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PJr001 - Avaliação da qualidade da água e das atividades produtivas do entorno 

do Bairro da Baixa sobre o ponto de vista dos moradores 
 

 

Apresentador: COSTA, Karen Maciel 

Orientador: ABREU, Maria Theresa Cerávolo Laguna 

Bolsa: PIBIC-Jr-FAPEMIG 

Demais Autores: PEREZ, Barbara Campos de Oliveira; CARMINATTI, Isa Beatriz; SILVA, 

Elida Rosa da; FRANCHI, Tassio; ASSIS, Leonardo Campos de 

Instituição: E.E. Profa. Corina de Oliveira/Universidade de Uberaba 

Curso: Ensino Médio 

Órgão Financiador: Universidade de Uberaba/Núcleo Interinstitucional de Estudos Ambientais 

NIEA 

Projeto: PIBIC 2014/019 

 

 

A municipalidade uberabense é conhecida internacionalmente como a capital do gado zebu e 

mantém algumas comunidades rurais como a Baixa. Esta comunidade localiza-se próximo ao aterro 

sanitário municipal e ao Distrito Industrial III é constituída por um pequeno núcleo urbano, com 

cerca de 165 residências que possuem 192 habitantes. Trata-se de uma região que liga a cidade ao 

Distrito Industrial III, e recentemente vem sendo ocupada por uma série de condominios fechados. 

O córrego Conquistinha é um dos recursos naturais que estão no entorno desta região. Avaliar a 

qualidade da água que chega às suas residências e a evolução da ocupação antrópica da 

comunidade da Baixa sobre o ponto de vista dos moradores. Análise qualitativas, por meio de 

questionário realizado com moradores, de informações sobre os usos dos recursos hídricos e 

atividades produtivas do bairro da Baixa e seu entorno. Foram entrevistados moradores de 21 

residências. Registrou-se 21 homens, 28 mulheres e 17 crianças nestas famílias entrevistadas e elas 

residem no bairro há 13,52 anos em média (2-20 anos). A população indica o gado de corte e a 

cana-de-açúcar como atividades produtivas no entorno da comunidade e 42,3% dos entrevistados 

mencionam o desmatamento da região com a chegada da cana. Apesar da água utilizada pelos 

moradores ser proveniente de um poço artesiano monitorado pela CODAU, 19% dos entrevistados 

consideram a água de ruim e 9,5% considera de péssima qualidade a água que chega as suas 

residências e ainda, 23,8% reclamam que a água possui muito cloro. O descarte da água é realizado 

na rede de esgoto, entretanto, duas famílias relatam utilizar a água também para a horta. A 

ocupação pela cana-de-açúcar e a presença do aterro sanitário de Uberaba são apontados como 

problemas pelos moradores do bairro. A água que chega as residências é tratada, mas, parte da 

população, relata que a qualidade da mesma não é boa. Não há conscientização maciça para a 

reutilização da água. 
 

Palavras-chave: Qualidade da água. Aterro sanitário. Comunidade rural. 
 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 
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PJr002 - Identificação de culturas agrícolas através de técnicas do sensoriamento 

remoto orbital 
 

 

Apresentador: DEZIDÉRIO, Raphael Augusto Malaquias 

Orientador: ASSIS, Leonardo Campos de  

Bolsa: PIBIC - Jr FAPEMIG 

Demais Autores: TEIXEIRA NETO, Frederico Pinto 

Instituição: E.E. Profa. Corina de Oliveira/Universidade de Uberaba 

Curso: Ensino Médio 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/003 

 
 

A proposta do projeto de pesquisa na área de Geoprocessamento ofertado foi previamente 

desenvolver atividades de roteiro para realizar viagem a campo e analisar a vegetação comparando 

as imagens coletadas via satélite pelo site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Esse 

projeto foi realizado no período de julho/2015 a abril/2016. O desenvolvimento foi dividido em seis 

etapas, sendo elas: estudo sobre a metodologia para a realização de uma pesquisa científica e um 

respectivo relato; reunião para discussão sobre o ano hidrológico e identificação dos períodos seco e 

chuvoso a partir de dados meteorológicos coletados; seleção de imagens via satélite dos períodos 

seco e chuvoso, na cidade de Uberaba; pesquisa sobre sistema de cores com a finalidade de 

identificar os alvos nas imagens de satélite; identificação de pontos de controle para viagem a 

campo com a finalidade adquirir coordenadas geográficas por GPS nos locais que existem culturas 

agrícolas que serviram de amostras para aplicação da metodologia de identificação; Elaboração de 

roteiro de viagem a campo por meio de análise de imagens de satélites do software utilizado 

(Google Earth), considerando a identificação de vias preferenciais, bem como a quantificação da 

distância a ser percorrida em quilômetros. Este percurso foi planejado para coleta de 17 pontos de 

controle na região da bacia hidrográfica do ribeirão Conquistinha, Município de Uberaba-MG. Os 

roteiros desenvolvidos serão utilizados para as análises para identificação das culturas agrícolas a 

partir das imagens de satélite selecionadas. 

