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CSA001 - Mandado de Segurança e requerimento da eutanásia na Democracia 
Brasileira 
 

 
Apresentador:  Silva, Roberta Beatriz Bernardes da 
Orientador:  Campos, Roberta Toledo 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 
A eutanásia no Estado de Direito Democrático (atual paradigma jurídico-político instituído pela Constituição 
Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 1º, caput, CF/88) é um tema de extrema complexidade, que gera 
polêmicas discussões no âmbito da medicina, do direito, da política e da religião. No contexto jurídico atual, tal 
assunto ainda é interpretado sob a ótica do Estado de Direito Social – marco teórico que considera a vida como 
um direito absoluto e inviolável. No atual paradigma jurídico-político, contudo, há a garantia não só do direito à 
vida, mas sim do direito à vida digna (artigo 1º, inciso III, CF/88) e é a partir dessa nova ordem jurídica 

constitucionalizada que a eutanásia deve ser (re)interpretada. Nesse sentido, o presente trabalho tem por 
objetivo pesquisar a inexistência de conduta criminosa na prática da eutanásia sob a perspectiva do novo 
marco teórico democrático. Para o desenvolvimento da presente pesquisa científica, foi feito, primeiramente, o 
levantamento de material bibliográfico, legislativo e jurisprudencial. Como método da pesquisa, utilizou-se o 
método hipotético-dedutivo-crítico, ou seja, a partir de certos enunciados previamente testificados e 
corroborados foram deduzidos enunciados singulares, também suscetíveis de testificação teórica, com a 
conseqüente eliminação de equívocos e formulação de novos problemas teóricos. No contexto da democracia 

brasileira, o paciente terminal e em profundo sofrimento possui o direito de participar, via Devido Processo 
Constitucional (artigo 5º, incisos LIV e LV, CF/88), da construção do conceito de sua vida digna e, 
consequentemente, requerer a autorização da prática da eutanásia, por meio do Mandado de Segurança (artigo 
5º, inciso LXIX, CF/88), posto que os direitos à vida digna e à liberdade de autodeterminação do ser humano 
são direitos líquidos e certos (LEAL, 2005, p. 25). Cabe ressaltar, ainda, que esse paciente é, além de 
destinatário, co-autor de seus direitos fundamentais, efetivando-se, assim, a sua inclusão social (HABERMAS). 

Tal fato é juridicamente possível ao se alegar que os direitos líquidos e certos à vida digna (artigo 1º, inciso III, 
CF/88) e à liberdade de autodeterminação (artigo 5º, caput, CF/88) do paciente incurável estão sendo lesados 
pelo fato de tal prática ser punida como crime de homicídio pelo ordenamento jurídico brasileiro. A discussão e 
o questionamento acerca da punição da prática da eutanásia como crime de homicídio revela o descompasso 
existente entre uma interpretação estritamente obsoleta e legalista e as atuais expectativas da sociedade 
pluralista democrática. Na busca de novos resultados, é possível concluir que o bem jurídico vida não pode mais 
ser interpretado apenas numa acepção puramente biológica, pois a dignidade humana é o elemento que lhe dá 

conteúdo protetivo mais amplo. 
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CSA002 - Conselho Municipal de Assistência Social: significados, limites e 
possibilidades da participação democrática 
 

 
Apresentador:  Tosta, Graziella dos Santos 
Orientador:  Arantes, Mariana Furtado 
Demais Autores: Querino, Rosimár Alves 
Instituição: UNIUBE 

 

 
Esse trabalho se propôs a compreender os limites, as potencialidades e os significados da participação social na 
gestão democrática da Política de Assistência Social do Município de Uberaba-MG, a partir da experiência dos 
sujeitos envolvidos no Conselho Municipal de Assistência Social de Uberaba/MG. Adotou-se abordagem Quanti-
Qualitativa, Revisão de Literatura, Pesquisa das atas do CMAS 1996/2009 e Pesquisa de campo como 
procedimento de coleta de dados. Para a pesquisa de campo, utilizou-se como instrumentais de coleta de dados 
a entrevista, o questionário e a observação das plenárias do CMAS com registro em caderno de campo 

(fevereiro de 2008 a abril de 2009). A democracia no Estado capitalista representa, por um lado, o meio pelo 
qual as classes subalternas dispõem para lutar contra as desigualdades sociais e pela socialização da política, 
em busca da expansão e ampliação da efetiva cidadania. Por outro lado, este mesmo conceito é instrumento de 
legitimação da dominação de classe sobre os trabalhadores, ao regular a participação social através de espaços 
institucionalizados pelo próprio Estado. Nesse sentido, como resultado da pesquisa verificou-se autoritarismo 
por parte do Executivo em questões que envolvem a partilha do poder de decisão com representantes da 
sociedade civil; descumprimento das deliberações do CMAS; estratégia de cooptação de alguns conselheiros 

pelo Executivo; descrédito em relação a este espaço por parte de alguns órgãos do governo; 
ações/deliberações pontuais como emissão e renovação de certificados e repasses de recursos para entidades 
do município; acentuado uso de conhecimento técnico em detrimento de outros conhecimentos sobre o saber 
construído cotidianamente junto às bases representadas no conselho e realidade dos usuários da política e, por 
fim, ausência, por parte dos representantes da sociedade civil de uma articulação mais efetiva com os 
segmentos representados e de proposição de ações que respondam às necessidades dos beneficiários. A 

participação popular no CMAS pouco tem influenciado na gestão democrática da Assistência Social do 
município, pois sua atuação tem se restringido muito mais às questões rotineiras e burocráticas impostas pelo 
órgão gestor, do que à discussão da realidade desta política. É evidente que desde sua criação o CMAS e a 
participação popular neste espaço vivenciaram significativos avanços. Mas ainda prevalece um limite na 
qualidade desta participação, principalmente quando se trata de representar os diversos interesses e projetos 
políticos presentes na sociedade. Portanto, a democracia no Estado burguês apresenta um caráter contraditório 
e, por vezes, indispensável à manutenção da ordem do capital. E, é neste sentido, que se discute a implantação 

dos conselhos gestores de políticas como potencial espaço público de superação de um processo verticalizado 

numa sociedade onde a cultura de participação política é ainda fraca e com resquícios coronelistas e 
clientelistas. 
 
