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RELAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS APROVADOS NA XIV JOR NADA 
CIENTÍFICA DOS CAMPOS GERAIS -2016  

A ação do álcool no organismo do idoso e o auxílio da religião em seu tratamento 
 
A atuação do profissional de educação física diante de situações de primeiros socorros: principais 
apontamentos nas instituições de ensino do município de Ponta Grossa – Pr 

A atuação do psicólogo frente a violência contra à mulher 

A capoeira e a contemplação dos benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais aos praticantes 

A estatística como subsunçor para aprendizagem significativa na linguagem de programação C++ 

A importância da inserção do lúdico no processo de alfabetização e letramento 

A importância do conhecimento dos acadêmicos de educação física em relação a sua atuação 
profissional 
A importância do trabalho das aptidões físicas com crianças entre sete e oito anos  

A importância dos jogos e brincadeiras para o processo de aprendizagem na Educação Infantil  
 
A inimputabilidade na loucura: estudo de caso e hipótese diagnóstica do filme “psicose” 
 
A multiparentalidade como reconhecimento do princípio da dignidade humana e  seus efeitos jurídicos no 
direito brasileiro 

A música como dispositivo de promoção da saúde mental em instituições de longa permanência para 
idosos 

A percepção da corporeidade de acordo com  Merleau-Ponty 

A realidade dos alunos surdos inclusos nos anos iniciais 

Acuracidade de estoque: importância para o gerenciamento de um supermercado de Ponta Grossa. 

Alienação parental – definição, consequências e o papel do psicólogo 

Alterações da frequência cardíaca em gestantes durante o exercício físico 
 
Análise da participação familiar na reabilitação dos usuários de implante coclear 

Anorexia nervosa e bulimia: um breve panorama acerca destes transtornos alimentares 



 
Aprendizagem significativa: concepções, desafios e possibilidades 
Atividade experimental em ciências uma análise sobre os desafios e as possibilidades. 

Atividades realizadas no projeto de extensão: Atuação fonoaudiológica interdisciplinar com pacientes em 
tratamento ortodôntico nas clínicas odontológicas da UEPG 

Atletismo no meio escolar 

 Avaliação do perfil das prescrições médicas de ritalina (metilfenidato) 10mg, disponibilizado no serviço 
público de saúde no município de Ponta Grossa, durante o período de janeiro à junho de 2015 

 
Avaliação dos alunos do Ensino Fundamental I, na disciplina educação física 

Brincadeiras e jogos populares 

Bullying, proteção social básica e representações sociais: um estudo aplicado 

Cadeias anafóricas e a neutralidade no texto jornalístico 

Câncer: aspectos do desenvolvimento da patologia e o modo de enfrentamento ligado a religião 

Capoeira nas aulas de educação física 

Como ensinar língua portuguesa como segunda língua para surdos: reflexões para um ensino de 
qualidade 

Concepções  de graduandas em licenciatura em pedagogia sobre aprendizagem significativa: uma 
análise reflexiva 
 
Configuração psicológica de uma viajante do tempo  

Consequências na sexualidade feminina: apontamentos bibliográficos 

Corina Portugal, uma releitura de sua vida a partir da lei Maria da Penha 

Corporeidade e sexualidade 
 
Crianças e adolescentes em situação de rua: uma realidade social 

Dança e atividades físicas como promotores de benefícios psicossociais na terceira idade 

Desconstrução do monismo jurídico através da mediação para efetivação do acesso a justiça e dignidade 
da pessoa humana 

Desenvolvimento e aprendizagem motora e a relação com a iniciação esportiva e a especialização 
precoce na modalidade de basquetebol 
 
Diagnóstico nutricional e hábitos alimentares de estudantes do ensino médio de Ponta Grossa/Pr 



Empreendedorismo e educação física: possibilidades de aproximação 
 
Estresse e qualidade de vida de condutores automotivos  

Estudo de caso sobre a resiliência em mulheres com câncer 
 
Etapas de um porto seco em Ponta  Grossa 

Evas, marias e outras mulheres: uma abordagem da figura feminina no ensino médio  

Exercício físico vs depressão 

Fonoaudiologia e educação: distúrbios na sala de aula 

Fonoaudiólogos e ortodontistas: um trabalho interdisciplinar? 