 

Palavras-chave: sensoriamento remoto; ciclo hidrológico; análise espaço-temporal. 

 

Área de conhecimento: Engenharias 
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PJr003 - Ciência e arte: relações interdisciplinares 
 

 

Apresentador: GARCIA, Luanna Silva 

Orientador: BERNARDES, Sueli Teresinha de Abreu 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores: MACHADO, Kelly Gabriela 

Instituição: E.E. Professora Corina de Oliveira/Universidade de Uberaba 

Curso: Ensino Médio 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2016/004 

 

 

Este texto relata um subprojeto em andamento, “Integração Ciência e Arte em Produções 

Acadêmicas defendidas nos Programas de Pós-graduação de Universidades e Institutos Federais do 

Triângulo Mineiro (2012-2014)”, o qual se integra ao Núcleo de estudos sobre o professor, a arte e a 

filosofia e ao projeto temático “Perspectivas Interdisciplinares em Educação”, desenvolvido no 

Programa de Pós Graduação em Educação na Universidade de Uberaba.Para alcançar o objetivo, 

definiu-se como metodologia realizar uma investigação descritiva, de cunho bibliográfico e estudos 

do estado do conhecimento. Os procedimentos abrangem leitura e discussão dos textos teóricos; 

colaboração no levantamento de produções defendidas nos programas selecionados; arrolamento 

das teses e dissertações que integram ciência e arte; no preenchimento de uma ficha de análise, na 

tabulação e na análise dos dados. Os resultados iniciais abarcam leituras e discussões sobre o plano 

de trabalho e um texto utilizado como referencial teórico. Nesse texto foi possível perceber que o 

interesse por temas e atividades que envolvem ciência e arte tem crescido bastante no Brasil. No 

entanto, os autores afirmam que ainda se sabe muito pouco sobre que tipo de atividades são 

realizadas em nosso país nessa interface entre ciência e arte. Foi, também, realizado um estudo 

sobre o conceito de interdisciplinaridade. Até o momento foram levantadas 327 dissertações 

defendidas em programas de mestrado em Educação, Artes, Educação Física, Psicologia, Biologia 

Celular, Matemática e Atenção a Saúde das seguintes instituições: Universidade de Uberaba 

(UNIUBE), Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM) e Universidade de Uberlândia (UFU). 

Dessas produções levantadas, apenas 25 relacionam artes e ciências; dessas, 11 foram encontradas 

no Programa de Pós Graduação em Artes (UFU), 7 no Programa de Pós Graduação em Educação da 

UNIUBE; 6 no Programa de Pós Graduação em Psicologia da UFU; e uma no Programa de Pós 

Graduação em Atenção à Saúde (UFTM). As expressões artísticas envolvem poesia, música e teatro, 

sobretudo aplicados na prática pedagógica. Concomitantemente ao levantamento, iniciou-se o 

registro do material em uma ficha de identificação e o preenchimento da ficha de análise. As 

atividades realizadas até o momento permitem refletir que a perspectiva interdisciplinar é pouco 

pesquisada, mas que ainda assim existem pesquisadores interessados nessa temática. Alguns 

investigadores relatam que há espaço institucional, assim como muitas ideias e estratégias de 

interações. Também foi visto que as instituições e programas de pós-graduação dão apoio para 

quaisquer pesquisas, ou seja, meios e apoio já foram adquiridos, o próximo passo será mostrar para 

as pessoas que a interdisciplinaridade em ciência e arte é possível. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ciência e arte. Teses e dissertações. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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PJr004 - A análise de Depuis-Deri sobre os black blocs 
 

 

Apresentador: IZIDORO, Marília Garcia 

Orientador: FERREIRA, Indiara 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: E.E. Professora Corina de Oliveira/Universidade de Uberaba 

Curso: Ensino Médio 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/015 

 

 

Esse artigo é um recorte de um projeto PIBIC/FAPEMIG, intitulado Black Bloc: os sinais da violência 

simbólica na cobertura jornalística do Portal UOL, que integra o Núcleo de Pesquisa em Novas 

