simpósio da FATEB e publicados na revista 
fateb.científica. Por Eixos temáticos, Títulos e Autores. FATEB, 2017 
 

Eixos Temáticos 
 

Títulos de Artigos Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 

Qualidade de vida no trabalho: Um 
estudo sobre o ambiente 
organizacional moderno 
 

Ana Paula de Souza BARREN; 
Izamara Cristina JACOB; Sandro 
Augusto Teixeira de MENDONÇA. 
 

Planejamento estratégico: Desafios 
e sobrevivência das micro e 
pequenas empresas 
 

Vanessa Scardovelli Guimarães dos 
SANTOS; Rafael da Silva SOLERO; 
Fabio Alves MENDES; Sandro Augusto 
Teixeira de MENDONÇA. 
 

As estratégias de marketing de 
serviços e a prática dos 4 Ps 
 

Jean Silva PRADO; Juliana 
SCHUINDT; Naiara Fernanda Nunes 
Moura da SILVA; Sandro Augusto 
Teixeira de MENDONÇA. 
 

A gestão do capital de giro das 
micro e pequenas empresas 
 

José de Arimatéia SOBRAL; Rosane 
Carvalho CARDOSO; Graziele Aline 
Feitosa SANCHES. 
 

O fluxo de caixa e suas 
informações: Um estudo da gestão 
financeira das micro e pequenas 
empresas 
 

Matheus P. TAICICO; Natã A. 
BARBOSA; Rodrigo GALLO; 
Alexandre V. GARCIA. 

Os impactos do regime de 
tributação ambiental nas 
empresas brasileiras: Um estudo 
sobre a extra fiscalidade 
 

Gisele Cavaca PRADO; Sandro 
Augusto Teixeira de MENDONÇA. 

   

 
PEDAGOGIA 

Memórias educacionais: Espaço 
formativo, memória e narrativas 
 

Eliane Cristina BUENO; Letícia Pereira 
GONÇALVES; Caroline de Souza 
Rosa PEREIRA; Áurea Esteves 
SERRA. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 
 
Mesas-redondas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis 
 
Cursos:  
Administração / 
Ciências Contábeis 
 

Mesa-redonda I: Gestão Social, Estratégia Organizacional e 
Marketing 
 
Formato: ARTIGO 
Coordenadores: Prof. Dr. Sandro A. T. de Mendonça; Professor 
Me. Cláudio Braz de Figueiredo 
 
Alunas: Ana Paula de Souza Barren; Izamara Cristina Jacob 
Título do Artigo: Qualidade de vida no trabalho: Um estudo 
sobre o ambiente organizacional moderno 
 
Alunos: Fábio Alves Mendes; Rafael da Silva Solero; Vanessa 
Scardovelli Guimarães dos Santos 
Título do Artigo: Planejamento estratégico: Desafios e 
sobrevivência das Micro e Pequenas empresas 
 
Alunos: Jean Silva Prado; Juliana Schuindt; Naiara Fernanda 
Nunes Moura da Silva 
Título do Artigo: As estratégias de Marketing de Serviços: A 
importância da informação na prática dos 4 P’s 
 

60 
vagas 

Mesa-redonda II: Gestão de Pessoas 
 
Formato: PAPER 
Coordenadores: Professora Ma. Carla Noli Bisco Flozi e pela 
Administradora Fernanda Sartori Marques de Bianchi 
 
Alunos: Claudio Tiberio Junior; Irineu Alves de Oliveira Souza; 
Lucas Frazatti dos Santos 
Título do Paper: Gestão de pessoas: Um estudo sobre as 
práticas de treinamento e desenvolvimento 
 

60 
vagas 

Mesa-redonda III: Finanças e Contabilidade 
 
Formato: ARTIGO 
Coordenadores: Professora Esp. Graziele Aline Feitosa 
Sanches e Professor Esp. Maiko Antonio Lorenzetti 
 
Alunos: José de Arimateia Sobral; Rosane Carvalho Cardoso 
Título do Artigo: A gestão do capital de giro das Micro e 
Pequenas empresas 
 
Alunos: Matheus P. Taicico; Nata A. Barbosa; Rodrigo Gallo 
Título do Artigo: O fluxo de caixa e suas informações: Um 
estudo da gestão financeira das Micro e Pequenas empresas 
 