Futebol feminino brasileiro e a influência da mídia: um olhar situacional de 1986 a 2007 

Gestão de manutenção preventiva de frota em uma empresa de transporte de passageiros 
 
Gestão Pública do esporte em Ponta Grossa: uma análise comparativa da dotação orçamentária da Smer 
e Fundesp no período de 2009 a 2016 

Gramáticas revisitadas: a noção de sujeito 

Hamlet: protótipo existencialista 

Hidroginástica e a síndrome da fibromialgia em idosas 

Incidência de crianças com disfonia numa escola de ensino fundamental de Ponta Grossa Paraná 

Jogos cooperativos: a aceitação dos alunos, pelo olhar do professor  
 
Jogos Cooperativos: Almejando a Inclusão 
 
Literatura e produção desejante: 1984 

Literatura fantástica: em busca de uma definição para a produção contemporânea 

Logística reversa de óleo lubrificante contaminado em uma empresa de transporte de passageiros 

Lolita: um estudo de caso sobre pedofilia 
 
 Luto inesperado: o trauma da perda 

 Luto na terceira idade: suas causas, recuperação e entendimento 

Machado de Assis e as memórias “ filosóficas” de Brás Cuba 



Melhora da qualidade de vida de pessoas com fibromialgia através dos exercícios de musculação  

Menores e idosos institucionalizados: compartilhando vivências 

Metodologia aplicada em fichas iniciais para provocar a adaptação necessária num programa de 
treinamento de força 
 
Morrer premeditado: psicólogo e sua atuação na relação do paciente terminal e sua família com a morte 
 

Mutismo seletivo e ludoterapia: relato de experiência 
 
Natação adaptada: mecanismo funcional para reabilitação motora? 
 
O amor é um sonho ou realidade?Será que é o amor que move a humanidade? 

O desenvolvimento motor da criança entre 6 e 10 anos relacionado às aptidões físicas em aulas de 
Educação física escolar 
 
O eneagrama e sua relação com a teoria cognitivo comportamental: resultados preliminares 

O ensino da natação para portadores da Síndrome de Down 

O ensino de ciências no 4°ano e iniciação a experimentação: uma proposta metodológica 

O ensino do atletismo nas aulas de educação física 

O estrangeiro: entre a filosofia e a literatura em Camus 

O impacto da religião nos diferentes processos de envelhecimento 

O jogo e a brincadeira no contexto da educação infantil: uma perspectiva de inclusão e aprendizagem 
para a criança surda 

O papel do psicólogo escolar frente aos alunos com dificuldades de aprendizagem na ótica dos pais e 
professores 

O psicopata no contexto religioso 
 
O segundo sexo  

O trabalho contra-resistido aplicado como maneira de melhoria da qualidade de vida em lesionado 
medular 
 
O uso das tecnologias para ensino de ciências: um olhar pedagógico 

Oficina profissões e meio ambiente: metodologia de intervenção sobre educação ambiental e valorização 
do trabalho  



Organização logística em um intermediário da cadeia reversa 

Orientação profissional/vocacional – informações e reflexões sobre o processo 

Os benefícios de uma boa dieta combinada com exercícios físicos dentro da academia 

Os conteúdos da educação física e a formação dos professores nos dias atuais 

Os jogos cooperativos nas aulas de educação física nos anos finais do ensino fundamental 
 
Pedagogia hospitalar: continuidade do ensino escolar à criança hospitalizada 

Perda auditiva causada por fones de ouvido 

Periodização de yoga para gestantes de risco habitual baseado nas mudanças fisiologicas 

Pibid licenciatura em filosofia: a possibilidade de conversa entre desenhos animados e existencialismo 

Pneus inservíveis em borracharias 

Políticas públicas do esporte na cidade de Ponta Grossa – Pr: aspectos teóricos e práticos 
 
Práticas terapêuticas na autarquia municipal de trânsito de Ponta Grossa 

Problemática da violência sexual contra crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 14 anos no 
município de Ponta Grossa 

Psicologia hospitalar e hemodiálise: experiência de estágio voluntário supervisionado  

Psicologia pré-natal 

Psicoterapia centrada na pessoa: conceitos principais 

Qualidade de vida geral no trabalho em uma indústria de embalagens na região campos gerais por meio 
do instrumento TQWL 42 

Qualidade vocal de idosos participantes de um coral 

Redações do PSS I - UEPG: relações entre coesão e qualidade textual 
 
Redução da maioridade penal: uma visão dos acadêmicos de psicologia e direito 

Roteirização de transporte de passageiros 

Sexualidade 
 
Sexualidades periféricas: a constituição das identidades femininas entre o prazer e o mercado da 
prostituição em Ponta Grossa-Pr 

Sobre as ideias de espaço e tempo na teoria de David Hume 



Sobre o aspecto existencialista na obra a náusea, de Sartre 

Superproteção: adultos desprotegidos para o mundo 

Sustentabilidade dos resíduos na construção civil 

Temas transversais e educação física: orientação sexual e identidade de gênero 

Transtorno da conduta: a atuação do CAPS-I  

Transtorno de personalidade antissocial: psicopatia 
Casos verificados na cidade de Ponta Grossa – Paraná 
 
Treinamento de salta em distância para deficientes visuais 

Treinamento: estratégia para manter o clima organizacional e a qualidade de vida 
 
Um olhar pedagógico sobre a mudança conceitual: do popular para o científico 

Uma abordagem sobre resíduos radioativos 

Uma questão de cultura e história 

Zaratustra e a Poesia como Metalinguagem Filosófica: uma relação entre a literatura clássica e o 
pensamento existencial nietzschiano 

 

 