Teorias da Comunicação (Nupentec), da Universidade de Uberaba (Uniube), na linha de pesquisa de 

Biocomunicação. O objetivo foi compreender a história, as ações dos Black Blocs e sua função na 

sociedade. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, segundo Gil (1991). A analise foi feita a partir do 

livro "Black Blocs" de Dupuis-Déri, professor de Ciências Politicas e membro do Instituto De Pesquisa 

e Estudos Feministas da Universidade de Quebec, em Montreal. No livro o autor explora e critica a 

origem e os atos das manifestações baseadas no anonimato desse grupo que, por meio dos 

conceitos anarquistas, demonstram suas opiniões e princípios em práticas consideradas 

"vandalismo" pela mídia e autoridades em geral. Os Black Blocs sofrem retaliação pelas autoridades, 

mídia e governantes que descriminam e consideram os manifestos práticas violentas e sem 

fundamento. Entretanto os protestos têm a dinâmica de transmitir uma mensagem social. A partir 

do fichamento do livro de Dupuis-Déri percebeu-se a insistência das alegações negativas em relação 

ao grupo. O governo e a mídia influenciam e interferem diretamente na visão que a sociedade 

adquire dos Black Blocs e sua maneira de agir, porem seus atos são baseados nos conceitos de 

liberdade, igualdade, e fraternidade, o que é claramente comprovado no fato deles somente 

atacarem empresas privadas, sem danificar nada que possa atingir negativamente à comunidade.Ao 

discutir as ideias do livro e os ideais dos Black Blocs confrontando o que eles sofrem, concluiu que 

há diferentes violências nas mídias sociais, em especial, ao associarem o grupo com vândalos, que 

praticam depredações sem nenhuma mensagem, aos Black Blocs. O movimento, conforme o autor, 

sempre deixa claro seus propósitos, inclusive, ao danificar instituições privadas. O intuito é atingir 

somente os grandes empreendedores, fazendo assim, uma critica social. 

 

Palavras-chave: Black bloc. Violência. Portal UOL. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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PJr005 - Segurança do trabalho na construção civil: a realidade do Município de 

Uberaba 
 

 

Apresentador: LIMA, Caio Freitas Ferreira de 

Orientador: MORAES, Fabíola Eugênio Arrabaça 

Bolsa: PIBIC-EM-CNPq 

Instituição: E.E. Profa. Corina de Oliveira 

Curso: Ensino Medio 

Projeto: PIBIC 2014/025 

 

 

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o Brasil apresenta uma das maiores taxas de 

acidentes de trabalho no mundo. Foram registrados um total de 711.164 acidentes de trabalho 

(incluindo acidentes sem Comunicação do Acidente de Trabalho - CAT), sendo 423.167 causados por 

acidentes típicos, 100.230 causados no trajeto de ida ou volta para o trabalho e 15.083 desses 

registros foram causados por doenças profissionais. Segundo os vários autores pesquisados, a 

grande maioria destes acidentes são no setor da construção civil.Foram coletados artigos da base de 

dados CAPES e SCIELO. Em posse dos artigos, foram feitos fichamentos a fim de se levantar as 

características mais pertinentes à temática. Essa pesquisa apresenta caráter exploratório e 

descritivo, visando proporcionar mais informações sobre o tema abordado, registrando, analisando, 

classificando e interpretando os dados obtidos através de revisão bibliográfica. Também analisamos 

os dados dos registros de acidentes na construção civil ocorridos, no Município de Uberaba, entre o 

ano de 2000 até 2015. Tais registros foram organizados em quadros, de acordo com os 

seguimentos: agentes causadores, doenças, natureza das lesões, partes do corpo atingidas, 

profissão, gênero, faixa etária e, o registro dos locais onde os acidentes ocorreram, ou seja, nas 

zonas urbana ou rural. A partir dos dados dos registros de acidentes na construção civil ocorridos no 

Município constatamos que, entre os anos de 2000 a 2015, os acidentes na indústria de engenharia 

civil de Uberaba, não escaparam do comum, mas passaram longe do ideal, 327 acidentes é um valor 

significativo para o período de 15 anos, o que contabiliza cerca de 20 acidentes por ano. Locais de 

grande altitude, como andaimes e outras plataformas, são os maiores causadores de acidentes. A 

maioria dos acidentados são homens. O fator da idade também era esperado, pois a grande maioria 

dos trabalhadores possui entre 20 a 50 anos de idade. A natureza da lesão mais comum é a 

fratura.Por conseguinte, em busca de um aspecto geral, a atitude mais significativa para a 

prevenção dos acidentes é a implementação de estratégias de segurança do trabalhador, além da 

manutenção dos equipamentos de segurança e a conscientização do trabalhador quanto a 

necessidade do uso dos equipamentos de proteção; este papel está nas mãos dos responsáveis pelo 

setor de segurança nos canteiros de obras. Vale ressaltar que toda a ciência e tecnologia que 

possibilita o avanço da engenharia civil, também deve se voltar para a manutenção e segurança dos 

operários nos canteiros de obras. 