Palavras-chave: participação popular; conselhos gestores; política de assistência social 
 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas 

 



 
 

 152 

CSA003 - As oficinas de prevenção às DST-AIDS: uma experiência de 
(re)construção de valores 
 

 
Apresentador:  Barcelini, Sifua Guedes Thomazelli 
Orientador:  Barros, Jaqueline de Melo 
Demais Autores: Santos, Leticia Lucia Silva 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 
Às atividades de prevenção as DST/HIV-Aids constituem-se como um ponto desafiador ao associá-las ao 
processo de desconstrução de valores. Dentro desta perspectiva criou-se o Grupo U.A.I. (União de Adolescentes 
Idealistas) que atua na cidade de Uberaba desde 1994 realizando trabalhos na área de prevenção às 
DST/AIDS-HIV, gênero, sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos. O objetivo deste trabalho é discutir junto 
os/as adolescentes a importância da prevenção e práticas sexuais seguras a fim de diminuir os casos de 
DST/HIV-Aids e de gravidez na adolescência. O desafio deste trabalho consiste em conciliar a prevenção com 

atividades lúdicas, pedagógicas e participativas propiciando um espaço de discussão com esses adolescentes. A 
metodologia se deu de maneira qualitativa por meio da observação participante em que o maior foco do grupo 
são crianças e adolescentes de 10 a 18 anos.. O primeiro passo consistiu em estabelecer um vínculo entre o 
facilitador das oficinas e os adolescentes configurando esse momento como troca de experiências, tornando 
esse um espaço propício para desmistificar tabus, facilitando assim a construção coletiva de conhecimento. Nos 
últimos três anos, de 2007 há 2009, foram realizadas 122 atividades atendendo o total de 358 adolescentes do 
município de Uberaba. Com este trabalho os adolescentes tornam-se multiplicadores capazes de atuar em suas 

comunidades e com outros adolescentes, acima de tudo, sabendo como se prevenir a partir de atitudes 
pensadas e seguras. O Grupo U.A.I. entende que a prevenção deve ser abordada em vários espaços, inclusive 
em escolas católicas para que o trabalho relacionado a sexualidade se torne parte do cotidiano em discussões 
livres de mitos e tabus. Aumentando os espaços de debates e, tendo discussões sem preconceitos e de maneira 
clara e acessível a todos, a sexualidade passa a ser reconhecida como importante para a identidade do sujeito 
seja reconhecida. 
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CSA004 - Web Rádio Migrantes: a construção de uma narrativa para rádio na web 
e sua atuação na defesa dos migrantes e das comunidades brasileiras no exterior  
 

 
Apresentador:  Lara, Roseli Salete Rossi 
Orientador:  Azevedo, André 
Instituição: UNIUBE 
 

 

A Web Rádio Migrantes é um projeto humanitário integrado à SIMN (Scalabrini Internacional Migracion Net 
Work), desenvolvido no Brasil para integrar através do ambiente virtual, uma rede de 227 organizações não-
governamentais, que acompanham os migrantes em 31 países. Sua programação vem construindo uma nova 
narrativa para o rádio, transmitido em caráter internacional, sem seguir fuso horário, em uma plataforma 
exclusivamente virtual. Trata-se de um serviço de comunicação cuja geração é feita no Brasil, com 
programação integralmente brasileira, cujo diferencial é a defesa dos direitos humanos, o reforço à identidade 
dos migrantes brasileiros e a busca da integração das comunidades brasileiras no exterior. A web rádio funciona 

por meio de três sucursais, em Uberaba (MG), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) com uma central de geração 
sediada em Passo Fundo (RS). Suas transmissões iniciaram em 3 de agosto de 2009. O objetivo desse estudo é 
relatar em livro reportagem, como foi construído o projeto, e como tem contribuído para integração dos 
migrantes brasileiros. A metodologia utilizada é baseada no método de história oral, compreendendo a 
gravação de depoimentos, transcrição e transcriação. Como se trata de um trabalho jornalístico, utilizaremos 
também a observação participante e a entrevista dialogada com os principais atores envolvidos no processo. 
Sobre a questão da webrádio, Prata (2008) diz que pode ser entendida como uma “constelação”, acreditando 

que se integram neste ambiente, gêneros antigos, novos e híbridos. O novo rádio deve ser entendido a partir 
da chamada “cultura do bit”, onde assume formas novas. Castells (2004) chama atenção para as finalidades 
das redes on line, ressaltando que a “liberdade na internet depende do contexto e do propósito”. O que Castels 
ressalta está totalmente previsto no projeto da Web Rádio Migrantes, os seja, os propósitos humanitários. As 
comunidades brasileiras no exterior têm nas mídias alternativas um importante instrumento de mobilização. A 
Web Rádio Migrantes vem atendendo essas demandas. Os depoimentos de brasileiros que já acessaram ao site 

www.radiomigrantes.net, nos primeiros 30 dias de programação, demonstraram isso, com acessos verificados 
de diferentes partes do mundo como no Japão, Itália, Estados Unidos, Canadá, diversas regiões da África do Sul 
e da América Latina. Os migrantes têm utilizado desse serviço para contatos com a família no Brasil, tirar 
dúvidas sobre documentação, legislação e mobilização das comunidades. Importantes parcerias estão sendo 
firmadas, como por exemplo, com o serviço de comunicação da Rádio ONU em Português, com a Rádio 
Vaticano e com correspondentes internacionais nas comunidades de brasileiros no Japão, Nova Iorque e Roma. 
O trabalho apresenta resultados preliminares e é parte de um projeto desenvolvido no curso de Comunicação 

Social da Universidade de Uberaba. 
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CSA005 - As relações entre logística e marketing através da análise dos métodos 
promocionais de uma rede de fast food 
 

 
Apresentador:  Mayrink-Santos, Guilherme 
Orientador:  Borges, Laércio Alaim 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 

As relações entre os setores de marketing e logística das empresas e seus limites não têm sido determinados 
de uma forma singular e convincente. Entendemos que o marketing é extremamente importante para as 
empresas, porém podemos afirmar que nas empresas onde não há integração entre os setores de logística e 
marketing, não existe a fidelização dos clientes, que entendemos ser objetivo comum entre as organizações. 
Uma empresa que adota ótimas ações de marketing e que executa maus serviços não vinga no mercado, ao 
contrário, uma empresa com um bom serviço logístico poder vir a se destacar no mercado mesmo com um 
marketing indiferente ou ausente. A partir da definição dos conceitos de Logística e Marketing à luz de 