80 
vagas 
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Mesas-redondas do curso de Pedagogia 
 

Curso:  
Pedagogia 
 

Mesa-redonda I: Contos e jogos de assombração 
 

Formato: PAPER 
Coordenador: Professor Dr. Fábio Mariano Paz 
 

Alunas: Caroline Fernanda Espósito; Gabriela Atílio Yamaguti; 
Gabriela Cusini Cortinóvis; Rayani Neri da Silva Seminara; Telma 
Cristina de Souza Figueiredo 
 

50 
vagas 

Mesa-redonda II: EJA: uma experiência formativa 
 

Formato: ARTIGO 
Coordenadora: Professora Dra. Áurea Esteves Serra 
 

Alunas: Bruna Letícia Silva; Daiane Cristina Morato; Eline Soares 
de Melo Figueira; Márcia Cristina Câmara; Rosemeire Manzini 
Araujo dos Santos; Silvana Regina Bortoletto Mendes. 
 

50 
vagas 

Mesa-redonda III: Os contos de fadas modernos e a formação 
crítica do leitor 
 

Formato: PAPER 
Coordenadora: Professora Ma. Márcia Maria Aparecida Alves 
de Sousa 
 

Alunas: Fabiana L. Martins; Gabriela F. Gonçalves; Ingrid A. P. de 
Lima; Jéssica C. Solerno; Larissa S. Aragão; Nathalia B. Cardoso. 
 

50 
vagas 

Mesa-redonda IV
a
: Memórias educacionais: resistência e 

empoderamento 
 

Formato: BANNER 
Coordenadora: Dra. Lucy Mary Soares Valentim 
 

Ex-alunas: Ana Beatriz Frazatti; Fernanda Rogério Lopes; 
Marciani Cheregatti da Silva Benitez. 
 

Alunas: Caroline de Souza Rosa Pereira; Eliane Cristina Bueno; 
Letícia Pereira da Silva Gonçalves. 
 

Mesa-redonda IV
b
: Memórias da história da educação de Birigui  

 

Formato: BANNER 
Coordenadoras: Professora Dra. Lucy Mary Soares Valentim e 
Professora Dra. Áurea Esteves Serra 
 

30 
vagas 

Mesa-redonda V: Os desafios da inclusão dos alunos com altas 
habilidades/superdotação: um olhar a partir dos estágios e 
pesquisas 
 

Formato: ARTIGO e BANNER 
Coordenadora: Professora Ma. Mariane D. C. Savioli 
 

Alunas: Érica dos Santos; Joice C. Aparecida Cardoso; Luana 
Pazian; Maria A. Alves Cardoso; Marielle Mielo de Souza; Pamela 
Suelen B. de Carvalho. 

60 
vagas 
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Mesa-redonda dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de 
Software 
 
Cursos:  
Sistemas de 
Informação e 
Engenharia de 
Software 
 

Mesa-redonda I: Utilização de Técnicas e ferramentas no 
processo de desenvolvimento de software 
Coordenadora: Professora Dra. Renata De Freitas Góis 
 
Alunos: Lucas C. Rodrigues; Alex Sabotto da Silva; Luiz 
Henrique Alves; Rafael Henrique Fernandes; Thiago Bertolucci 
Gonçalves; André Luiz Gobi; Guilherme Vinicius Fernandes de 
Oliveira. 
 

50 
vagas 

 
 
 
 

Mini-workshop do curso de Bacharel em Design 
 

Curso:  
Bacharel em Design 
 

Mini-workshop: O design estratégico como ferramenta para a 
qualificação de produtos e serviços 
Coordenadora: Professora Ma. Érica Pereira das Neves 
 

20 
vagas 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS / 1º 

SIMPÓSIO DA FATEB: 30 ANOS TRANSFORMANDO PESSOAS (DIA 

17 DE OUTUBRO DE 2017) 

 

Os artigos enviados serão apreciados pelos integrantes da Comissão do Simpósio e 

em seguida, aqueles que estiverem de acordo com os critérios editoriais da Revista 

fateb.científica serão encaminhados para a avaliação de pareceristas Ad hoc 

designados pela Comissão do evento. 

 

Os artigos submetidos para publicação devem ser inéditos, isto é, não podem ser 

encaminhados simultaneamente para outros periódicos do país ou do exterior. 