 

Palavras-chave: Trabalhadores da construção civil. Acidentes de trabalho. Prevenção de acidentes. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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PJr006 - Perfil sorológico e parasitológico da tripanossomíase bovina em animais 

atendidos no Hospital Veterinário de Uberaba, Uberaba-Minas Gerais 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Cleisla Carolina Silva de   

Orientador: BITTAR, Joely Ferreira Figueiredo  

Bolsa: PIBIC-JR - FAPEMIG 

Demais Autores: BITTAR, Eustáquio Resende; GARCIA, Guilherme Caetano; AFONSO, Maritssa 
Caetano,  

Instituição: E.E. Profa. Corina de Oliveira/Universidade de Uberaba 

Curso: Ensino Médio 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/019 

 

 

A tripanossomíase bovina, causada pelo Trypanosoma vivax está cada vez mais frequente em Minas 

Gerais. Pode ocasionar infecções agudas e crônicas, culminando em alterações hematológicas 

severas, perda de condição corporal, queda da produtividade, gerando prejuízos a bovinocultura 

devido o impacto negativo causado pela presença do protozoário no rebanho bovino. A infecção 

caracteriza-se por elevada parasitemia, diminuição dos parâmetros eritrocitários, podendo ocorrer 

óbito ou em animais que não morrem, normalização dos parâmetros  eritrocitários, porém ainda 

observa-se recorrência da parasitemia em baixas concentrações podendo se estender por vários 

meses ou anos. Como é uma doença em que os sinais clínicos são semelhantes a outras 

enfermidades, os diagnósticos parasitológico e sorológico são importantes para a correta 

preconização do tratamento. Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar o perfil 

parasitológico e sorológico da Tripanosomíase em bovinos atendidos no Hospital Veterinário de 

Uberaba (HVU) em 2015. 862 amostras de sangue colhidas com anticoagulante (EDTA) de bovinos 

com suspeita clínica de Tripanosomíase foram encaminhadas para o Hospital Veterinário de 

Uberaba, em 2015, objetivando a pesquisa de tripomastigota de T. vivax. Para isso esfregaços 

sanguíneos confeccionados a partir da papa leucocitária (buffy coat) foram corados com Panótico 

Rápido e lidos em microscópio ótico no aumento de 100x. E 2754 amostras de sangue colhidas sem 

anticoagulantes foram encaminhadas para pesquisa de IgG anti T. vivax. A pesquisa sorológica foi 

realizado por imunofluorescência indireta. Após análise dos esfregaços sanguíneos pode-se notar 

que 4,76% (41/862) apresentaram tripomastigota de T. vivax e 94,24% (821/862) eram negativos. 

E dos 2754 soros dos animais analisados pode-se notar que 72,19% (1988/2754) apresentaram 

anticorpos anti T. vivax e 27,81% (766/2754) não eram reagentes. Em relação aos meses do ano, 

observou-se positividade em todos os meses, mas a maior prevalência ocorreu em setembro, 

outubro, novembro e dezembro de 2015 (63,33% - 1259/1988). O que coincide com o aumento das 

moscas hematófagas (Stomoxys spp. e Tabanus spp.) nesses meses na nossa região e, 

consequentemente, maior disseminação da doença. O aumento da prevalência de anticorpos anti T. 

vivax em bovinos da região de Uberaba-MG mostra que os animais estão tendo contato com o 

agente e que o diagnóstico é importante para o correto tratamento dos animais. 

 

Palavras-chave: Exame parasitológico. Imunofluorescência indireta. Trypanosoma vivax. 

 

Área de Conhecimento: Agrárias. 