DORNIER, 2000, e KOTLER e KELLER, 2006, respectivamente, buscamos entender os objetivos e a importância 
de ambos os setores nas empresas. A partir do entendimento geral de cada setor foi realizado um pequeno 
seminário acerca das relações desses setores nas empresas e apresentado durante uma aula do componente de 
Gestão da Logística. A partir deste seminário, buscamos um exemplo prático que possibilitasse identificar e 
justificar nossas conclusões a partir da discussão em sala de aula. Definimos então analisar uma ação 
promocional de uma rede de fast food que propôs, durante o mês de setembro de 2009, premiar os clientes 
compradores de Combinados, os famosos Números, que não fossem atendidos no prazo de 60 segundos. 

Observamos que, a ação coloca à prova a eficiência e eficácia de todo o processo da empresa. Com relação à 
filial de Uberaba, MG, podemos verificar que em alguns horários de atendimento não era possível concluir o 
pedido no prazo divulgado. Isso ocorre devido ao movimento registrado, por exemplo, no período vespertino 
nos dias de semana, que impossibilita o armazenamento de produtos prontos para a entrega ao alcance dos 
responsáveis pelo atendimento. Outro fator considerável é o fato de a recompensa oferecida ser um lanche de 
grande expressão da rede. Inicialmente isso reforça que a empresa têm convicção de sua capacidade de 

atendimento, mas se torna um custo excedente a partir do momento em que tem de ser oferecido em grandes 
quantidades. Cada vez mais é necessário que os diversos setores das empresas venham a trabalhar de forma 
integrada. Além disso, é extremamente necessário a análise de todos os fatores que envolvem as ações de 
cada setor. Ao propor uma ação promocional a nível mundial, envolvendo vários países e suas culturas, o setor 
de marketing deve considerar as diferenças e sazionalidades de cada filial. A partir do momento que 
determinado setor ignora, ou simplesmente desconsidera as responsabilidades de outros setores para a 
conclusão de determinada tarefa, há um desequilíbrio na organização. O que observamos neste estudo de caso 

é que o setor de logística, entendendo o atendimento como o fim do ciclo de logística, assume as perdas, 

custos e responsabilidades geradas a partir de uma ação do setor de marketing. 
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CSA006 - O uso do jornal impresso em Residenciais Terapêuticos 
 
 
Apresentador:  Moreira, Angelly Jacqueline 

Orientador:  Fonseca, André Azevedo da  
Demais Autores: Leal, Daiane; Souza, Mafalda Veronez Lima 
Instituição: Universidade de Uberaba  
 
 

A reforma psiquiátrica no Brasil teve inicio na segunda metade da década de 1970. A falência do sistema 
manicomial privado fez com que profissionais ligados a saúde mental, jornalistas e familiares começassem a 

luta antimanicomial. O exemplo da falência desse sistema foi o manicômio de Barbacena-MG, onde mais de 60 
mil internos morreram de fome, disenteria e outras doenças. A luta antimanicomial tem como objetivo 
reintegrar o doente mental na sociedade e desmistificar o conceito de que ele possa representar algum perigo 
para a sociedade. Um dos ganhos dessa mobilização foi a instauração dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), onde o doente é assistido por uma equipe multiprofissonal (médicos, psicólogos, psiquiatras, 
enfermeiros e assistentes sociais) que vão trabalhar a socialização deste indivíduo. A Fundação Gregório 
Baremblit em Uberaba foi fundada em 1991 e através do projeto CAPS Maria Boneca! conseguiu implantar na 

cidade 3 residenciais terapêuticos (RT) onde o doente mental é estimulado a viver normalmente, tendo hábitos 
cotidianos como cuidados com a casa e a si próprios. Utilizamos como metodologia as etapas de organização 
editorial de um periódico impresso convencional, da discussão de pauta à editoração eletrônica. Os usuários são 
encorajados a produzir relatos sobre as suas experiências, que mais tarde são publicados e distribuídos entre 
os próprios colegas. A reforma psiquiátrica possibilitou ao doente mental técnicas terapêuticas mais sofisticada 

em comparação as técnicas sub humanas a qual foram subordinados durantes décadas. Através do trabalho 

jornalístico, procuramos contribuir no esforço de desmistificar que o doente mental representa qualquer forma 
de perigo para a sociedade. Além disso, procuramos mostrar que as práticas de comunicação social podem 
auxiliar no empenho dos psicoterapeutas em ressocializar os portadores de transtornos mentais na 
comunidade. O uso e o estímulo à produção de veículos impressos de circulação interna faz com que haja um 
maior interação com os pacientes e favorece os contatos sociais. Observamos que a criação de um jornal 
interno para a livre expressão dos usuários do RT favorece o ambiente de comunicação e de expressão de 
sentimentos. O artigo integra as investigações realizadas para a elaboração de projeto de pesquisa no curso de 

Comunicação Social da Universidade de Uberaba. Os resultados são preliminares. 
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CSA007 - Dialogando com o jovem Marx: o direito nos manuscritos econômico-
filosóficos 
 

 
Apresentador:  Celestino, Lauren De Miranda 
Orientador: Ferreira, Éder 
Instituição: Centro Universitário de Patos DE Minas - UNIPAM 
 

 