O texto deve ser escrito em língua portuguesa, nas Sessões temáticas do 

evento: quais sejam:  

 Administração / Ciências Contábeis / Gestão 

 Educação / Pedagogia 

 Design / Inovação 

 Tecnologia da Informação 

 

O prazo limite para submissão de Artigos é 02/10/2017, impreterivelmente. A 

resposta de aceitação ou recusa do artigo submetido será até o dia 04/10/2017. Os 

artigos aprovados para publicação serão julgados e avaliados pelos pareceristas Ad 

hoc designados pela Comissão do Evento e pela Comissão Editorial da Revista 

fateb.científica.  

 

Os autores dos artigos serão informados da devolutiva do conteúdo do Artigo e 

prazo máximo de sua correção. 
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Os 10 melhores artigos submetidos no evento serão publicados na revista. 

 

Os trabalhos deverão ser enviados por meio do endereço eletrônico da Revista, qual 

seja: fateb.cientifica@fateb.br 

 

Diretrizes para a submissão de artigos 

 

No ato da submissão de um artigo, a identificação do(s) autor(es) e a filiação institu-

cional serão preenchidas em folha separada e espaços próprios e não devem cons-

tar do corpo do texto, o qual será enviado para avaliação cega pareceristas Ad hoc. 

A identificação de quaisquer outras referências que permitam ao avaliador identificar 

a autoria do trabalho, a submissão do artigo será cancelada. 

 

Na redação do artigo, devem ser observadas as seguintes orientações: 

 

 O texto deve ser apresentado em português, devendo ser enviado em arquivo 

com extensão .doc, .docx, fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5. Todas as 

páginas do original devem estar numeradas sequencialmente. O texto deve con-

tar, ainda, com o mínimo de 35.000 e o máximo de 50.000 caracteres, conside-

rados os espaços, as referências e excluído o resumo. 

 

 O título do artigo deve ter no mínimo 3 conceitos e no máximo 15 palavras. 

 

 O resumo deve conter entre 200 e 250 palavras e explicitar, em caráter informati-

vo e sem enumeração de tópicos, os seguintes itens: tema geral; problema e hi-

pótese da pesquisa; objetivos da pesquisa; metodologia utilizada; principais re-

sultados e conclusões. Recomenda-se o uso de parágrafo único, voz ativa e na 

terceira pessoa do singular, frases concisas e afirmativas. Devem-se evitar: neo-

logismos, citações bibliográficas, símbolos e contrações que não sejam de uso 

corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolu-

tamente necessários. 
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 As palavras-chave devem ser de 3 a 5. Nenhuma palavra-chave deve aparecer 

na composição do título do trabalho. 

 

 Os agradecimentos institucionais (opcionais) devem ser citados junto ao título, 

mas em nota de rodapé e sem quaisquer referências, diretas ou indiretas, à auto-

ria. 

 

 Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) devem estar nu-

merados em algarismos arábicos conforme a sequência em que aparecem, sem-

pre referidos no corpo do texto e encabeçados por seu respectivo título. Imedia-

tamente abaixo das figuras devem constar suas respectivas legendas textuais. 

Os mapas devem conter escalas e legendas gráficas. 

 

 As imagens devem estar digitalizadas eletronicamente em formato JPG com re-

solução de 300 dpi e ser apresentadas em dimensões que permitam sua amplia-

ção ou redução sem que a legibilidade seja prejudicada. Todas as imagens de-

vem ser enviadas no corpo do texto e separadamente, em seus arquivos origi-

nais. O nome de cada arquivo deve corresponder ao nome da imagem (por 

exemplo: Gráfico 1). 

 

 Notas de rodapé, incluindo as de caráter explicativo não devem ser usadas. 

 

 Citações no corpo do texto devem obedecer aos seguintes critérios: 

 

a) Citações diretas (textuais) de até três linhas devem ser incorporadas ao pa-

rágrafo, transcritas entre aspas e acompanhadas pelas seguintes informações 

entre parênteses: sobrenome do autor da citação, ano da publicação e núme-

ro de páginas; 

 

b) Citações textuais de mais de três linhas devem estar em parágrafo isolado, 

com recuo de 4 cm na margem esquerda, tamanho 10 e sem aspas e espa-

çamento simples; 
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c) Citações indiretas devem ser apresentadas pelo sobrenome do autor indi-

cado entre parênteses, em caixa alta, junto com o ano da publicação referida 

no final do parágrafo. 