 
 

 

213 

PJr007 - Levantamento dos equipamentos elétricos utilizados na comunidade 

escolar quanto a eficiência no consumo de energia elétrica 
 

 

Apresentador: SILVA, Giovanna Julia 

Orientador: MORAES, Fabíola Eugênio Arrabaça 

Bolsa: PIBIC-EM-CNPq 

Instituição: E.E. Profa. Corina de Oliveira 

Curso: Ensino Médio 

Projeto: PIBIC 2015/015 

 

 

A crise hídrica e energética afeta diferentes setores, regiões e classes sociais, devido à má 

administração dos recursos naturais e o seu consumo descontrolado. A implementação de projetos e 

propostas para o consumo sustentável estão frequentemente presentes nas diversas áreas do 

conhecimento. O presente estudo visa criar, junto com a comunidade da Escola Estadual Professora 

Corina de Oliveira, de Uberaba-MG, a construção de novos saberes que trará ganhos ambientais, 

sociais e educativos para a comunidade escolar.Dentro do plano de trabalho estabelecido, foram 

usadas as bases metodológicas de revisão bibliográfica utilizando a linguagem qualitativa, e a etapa 

de ação/problematização presentes na pesquisa-ação. Nesta etapa, houve o levantamento dos 

equipamento elétricos utilizados na comunidade escolar, quanto a eficiência energética de cada 

equipamento, e a proposta da criação de uma página no Facebook. Nessa etapa, concluiu-se o 

levantamento dos equipamentos elétricos utilizados na comunidade escolar, tendo como base nesse 

processo a coleta de todas as informações presentes nos equipamentos (marca, potência, tensão) 

para serem catalogadas. Após a catalogação dos equipamentos, houve a pesquisa quanto a 

eficiência energética de cada equipamento, constatando entre outros resultados o gasto excessivo 

de energia de alguns equipamentos devido ao longo período de uso sem a devida manutenção ou 

troca. Foi observada também uma garante quantidade de equipamentos elétricos ligados, durante 

todo o dia sem a necessidade de sua utilização. Na página no Facebook estamos disponibilizando 

informações sobre o tema e os resultados obtidos até o momento. Com isso, pretendemos que as 

pessoas envolvidas possam repensar suas atitudes e práticas de vida, de modo que tenham 

condições de criar ações e hábitos sustentáveis, principalmente aqueles ligados ao consumo/uso dos 

recursos naturais. Por conseguinte, percebemos que a comunidade escolar utiliza no seu dia a dia 

equipamentos elétricos muito antigos, esses equipamentos apresentam gastos energéticos 

altíssimos, se comparados com equipamentos mais modernos, e construídos exatamente para 

fornecer melhor eficiência no consumo de energia. Por isso é de extrema importância a continuidade 

das ações educativas, de forma que a comunidade escolar passe a ter uma consciência ambiental 

coletiva, e que levem esta experiência para sua cotidianidade. 

 

Palavras-chave: Ação educativa. Consciência ambiental. Consumo sustentavel. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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PJr008 - Efeito de uma dieta hiperlipídica sobre os níveis de colesterol e 

triglicerídeos em ratos jovens da linhagem Wistar 
 

 

Apresentador: SILVA, Jennifer Pires Gonçalves 

Orientador: PINTO, Marcelo Rodrigues 

Bolsa: PIBIC-Jr-FAPEMIG 

Demais Autores: RAMIRES, Isabella Rodrigues; RESENDE, Lucas Fernandes; QUEIROZ, 

Adriel Santos; D’ALESSANDRO, Karen Mundim; NOVAIS, Sofia Nobre; 

THEDEI Jr, Geraldo 

Instituição: E.E. Profa. Corina de Oliveira/Universidade de Uberaba 

Curso: Ensino Médio 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/014 

 

 

O alto consumo de gorduras associado à falta de atividade física vem contribuindo para o alto índice 

de pessoas obesas e com sobrepeso. Além das complicações físicas, o acúmulo de gordura corporal 

trás como consequências alterações bioquímicas. Dentre estas se destacam alterações dos níveis 

séricos de glicose, triglicerídeos e lipoproteínas plasmáticas. Dessa forma, o presente trabalho teve 

por objetivo analisar os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos em ratos jovens da linhagem 

Wistar alimentados como uma dieta rica em lipídeos e pobre em carboidratos. Para isso, foram 

utilizados 10 ratos Wistar machos de 31 dias, pesando aproximadamente 120g/cada. Os animas 

foram divididos em dois grupos, controle (N=5) e experimental (N=5). O grupo controle recebeu a 

dieta balanceada AIN93-G, enquanto o experimental uma dieta hiperlipídica. Os animais receberam 

dieta e água ad libitum durante 11 semanas. No final da 11ª semana de experimento, os animais 

foram mantidos em jejum por 14 horas e sacrificados por aprofundamento de anestesia. O sangue 

foi coletado e, em seguida, centrifugado por 10 minutos a 2500 rpm, para separação do soro, que 

foi imediatamente aliquotado e armazenado a -20ºC. As dosagens foram realizadas no Laboratório 

de Análises Clínicas do Hospital Universitário Mário Palmério, utilizando o analisador bioquímico 