A pesquisa, desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos Jurídicos Marxistas, tem por objetivo identificar a 
concepção do fenômeno jurídico nos Manuscritos Econômico-Filosóficos do jovem Marx. O estudo situa-se no 
campo dos fundamentos do direito, na medida em que pretende localizar nos Manuscritos Econômico-Filosóficos 
de Karl Marx uma teorização do fenômeno jurídico. Trata-se de pesquisa exploratória, quanto aos objetivos, e 
de pesquisa bibliográfica, quanto às fontes e aos procedimentos de coleta de dados. Como fontes de pesquisa 
serão utilizados, pois, os Manuscritos Econômico-Filosóficos produzidos pelo jovem Marx de1843 a 1844. A 
análise das fontes consistirá em revisão teórica centrada na categoria “direito”. O trabalho realizado para a 

produção de mercadorias é um trabalho estranhado. O homem ao produzir não mais para a própria utilização, 
mas voltado para a acumulação, troca, faz com que o trabalho se torne um objeto, uma existência externa, 
alheia, independente dele que o produziu. De modo que quanto mais valorizado o produto se torne, mais 
desvalorizado será o homem. Esse trabalho é a origem da propriedade privada, pois os frutos do trabalho 
pertencem efetivamente a outro homem, que não o trabalhador. A autonomização dos produtos do trabalho 
frente ao trabalhador só é possível porque esse mesmo trabalhador foi privado tanto dos objetos necessários a 
sua subsistência quanto dos objetos necessários à realização do trabalho. Por isso o seu produto é propriedade 

do capital, ficando sob o domínio deste. E então privado tanto dos meios que permitem realizar o trabalho, 
quanto dos meios de subsistência, o trabalhador se torna servo de seu próprio produto, tendo que se afastar 
dele. Tudo isso esconde uma real relação social de dominação, relação entre pessoas em condições desiguais 
na sociedade. E é essa desigual situação que imprime autonomia às coisas frente ao trabalhador; e que 
possibilita o estranhamento do trabalhador. Marx mostrou-se um estudioso com inigualável atitude crítica, 
empenhando-se, sem preconceitos, a reconstruir idéias preexistentes. Inicialmente influenciado pela filosofia de 

Hegel, diferenciou-se dos demais jovens hegelianos na medida em que soube aproveitar dos conhecimentos 
obtidos tirando suas próprias conclusões e acrescentando o que lhe surgira como necessário. O mesmo pode 
ser dito sobre as influências recebidas do materialismo de Feuerbach, do socialismo utópico francês e da 
economia política clássica britânica. Mostrou-se preocupado com a conjuntura social de sua época, e todos os 
seus conhecimentos foram voltados para uma melhor compreensão da sociedade a fim de transformá-la. A 
única maneira de modificá-la seria por meio de uma revolução promovida pela classe proletária, que retiraria os 
meios de produção das mãos da classe dominante, chegando-se futuramente ao socialismo. O Direito, segundo 

ele, não seria meio de transformação, mas de ocultamento dos conflitos, para que os trabalhadores não 

promovessem revoluções. 
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CSA008 - Marx e o direito: o fenômeno jurídico n'a crítica da filosofia do direito de 
Hegel 
 

 
Apresentador:  Barbosa Junior, Alaerte José 
Orientador: Ferreira, Éder 
Instituição: Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM 
 

 

A presente pesquisa, desenvolvida como parte integrante das atividades do Grupo de Estudos Jurídicos 
Marxistas, objetiva – no influxo da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, obra do jovem Karl Marx – extrair 
concomitantemente o conceito da categoria direito na juventude marxiana e elementos que possibilitem a 
reestruturação da cultura jurídica, em uma concepção alternativa à dogmática positivista. A pesquisa 
caracteriza-se, quanto aos objetivos, como pesquisa exploratória, uma vez que permitiu um primeiro contato 
com o tema de estudo, sobre o qual existem poucas pesquisas. Quanto às fontes e aos procedimentos de coleta 
de dados, a pesquisa é bibliográfica, isto é, o foco central de análise é a produção bibliográfica do jovem Marx 

sobre o fenômeno jurídico. Nesse sentido, a bibliografia marxiana é a matéria prima sobre a qual se incidiram 
as análises. Para abordar o problema proposto e atingir os objetivos definidos nessa pesquisa, utilizou-se como 
fonte de análise textual A Crítica da Filosofia do direito de Hegel. Referida análise consistiu em revisão 
bibliográfica centrada na categoria “direito”. O conceito de direito marxiano nos manuscritos de 1843 ainda está 
em construção e em constante superação, ainda muito distante da afirmação feita no Manifesto do partido 
comunista: “O executivo do Estado (direito) moderno nada mais é do que um comitê para a administração dos 
assuntos comuns de toda a burguesia.” Marx já se encontrava no caminho das realizações que o colocariam de 

maneira definitiva – e em posição de destaque – no panteão dos grandes pensadores da humanidade. Porém, 
apesar d’ A Crítica tratar-se de momento transitório do desenvolvimento de Marx, a análise de sua evolução 
espiritual e intelectual – do seu jovem hegalianismo até o materialismo histórico-dialético – e os aspectos 
críticos de sua concepção do direito e da sociedade constituem uma poderosa ferramenta na reconstrução de 
toda estrutura jurídica, do ensino superior até a práxis profissional, de maneira alternativa a concepção 
dogmática-positivista, ainda excessivamente presente no universo jurídico. O aspecto precípuo da obra 

analisada, bem como de toda a obra de Marx, não é a construção dos conceitos de direito e Estado, ou 
quaisquer outros, tampouco a desmistificação da lógica especulativa do idealismo hegeliano, mas o exemplo de 
entrega total e intensa às suas convicções e ideais. Nesse sentido, clama-se a todos aqueles que constroem 
diariamente o universo jurídico que abandonem as ilusões e usem o direito como instrumento de 
transformação. Que o direito seja utilizado para a gênese de uma sociedade mais humana, justa e solidária. 
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CSA009 - Uma população e sua consciência ambiental 
 
 
Apresentador:  Moraes, Maria de Lourdes Correa 

Orientador:  Ribeiro, Ione 
Instituição: Universidade Presidente Antonio Carlos 
 
 
Esta monografia é constituída por um estudo sobre os reflexos da questão ambiental em Uberaba. A partir do 

pressuposto: O homem se funda enquanto ser social no momento que transforma à natureza para a produção 
dos meios de subsistência. Essa relação se reproduz ao longo da historia da humanidade, relação mudada 

historicamente de acordo com a cultura e com o modo de exploração dos recursos ambientais, gerando 
relações de poder que se expressam na questão social. A exploração excessiva dos recursos naturais tem 
levantado um debate em torno dessa problemática, praticas econômicas insustentáveis que geram escassez e 
desigualdades sociais, colocando em risco o equilíbrio ambiental e expondo as populações em condições de 
vulnerabilidade social. Em Uberaba a população esta informada sobre essa questão, porem percebe-se que não 
esta sensibilizada. Foi feita uma pesquisa qualitativa através de entrevista com representantes de alguns 
segmentos da população de Uberaba. Os dados coletados foram analisados através de uma visão critica e 