 

 As referências bibliográficas devem obedecer à norma técnica NBR6023, de 

30/08/2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 

www.abnt.org.br). Apenas as obras citadas ao longo do texto devem figurar na 

bibliografia, a qual deve constar, sob o título de Referências, ao final do artigo e 

em página separada. 

 

Processo de Avaliação pelos Pares 

 

Os artigos submetidos enviados para o 1º Simpósio da FATEB e que estejam de 

acordo com os critérios editoriais da Revista fateb.cientifica serão encaminhados 

para a avaliação de pareceristas Ad hoc e sua identificação permanecerá em sigilo.  

 

Os aspectos que orientam a avaliação dos artigos para a análise são: a delimitação 

do tema e sua problemática relacionadas as áreas e aos eixos temáticos supracita-

dos; domínio do estado da arte do objeto de estudo e da literatura científica; atuali-

dade do tema e sua contribuição para a área de conhecimento específica; originali-

dade da abordagem; e a estrutura do texto e qualidade da redação.  

 

Os avaliadores de artigo poderão recomendar ou não a aceitação integral do texto. 

Ou ainda sugerir modificações pontuais para nova avaliação que seja concluída pe-

los mesmos avaliadores. 

 

Autoria 

 

Entende-se como autor todo aquele que tenha efetivamente participado da concep-

ção do estudo, do desenvolvimento da parte experimental, da análise e interpretação 

dos dados e da redação final.  
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Ao submeter um artigo para publicação na Revista fateb.cientifica o autor concorda 

com os seguintes termos: 

 

(1) O autor mantém os direitos sobre o artigo, mas a sua publicação na revista impli-

ca, automaticamente, a cessão integral e exclusiva dos direitos autorais para a pri-

meira edição, sem pagamento; (2) As ideias e opiniões expressas no artigo, bem 

como a veracidade das citações diretas ou indiretas no corpo do texto são de exclu-

siva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões da re-

vista; (3) Após a primeira publicação, o autor tem autorização e é estimulado a divul-

gar o trabalho online e por outros meios, desde que feita a citação completa da 

mesma autoria e da publicação original. 

 

Conflitos de interesse e ética de pesquisa 

 

Caso a pesquisa desenvolvida ou a publicação do artigo possam gerar dúvidas 

quanto a potenciais conflitos de interesse, o autor deve declarar em nota final que 

não foram omitidas quaisquer ligações a órgãos de financiamento, bem como a insti-

tuições comerciais ou políticas. Do mesmo modo, deve-se mencionar a instituição à 

qual o autor eventualmente esteja vinculado, ou que tenha colaborado na execução 

do estudo, evidenciando não haver quaisquer conflitos de interesse com o resultado 

ora apresentado. É também necessário informar que as entrevistas e experimenta-

ções envolvendo seres humanos obedeceram aos procedimentos éticos estabeleci-

dos para a pesquisa científica. 
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NORMAS PARA PREPARAR O PAPER PARA SUBMISSÃO / 1º 

SIMPÓSIO DA FATEB: 30 ANOS TRANSFORMANDO PESSOAS (DIA 

17 DE OUTUBRO DE 2017) 

 

 

O prazo limite para submissão de Paper é 02/10/2017, impreterivelmente. 

 

O que é um Paper? 

É um pequeno artigo cientifico redigido com estrita observância das regras da norma 

culta, que discute e divulga os o desenvolvimento, métodos e técnicas, a discussão 

dos resultados e conclusão de pesquisas científicas, sejam bibliográficas, 

documental, de campo etc. 

Por ter tamanho e conteúdo reduzidos, o paper se diferencia de outros trabalhos 

monográficos como monografias, dissertações e teses. 

 

Quais os propósitos de um paper? 

Além de divulgar resultados de pesquisas científicas, ele pode apresentar e discutir 

assuntos ainda pouco estudados ou inovadores. Ele pode também aprofundar as 

discussões sobre assuntos já estudados e gerar novos resultados. Ou dar 

continuidade à análise de resultados de pesquisas, a partir de novos enfoques 

paradigmáticos ou metodológicos. Ele pode ainda estudar temáticas clássicas sob 

enfoques contemporâneos. 