Hitachi 917, e reagentes da marca BIOTÉCNICA®. As análises estatística foram realizadas através do 

programa SigmaPlot e Origin6.1. A avaliação da significância foi feita através do test-T em duas 
populações independentes considerando valores de p˂0,05. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Animal da UNIUBE (n° 036/2014). As dosagens bioquímicas mostraram que não 

houve diferença significativa nos níveis séricos de triglicerídeos e de VLDL (Very low-density 

lipoprotein) entre os grupos controle e experimental (p>0,05). Entretanto, animais do grupo 

experimental apresentaram menores níveis de colesterol total, LDL (Low-density lipoprotein) e HDL 

(High-density lipoprotein), quando comparados ao grupo controle (p<0,05). Estudos mostram que a 

redução de carboidratos na dieta influencia negativamente o metabolismo lipídico promovendo um 

aumento dos níveis de colesterol total e LDL no modelo murino. Contudo, foi sugerido que a 

diminuição de carboidratos associada ao aumento de gorduras pode contribuir para uma diminuição 

dos níveis plasmáticos de triglicerídeos e colesterol em ratos, corroborando com os dados 

apresentados. Dessa forma, investigações que avaliam os níveis destas e de outras biomoléculas 

mediante modulações na dieta podem contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos 

fisiológicos elaborados em resposta aos alimentos que ingerimos. 
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Este é um estudo sobre o trabalho docente universitário, sua rotina e organização. O objetivo é 

discutir o trabalho do professor no ambiente acadêmico e, suas dificuldades encontradas para a 

realização da profissão condizente com o bem-estar e a presença das tecnologias em meio a esse 

cotidiano. A metodologia incluiu observações sistemáticas, que foram ferramenta de reflexão sobre 

o cotidiano dos profissionais da educação, ressaltando as relações entre alunos e docentes, 

condições de trabalho, tecnologias, práticas e metodologias de ensino utilizadas, além da pesquisa 

bibliográfica, a partir dos termos descritores: tecnologia, trabalho docente e cotidiano; observado o 

recorte temporal 2014-2015. Fazendo um paralelo entre a bibliografia e as observações empíricas 

realizadas, resultaram-se alguns pontos importantes e integrantes à profissão docente. Começa-se 

pelo que o professor sabe, sua bagagem intelectual e suas particularidades ao expressá-la. Ou seja, 

o modo como cada professor se porta em situações profissionais determinadas, tais como: a forma 

de exposição de conteúdo; o vocabulário utilizado para a transmissão de informações e o modo 

como domina as tecnologias e ferramentas de ensino. São aspectos indicadores de uma dimensão 

de ordem subjetiva do seu perfil. O domínio que o docente possui de cada um, estabelece um 

diferencial em sua atuação profissional na sala de aula. Estes enfoques podem ser percebidos nas 

concepções propostas por Mancebo (2013) e Selma Garrido Pimenta; Maria Isabel de Almeida 

(2014). Além disso, assim como todas as formas de trabalho estão ligadas às tecnologias, pois elas 

estão relacionadas à inovação, a realidade acadêmica docente não fica fora disso. Kenski (2010) 

aborda o tema relatando sobre a relação entre educação e tecnologia, e Lévy (1997), que tendo 

uma visão precipitada, porém correta do que resultaria a inclusão das tecnologias na educação, 

propondo um perfil diferenciado do professor perante à essa realidade.A partir disso, infere-se a 

existência das relações entre alunos e professores, a necessidade da realização de métodos e 

estratégias já prontificadas pelo conhecimento dos próprios professores, a organização das aulas, a 

distribuições de pontuações, juntamente com análises de trabalhos e a exposição de assuntos e 

temas referentes à área em que o profissional educador está atuando. Conclui-se também a 

indissociável relação entre as tecnologias e o ambiente acadêmico, subdividindo-se em diversas 

funções como ferramenta de interação, exposição de conteúdo, ferramenta de pesquisa e de 

organização tanto nas atividades quanto nos métodos de realização que serão utilizados no decorrer 

do trabalho.  
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