embasado em referencial teórico sobre o tema. A população de Uberaba objeto do nosso estudo vem aos 
poucos criando espaço para a nova cultura da participação social, através de ONGs, associações comunitárias, 
conselhos de políticas publicas, os conselhos de controle social. A intervenção do Serviço Social consiste 
basicamente de saber fazer a leitura dos códigos culturais para entender as estratégias de dominação nas 
relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas e os caminhos que instituem. O conhecimento e a 

consciência não são fáceis de generalizar-se em Uberaba varias são os experimentos mais são ações pontuais, 

fragmentadas que não ganham a legitimidade social que só a união da coletividade consegue. A visão dos 
entrevistados denota como as políticas públicas referentes à questão ambiental são planejadas, pois elas são 
respostas ao movimento reivindicatório da população. Um desafio para toda a humanidade preservar-se. A 
destruição ambiental desafia o Estado, pois as políticas sociais tendem a tratar separadamente os aspectos 
econômicos, natureza e social conduzindo a equívocos e a não possibilidade de superação. Uma nova 
construção identificada com a autonomia individual e a emancipação social é uma opção, pois não podemos 
prescindir de uma atitude critica participativa e sobretudo, comprometida com a questão socioambiental. Essa 

perspectiva é fundamental para que possamos refletir sobre as formas predatórias que até agora construímos 
em relação ao meio ambiente. Se historicamente construímos causamos impactos ambientais, as decisões para 
transformar nossas ações-em ações mais responsáveis, são também decisões históricas. Tudo que é histórico é 
cultural pode ser construído. Apenas os sujeitos coletivos são os agentes de mudança podem passar de sujeitos 
consumidores para um sujeito ético que faz parte do meio ambiente 
 

Palavras-chave: processo histórico; participação social; consciência ambiental 

 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Aplicadas 
 



 
 

 159 

CSA010 - Conhecendo o jovem Marx: o conceito de direito n\'a questão judaica 
 
 
Apresentador:  Cunha, Maysa Rodrigues 

Orientador: Ferreira, Éder 
Instituição: Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM 
 
 
O presente trabalho foi realizado no interior do Grupo de Estudos Jurídicos Marxistas e teve como objetivo 

central identificar e analisar a categoria “direito” nos escritos de juventude de Karl Marx. O estudo situa-se no 
campo dos fundamentos do direito, na medida em que pretende localizar n’A Questão Judaica de Karl Marx uma 

teorização do fenômeno jurídico. Trata-se de pesquisa exploratória, quanto aos objetivos, e de pesquisa 
bibliográfica, quanto às fontes e aos procedimentos de coleta de dados. Como fonte de pesquisa foi utilizada, 
pois, A Questão Judaica, obra produzida pelo jovem Marx. A análise da obra consistiu em revisão teórica 
centrada na categoria “direito”. N’A Questão Judaica, Marx critica os formalismos do direito burguês, que 
enquanto parte da superestrutura é resultante das forças produtivas e das relações de produção – base 
econômica – pautadas nos interesses da classe dominante. Assim, ele estabelece a contradição entre os direitos 
da burguesia – sociedade civil – e os direitos do cidadão abstrato – Estado político. Marx considera os direitos 

humanos uma forma negativa de alienação, repletos de formalismos e individualismos. Destarte, propõe um 
direito social que possa contribuir para além da emancipação política, tornando-se precursor da verdadeira 
emancipação humana. Marx pensava, até mesmo pela sua universalidade, que “os direitos e deveres legais não 
estariam vinculados a classes ou a status, mas eles pertenceriam ao ‘cidadão’, ou seja, todos os indivíduos 
seriam considerados iguais”. Marx distingue direito público e privado: sendo somente o exercício daquele, 

função do Estado, este por sua vez seria laico – “O homem se emancipa politicamente da religião ao bani-la do 

direito público para o privado. A religião já não é espírito do Estado (...)”. Segundo Marx, os direitos humanos 
são resultantes de lutas e conquistas ao longo da história. Localizar n’A Questão Judaica, de Karl Marx, uma 
teorização do fenômeno jurídico é experimentar sua incrível capacidade crítica, que nos revela o desejo de que 
o homem não continue subordinado à alienação, se liberte e realize suas potencialidades. Marx demonstra que 
Bauer incorreu em erros, pois é direito do homem praticar o culto que lhe convir; tal escolha é particular, a 
religião é questão privada em detrimento da comunidade política, do Estado. Conceber o direito em Marx, é 
tratá-lo no âmbito social. Assim, Marx estuda a questão judaica além dos limites da particularidade – não tratou 

somente da emancipação dos judeus, mas de toda a humanidade. O socialismo seria a realização da 
emancipação. Para Marx, não há o efetivo exercício dos direitos enquanto a sociedade civil, em seu egoísmo, e 
o Estado se impõem sobre os subalternizados, retirando destes o direito de participar da vida política, de 
exercer sua cidadania. 
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CSA011 - O imaginário nas apostas do jogo do bicho 
 
 
Apresentador:  Caripuna, Miguel Neto Rodrigues 

Orientador:  Pavão, Suelene Leite 
Instituição: Universidade Federal do Pará 
 
 
O jogo do bicho é um fato social brasileiro que foi criado no final do Século XIX e proibido em 1946 tornando-se 

uma contravenção penal. Contudo, esta loteria popular que mistura nome de bichos com números sobrevive 
ainda hoje, legitimada no cotidiano do povo brasileiro. O jogo do bicho mexe com imaginário das pessoas, pois 

estas usam as mais variadas interpretações (sonhos principalmente) para orientar suas apostas.  Durante a 
pesquisa usamos questionários para entrevistar os apostadores e os cambistas. Nas conversas fazíamos 
perguntas e ouvíamos os relatos dos informantes. Também tiramos algumas fotos das placas onde os 
resultados do sorteio eram afixados e das bancas. Durante a pesquisa observamos que o fenômeno do 
imaginário é muito usado na orientação para as apostas, além disso percebemos a presença do preconceito 
discriminatório nas interpretações dos sonhos ou de outras situações, por exemplo: sonhar com negro daria 
macaco ou sonhar com gay daria veado. Na conclusão do trabalho descobrimos que o fato do povo brasileiro 

ser preconceituoso ajuda na manutenção do jogo do bicho, pois as pessoas apostam fazendo relações entre os 
bichos e suas características e o comportamento e/ou a aparência das pessoas. É o caso de dizer que sonhar 
com ladrão dar gato ou sonhar com prostituta dar vaca. As pessoas usam metáforas para orientar suas 
apostas. 
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CSA012 - O Jornalismo literário no curso de Comunicação da Uniube 
 