 

Quais elementos devem ter a composição e delimitação de um Paper de 

Pesquisa? 
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Os elementos da composição do Paper devem: 

 Título do trabalho.  

 Nome(s) do(s) autor(es) e e-mail 

 Nome do professor orientador e e-mail 

 Resumo 

 Desenvolvimento 

 Resultados e Conclusão ou Guisa de Resultados e Conclusão 

 Referências  

 

Na composição do Paper deve seguir as normas da ABNT (http://www.abnt.org.br/). 

Em síntese, quais sejam: 

 Todo o texto deve ser composto em até uma lauda (uma página de folha Sulfite 

A4); 

 Título em caixa alta, centralizado, Arial, 12 e espaçamento simples; 

 Texto justificado e escrito em Arial, 12, espaçamento 1,15 ou 1,50. 

 Resumo em texto justificado e escrito em Arial, 10, espaçamento simples; 

 As tabelas, os quadros e as figuras (fotos, gráficos, mapas, desenhos, plantas, 

gravuras), quando necessários são representações ilustrativas do texto que ser-

vem para organizar e possibilitar a interpretação do trabalho desenvolvido, de 

forma clara e objetiva. Conferir sua resolução para a composição de boa impres-

são do texto; 

O programa indicado para a composição do Paper é o Word. 

 



 53 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

 

Caderno de Anais / Número1, Volume 1 (2017). ISSN: 2594-9438 

1º Simpósio da FATEB: 30 anos transformando pessoas 

 

 

Os Papers deverão ser enviados por meio do endereço eletrônico da Revista da FA-

TEB, qual seja: fateb.cientifica@fateb.br 
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NORMAS PARA PREPARAR O BANNER PARA SUBMISSÃO / 1º 

SIMPÓSIO DA FATEB: 30 ANOS TRANSFORMANDO PESSOAS (DIA 

17 DE OUTUBRO DE 2017) 

 

O prazo limite para submissão de Banner é 02/10/2017, impreterivelmente. 

 

Modelo de banner para trabalhos científicos a serem apresentados em Seminário 

de Iniciação Científica e outros. 

 

O uso deste modelo não é obrigatório, mas é apresentado apenas como sugestão 

à comunidade acadêmica. 

 

MODELO PARA BANNERS impressos tamanho 80 x 120 cm  

(ANEXO BANNERS – Clique Aqui) (ATENÇÃO: estará disponível a partir de 

27/09/2017). 

 

O que deve ter no banner científico: 

Considerando que a principal função do banner é sintetizar informações e dados 

relevantes de pesquisa, os elementos da composição do banner devem: 

 

Elementos do banner:  

 Logo e informações da sua Instituição 

 Logo e nome do Evento (Simpósio) 

 Título do trabalho. Use no máximo três linhas. Se precisar mais, reduzir a fonte. 

Se o título for pequeno, aumente a fonte. 

 Nome(s) do(s) autor(es) e e-mail 

 Nome do professor orientador e e-mail 
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 Resumo 

 Desenvolvimento 

 Resultados e Conclusão 

 Referências (apenas as principais ou citadas no conteúdo do banner) 

 Logos e Nomes das Instituições  

 

Na composição do conteúdo do banner, seguir as normas da ABNT 

(http://www.abnt.org.br/). Em síntese, quais sejam: 

 

 Texto justificado e escrito em Arial, 20, espaçamento 1,15 ou 1,50; 

 Título em caixa alta, centralizado, Arial, 60, espaçamento simples; 

 As tabelas, os quadros e as figuras (fotos, gráficos, mapas, desenhos, plantas, 

gravuras) são representações ilustrativas do texto que servem para organizar e 

possibilitar a interpretação do trabalho desenvolvido, de forma clara e objetiva. 

Conferir sua resolução para a composição de boa impressão do banner; 

 Caso julgue necessário utilizar figura de fundo usar marca d’água ou desbotado; 

 

O programa indicado para montar o banner é o PowerPoint. 

Considere que o que se vê na tela nem sempre é o que se vê impresso. Por isso, 

solicite à gráfica para conferir o melhor aspecto do banner para impressão final. 

 

A versão digital do banner deverá ser enviada por meio do endereço eletrônico da 

Revista da FATEB, qual seja: fateb.cientifica@fateb.br 

 

A impressão do banner é por conta do participante/palestrante, que deverá trazê-lo 
para exposição no dia do Simpósio. 