 
Apresentador:  Barroso, Josuá 

Orientador:  Fonseca, André Azevedo da 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
O primeiro curso de Jornalismo de Minas Gerais foi oferecido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Santo Tomás de Aquino (FISTA), em Uberaba, no ano de 1957. Em 1981 a FISTA foi encampada pelas 
Faculdades Integradas de Uberaba (FIUBE) de propriedade do Professor Mário Palmério. A FIUBE possuía vistas 

a se tornar uma instituição com status de Universidade. Com isso, toda a estrutura acadêmica da FISTA, e 
evidentemente o curso de Jornalismo, passou a pertencer à FIUBE, que deu continuidade às turmas em 
andamento, reformulando o curso com a construção de laboratórios de fotografia, rádio e televisão. Com o 
objetivo de recuperar a memória do curso de Jornalismo em Uberaba, estabelecemos um recorte que abrange 
desde sua autorização pelo Ministério da Educação, passando por seu reconhecimento em 1961 e pelo 
encampamento com a FIUBE, até chegarmos no presente, na Uniube. Para recuperar a memória do curso 
utilizamos a metodologia da História Oral Temática, de acordo com Meihy (1996) que preconiza gravação, 

transcrição e “transcriação” de entrevistas orais, amparando-nos também em documentação primária 
(relatórios oficiais e registros na imprensa da época) que possa contextualizar a importância do curso para 
aqueles que participaram dessa experiência em suas histórias de vida. O estágio atual da pesquisa se detém no 
período posterior ao ano de 1998, quando houve uma relevante alteração na linha do curso de Jornalismo com 
a contratação do Professor Dr. Edvaldo Pereira Lima para ocupar o cargo de Diretor do Curso de Comunicação 

Social. A partir deste período, a habilitação seguiu a linha do jornalismo literário, da humanização do relato 

jornalístico e da criatividade. Houve um aumento sensível na produção laboratorial, expresso em veículos como 
o Revelação, Fábrica, Canal Universitário e Festival Universitário do Minuto. A partir de 1998 os projetos 
acadêmicos incorporaram a metodologia do Jornalismo Literário, capitaneados pelo manual de redação do 
jornal-laboratório Revelação, veículo impresso, na época de circulação semanal. Para sustentar essa linha, 
foram criadas na Organização Curricular algumas disciplinas como Criatividade em Comunicação, 
Responsabilidade Social, Métodos da História de Vida e Livro-reportagem. O curso tornou-se um assíduo 
participante da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e foi premiado 

em concursos universitários nacionais e internacionais mais de 50 vezes nos últimos 10 anos. Nossa hipótese é 
de que essa linha firmou uma identidade regional do curso de Uberaba. Os resultados da pesquisa são 
preliminares e integram o projeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na habilitação 
Jornalismo do curso de Comunicação Social da Uniube. 
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CSA013 - Estratificação fundiária no município de Uberlândia, a distribuição e 
concentração da área rural no município 
 

 
Apresentador:  Silveira Neto, Thiago de Freitas 
Orientador:  Borges, Alexandre Wallmot  
Demais Autores: Rezende Junior, Jozé Carlos dos Santos 
Instituição: UNIUBE - Campus Uberlândia 

 

 
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 tem como princípio da ordem econômica a 
propriedade privada, a concentração de renda é pressuposto desta. O problema: Qual a distribuição da área 
rural e de sua concentração no município de Uberlândia? A hipótese do trabalho era que ocorreria uma grande 
concentração da propriedade rural nas mãos dos grandes proprietários. A justificativa do trabalho é a 
necessidade de conhecer a concentração e distribuição da propriedade rural no município de Uberlândia. O 
objetivo é verificar a estratificação fundiária no município de Uberlândia, com o intuito de conhecê-la e divulgá-

la. São considerados minifúndios ás áreas rurais entre 0 e 20 ha, pequenas propriedades entre 20,1 e 80 ha, 
média entre 80,1 e 300 ha, grandes acima de 300,1. Sendo consideradas assim segundo a Lei 8, 629 de 1993. 
Neste trabalho foi feita uma pesquisa de campo, de abordagem quantitativa. Sendo utilizado como fonte o 
levantamento rural de 2006 promovido pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento do município de 
Uberlândia que proveu os dados, através de georeferenciamento. A população das propriedades rurais atingiu 
n= 2784, com um total de área de 367.978,5 ha. Referente á distribuição os minifúndios atingiram o número 
de 870 propriedades com a área chegando a 11186,5 ha, as pequenas eram 1043 propriedades com a área de 

40.332,64 ha, as médias eram 594 propriedades com a área de 93137,29 ha, enquanto as grandes 
propriedades atingiram o número de 277 propriedades com a área de 223.322,08. Referente à concentração da 
área rural do total dos proprietários: 31% são proprietários de minifúndios equivalentes a 3% da área rural do 
município, 38% dos pequenos proprietários possuem 11% da área rural do município, 21% são médios 
proprietários os quais possuem 25% da área rural do município, enquanto os grandes proprietários são 10% do 
total de proprietários com 61% da área total do município de Uberlândia. A análise estatística demonstrou que 

a moda do número de proprietários (entre mini, pequenos, médios e grandes) esta nos pequenos proprietários. 
Enquanto que a moda da área esta nos grandes proprietários. Sendo que a média aritmética de área de 
propriedade entre os minifúndios é de 12,85 ha, entre as pequenas é de 38,66ha, entre as médias é de 156,79 
ha, e entre as grandes a média é de 806,21 ha. A hipótese foi confirmada, existe uma grande concentração da 
propriedade rural no município de Uberlândia sendo confirmado principalmente pela relação de 10% dos 
proprietários rurais possuírem 61% da área rural do município, e pela localização da moda da área nos grandes 
proprietários. 
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CSA014 - Caracterização da produção do paisagista Ney Dutra Ururahy 
 
 
Apresentador:  Garcia, Mariana Ferreira Martins  

Orientador:  Maluf, Carmem Silvia  
Bolsa: PIBIC- FAPEMIG 
Instituição: UNIUBE 
 
 

A completa separação dos projetos de arquitetura e de urbanismo dos de paisagismo, ocasionou a este uma 
perda das informações relativas à sua produção e evolução. Essa relação foi resgatada principalmente pelo 

Movimento Moderno no Brasil, onde o paisagismo, através da produção de Burle Marx associada à obra 
arquitetônica de Lucio Costa, Oscar Niemeyer entre outros, ocupou novamente seu espaço no Projeto do 
Ambiente Construído. Uma pesquisa sobre a produção paisagística de Ney Dutra Ururahy vem contribuir para a 
divulgação de uma história desconhecida pelos próprios profissionais da área em todo o país. Há, pois, a 
necessidade de promover a salvaguarda e a valorização de tal produção, que hoje se encontra dispersa e sem 
catalogação, resultando na perda irreparável das informações técnicas e estéticas contidas nos projetos 
desenvolvidos pelo paisagista. Teve início com o levantamento bibliográfico sobre a evolução do projeto de 

espaços livres, procurando identificar os condicionantes históricos, culturais e geográficos que influenciaram na 
produção paisagística moderna e contemporânea. Estas informações foram coletadas em livros e revistas, no 
acervo bibliográfico de Ney Ururahy, além de sites oficiais de museus e centros culturais brasileiros. Após o 
estudo teórico, foram selecionados alguns projetos e feita a digitalização do material gráfico disponível no 
acervo do próprio paisagista. Durante a pesquisa de campo, foram recolhidas também fotos antigas e 

depoimentos que forneceram dados sobre o processo de projetação. Após a digitalização dos projetos, as peças 

gráficas foram tratadas e transformadas em imagens. Nessa fase do projeto foram utilizados os recursos 
disponíveis no LEAC (Laboratório de Estudos do Ambiente Construído): para a digitalização e organização dos 
dados estudados foram usados o scanner e os computadores além dos softwares Photoshop, versão 5.0 e 
Autocad® da Autodesk, versão 2006. O estudo teórico buscou a leitura da evolução do projeto de espaços 
livres, sob a visão do modernismo. Precedeu a fase de levantamento, catalogação e registro das obras, através 
de fichas (planta, corte, detalhamento), da digitalização dos projetos executados em Brasília, com destaque 
para os espaços vinculados ao sistema viário, possibilitando, ao final, o entendimento do processo de produção 

do espaço livre adotado por Ururahy. Este projeto de pesquisa justificou-se principalmente por sua contribuição 
ao estudo da evolução do paisagismo no Brasil, assim como pela compreensão da evolução do exercício 
profissional de um paisagista e seu papel na consolidação dos espaços livres em prol da melhoria da qualidade 
de vida da sociedade. Este acervo contribuirá para o desenvolvimento e enriquecimento do cenário paisagístico 
nacional, com tão poucos especialista na área. 
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CSA015 - Quadro do Paisagismo em Uberaba 
 
 
Apresentador:  Saad, Ana Carolina Guimarães 

Orientador:  Maluf, Carmem Silvia 
Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

O projeto desta iniciação científica buscou o melhor entendimento da arquitetura pós-moderna e 
contemporânea na cidade de Uberaba, com o enforque nos espaços livres destas edificações. Através do estudo 

e catalogação destes espaços, foi possível analisá-los segundo os aspectos morfológicos, funcionais e 
estruturais, traçando paralelos com alguns fatores determinantes da época. Este trabalho iniciou-se com o 
estudo das influências sociais, econômicas e ambientais, determinantes a épocas diversas na consolidação da 
arquitetura paisagística do Brasil, onde somente no século XIX houve a consolidação do ato de projetar o 
espaço livre. Portanto, esta ainda é uma área da arquitetura com pouco material bibliográfico, principalmente 
em cidades do interior como Uberaba que foi elevada a condição de cidade no mesmo século. A primeira etapa 
da pesquisa foi de caráter teórico, visando o aprofundamento no processo de desenvolvimento da arquitetura 

pós-moderna e contemporânea no Brasil e do paisagismo brasileiro. Compreendido os fundamentos da 
arquitetura e as características que os espaços livres apresentam, foi possível comparar com os da cidade de 
Uberaba e realizar um estudo mais aprofundado. Na segunda etapa realizou-se a escolha das edificações e o 
levantamento iconográfico de seus espaços públicos. Visitas a campo também complementaram as 
informações. A análise dos materiais recolhidos, comparados e confrontados com o embasamento teórico, 

compõe a discussão principal da pesquisa. O estudo sobre a qualidade da paisagem urbana, juntamente com a 

catalogação e análise das áreas livres de dez edificações pós-modernas e dez contemporâneas existentes na 
cidade de Uberaba são os principais resultados dessa pesquisa. As arquiteturas, sejam elas de uso residencial, 
comercial ou institucional, tiveram seus espaços livres analisados através da comparação entre os diferentes 
agentes produtores da paisagem local e do paisagismo brasileiro. Neste projeto a fundamentação teórica foi 
importante instrumento de trabalho e possibilitou a inter-relação dos aspectos sociais e morfológicos em que 
determinada linha projetual foi concebida. O conhecimento adquirido permitiu ainda a comparação dos agentes 
produtores da paisagem dos espaços livres catalogados com a revisão teórica que a precedeu e, a partir daí, a 

identificação de duas linhas projetuais distintas na cidade de Uberaba. Os resultados da pesquisa aqui 
apresentados só foram possíveis a partir dos paralelos realizados entre as características da produção 
contemporânea nacional e dos projetos na cidade de Uberaba. Esse processo de pesquisa, através de revisão 
bibliográfica, propicia o amadurecimento em trabalhos acadêmico futuros, pois se torna uma reconhecida forma 
de adquirir conhecimento dentro da arquitetura científica. 
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CSA016 - Design e arte contemporânea em Uberaba. Design contemporâneo em 
Uberaba: arquitetura e interiores 
 

 
Apresentador:  Freitas, Gabriela Faria Campos 
Orientador:  Emídio, Marcos Fonseca 
Demais Autores: Borges, Franciane Resende; Maluf, Carmem Silvia 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 
O Projeto de Pesquisa tem por objetivo formar um “Quadro da Arte de Uberaba”, por meio de uma abordagem 
mais ampla do design de interiores, que fará a ligação entre arquitetura e design, passando pelo design de 
mobiliário, jóias, vestuário, entre outros. Este projeto justifica-se principalmente por sua contribuição ao 
patrimônio cultural da cidade de Uberaba. Pretende-se, a partir destas pesquisas, um completo “Quadro das 
Artes de Uberaba”, culminando na publicação de um inédito catálogo que enriquecerá o patrimônio cultural da 
cidade. A pesquisa consta de duas partes, sendo uma teórica e outra empírica. A pesquisa teórica teve início 

com o levantamento bibliográfico sobre o design de interiores no Brasil e no Mundo, a fim de entender quando 
o design de interiores passou a ser foco de interesse das pessoas e, consequentemente, do comércio. A 
pesquisa empírica baseia-se em uma pesquisa de campo pelos museus e acervos culturais da cidade, além de 
ateliês de artistas e escritórios de projetos de interiores, buscando-se recolher documentos que constituirão o 
objeto deste estudo. O resultado da pesquisa teórica foi apresentado através de uma dissertação sobre a 
evolução do Design de Interiores no Brasil e no mundo e da casa e dos usos e costumes mineiros. A reflexão 
sobre o design tem início no período da revolução industrial e chega até os dias atuais. Percebe-se na análise 

que os primeiros projetos de Design de Interiores se iniciam com a preocupação em atender questões 
higienistas e com o passar do tempo são agregados características que atendem a ergonomia, sustentabilidade 
e acessibilidade.  A pesquisa também apresenta material iconográfico e desenhos de espaços interiores de onze 
profissionais de Uberaba. O trabalho foi apresentado no XVI Congresso de Iniciação Científica da UFSCar, em 
forma de pôster, juntamente com a outra integrante da pesquisa. Foi apresentado também, no IX Seminário de 
Iniciação Científica da Universidade de Uberaba. Com o estudo feito sobre a origem e o caminho percorrido pelo 

Design de Interiores até os dias atuais, podemos perceber que ele foi uma conseqüência gerada pela 
necessidade de organização espacial do homem. Antes da primeira revolução industrial não havia estudos 
científicos que procurassem gerar um maior conforto ao homem através do espaço construído. Tempos depois, 
com a proliferação de doenças, percebeu-se que um dos meios de contenção desse mal era o ambiente em que 
se vivia, seja ele residencial, comercial ou industrial. No Brasil isso foi percebido um pouco mais tarde, devido 
aos fatores sociais, políticos e econômicos. Ainda hoje, apesar de todo o potencial de nossos profissionais, eles 
não tem o apoio merecido da sociedade, do governo e dos pesquisadores. Nessa pesquisa percebemos que 

existem muitos caminhos a serem seguidos, muitas vertentes de estudos podem surgir a partir desse 

levantamento apresentado. 
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CSA017 - Quadro da arte de Uberaba: artes aplicadas e artesanato 
contemporâneo em Uberaba 
 

 
Apresentador:  Borges, Franciane Resende 
Orientador:  Maluf, Carmen Silvia 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 
Instituição: UNIUBE 

 

 
A presente pesquisa vem completar a catalogação do patrimônio cultural de Uberaba a partir do estudo da 
produção contemporânea de arquitetura de interiores, artes aplicadas e artes plásticas da cidade, que é 
significativa, internacionalmente reconhecida, mas pouco divulgada no país. A pesquisa completa um projeto 
maior intitulado “Quadro da Arte de Uberaba”. Para esse trabalho foi incluso nos objetivos a análise do design 
de mobiliário, jóias e vestuário, com a complementação com estudos acerca das esculturas, pinturas e 
instalações, chegando até as representações de artesanato local e folclore popular. A metodologia consistiu 

numa pesquisa teórica através de levantamento bibliográfico sobre o tema, além da leitura de artigos científicos 
digitais e pesquisas feitas em sites oficiais de Museus e Instituições vinculados às Artes e Arquitetura. Usou-se 
como suporte os recursos disponíveis no Laboratório de Estudo do Ambiente Construído (LEAC). Após a 
conclusão dessa primeira etapa do trabalho, passou-se para uma segunda fase baseada na pesquisa empírica, 
quando foi levantada a produção dos artistas e artesãos locais, através de visitas aos acervos pessoais, museus 
e ateliês da cidade. Como resultados do estudo teórico e da pesquisa de campo, foram catalogados e analisados 
inúmeros trabalhos relacionados aos temas, que, apesar de numerosos, representa uma pequena parte da 

grandiosidade das obras de artistas uberabenses, enriquecendo a cultura da cidade. Por meio desse 
levantamento foi possível detectar novos talentos que surgem através do trabalho desses artistas que motivam 
outros jovens a trilhar o mesmo caminho. Ao longo da pesquisa, pudemos averiguar que as Artes Aplicadas e o 
Design Contemporâneo surgiram no Brasil recentemente, trazendo influências do exterior,  primeiramente de 
grandes vertentes da Europa e dos Estados Unidos. A partir dessas vertentes, os designers brasileiros 
começaram a criar produções de autoria própria, com materiais que exaltavam a cultura brasileira. Adentrando 

na cultura mineira, viu-se que muitos artistas e escolas participaram desse início de criação, principalmente nos 
grandes centros urbanos. Obteve-se o resultado de que muitos desses artistas participam com suas produções 
em concursos internacionais e nacionais e obtêm gratificações por suas obras. Dentre os artistas uberabenses 
citados existem muitos outros, que não foram citados, devido a grande quantidade encontrada, portanto, 
concentramos em artistas que já foram premiados e têm seu talento reconhecido pela cidade. Esse grande 
número de artistas se deve à preocupação e o incentivo do governo municipal em relação à cultura e ao 
artesanato da cidade (apesar da divulgação e curiosidade das pessoas ainda ser pouca),pois faz que vários 

artistas descubram seus talentos ou mesmo pessoas conheçam outros artistas e se interessem mais pela 

criatividade e o design atual da cidade de Uberaba. 
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