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I SIMPÓSIO DE EPIDEMIOLOGIA
Laerson Da Silva1

RESUMO

Evento com palestras realizadas com convidados enfermeiros da área. O evento
tem

como

objetivo

apresentar

aos

convidados

temas

de

interesse

epidemiológico, estimular a busca e a produção de trabalhos e pesquisas,
promover a integração e troca de experiências entre pesquisadores, professores
e estudantes de cursos de graduação e possibilitar uma maior reflexão sobre a
importância da epidemiologia no curso de enfermagem. Os resultados foram
atingidos conforme programação, o evento teve a participação de 150 alunos,
dentre esses alunos de curso técnico de enfermagem de escolas da região.
Palavras-chave: Educação; cognição; saúde; epidemiologia.

1

Docente do curso de Enfermagem – Faculdade Multivix Serra

FEIRA DE INOVAÇÃO (MULTINOVA)
Patrícia Campos da Rocha Loss1

RESUMO

O evento trata-se de exposição de trabalhos em inovação, no qual o público-alvo
é estudantes de Ensino Médio, comunidade e estudantes da Multivix. Ministrouse o conteúdo de anatomia; biologia celular e molecular e diagnóstico por
imagem, com apresentação dos trabalhos desenvolvidos no semestre de 2019/1
envolvendo inovação, o que gerou maior visibilidade dos cursos e das atividades
desenvolvidas. Foi feito pintura anatômica corporal, exposição de maquetes e
varal de exames de imagem.

Palavras-chave: Educação; inovação; saúde.

1

Coordenadora e docente do curso de Farmácia e Biomedicina – Faculdade Multivix Serra.

OUTUBRO ROSA: MÊS DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA
Mariana Ferrão Bittencourt1

RESUMO

O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete brasileiras, representando
em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino (INCA, 2019).
O INCA e o Ministério da Saúde lançaram a campanha Outubro Rosa 2019, que
reforça três pilares estratégicos no controle da doença: prevenção primária,
detecção precoce e mamografia. A mobilização visa também à disseminação de
dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde,
além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional,
garantindo um tratamento de qualidade. O objetivo principal dessa campanha é
alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de
colo do útero. Na Faculdade Multivix Serra foi realizada uma Roda de Conversa
do Outubro Rosa dirigida por uma aluna que passou por câncer de mama,
direcionada para discentes de diversos cursos. Também foi realizada uma
palestra para os funcionários da instituição, além disso, alunos da saúde aferiram
pressão e mediram glicose dos funcionários, bem como ensinaram a fazer o auto
exame. Foi confeccionado uma caixa de doações de lenços para mulheres com
câncer.

Palavras-chave: Educação; saúde; prevenção.

1

Coordenadora de Extensão e Docente do curso de Direito – Faculdade Multivix Serra.

CENTRO DE ESTUDOS EM GÊNERO – CEG
Ana Gabriela Rangel Poncio Volkers1
Roberta Rangel Batista2
RESUMO

O Centro de Estudos de Gênero (CEG) consiste em Projeto de Extensão,
fundado pelas Coordenações de Direito e de Psicologia. É voltado aos Cursos
da área de Ciências Humanas, e possui como objetivo trabalhar temáticas
relacionadas à diversidade de gênero, promovendo um espaço de discussões
teóricas, bem como de acolhimento aos alunos. O CEG proporciona um debate
interdisciplinar, ampliando o olhar do nosso aluno sobre o assunto, com a
finalidade de contribuir para a formação humanística do profissional formado
pela Multivix Serra. Objetiva: discutir temáticas voltadas para diversidade de
gênero; contribuir para a formação humanística do profissional formado pela
Multivix Serra; promover um espaço de discussões teóricas, bem como de
acolhimento aos alunos e consolidar um grupo para o desenvolvimento de
pesquisas e publicações de artigos científicos. O projeto resultou na formação
de um grupo de estudantes de psicologia e direito com um arcabouço qualificado
de informações sobre a diversidade de gênero e o respeito às diferenças; alunos
multiplicadores da temática em ações dentro e fora da Faculdade;
desenvolvimento de pesquisas e publicações de artigos científicos; maior
envolvimento e sentimento de pertencimento de nosso aluno em relação à
faculdade.

Palavras-chave: Educação; pesquisa; gênero.

1
2

Coordenadora e docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
Coordenadora e docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.

PALESTRA COM O PRESIDENTE DA OAB/ES: O INÍCIO DA ADVOCACIA
Ana Gabriela Rangel Poncio Volkers1
Mariana Ferrão Bittencourt2
José Carlos Junior3

RESUMO

Palestra com o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do
Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, sobre "O Início da Advocacia". Objetivouse: oferecer suporte aos alunos, no tocante a conhecimentos profissionais que
vão além da experimentação teórica-acadêmica proposta em sala de aula. Além
é claro de estreitar, ainda durante a caminhada acadêmica, os laços entre os
então alunos e a OAB/ES. Com a valiosa colaboração da OAB/ES, na pessoa
de seu representante, por meio da transmissão de conhecimentos e
experiências, nossos alunos podem ter uma formação acadêmica mais sólida.

Palavras-chave: Educação; direito; mercado de trabalho; profissionalização.

1

Coordenadora e docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
Coordenadora de Extensão e docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
3
Docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
2

JÚRI SIMULADO
Ana Gabriela Rangel Poncio Volkers1
José Carlos Junior2

RESUMO

Os acadêmicos em Direito do 3º período realizarão um Júri Simulado durante a
feira de profissões, tendo como jurados os alunos do Ensino Médio que estarão
na feira. Objetiva-se: Motivar os acadêmicos em Direito. Desenvolver novas
habilidades nos acadêmicos em Direito, tais como a oratória e a capacidade
argumentativa. Atrair e envolver os alunos do Ensino Médio que estarão na feira
de profissões. A atividade resultou em atividades graduandos motivados e
incentivo profissional aos alunos do ensino médio.

Palavras-chaves: Educação; profissão; Direito.

1
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Coordenadora e docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
Docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.

PROJETO OAB - SIMULADO
Ana Gabriela Rangel Poncio Volkers1
Mariana Ferrão Bittencourt2

RESUMO

A Faculdade Multivix da Serra, pela coordenação do curso de Direito e
coordenação de Extensão em parceria com a Damásio Educacional, realizou
aplicação de simulado para os acadêmicos em Direito. O simulado contém os
mesmos conteúdos jurídicos que é cobrado na prova da Ordem aos bacharéis
em Direito. Objetivou-se: preparação dos alunos, desde o começo do curso, para
o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil; que os alunos se sintam mais
capacitados e tenham o interesse despertado pelo curso. Espera-se com essa
prática alunos mais preparados para o Exame da OAB.

Palavras-chave: Educação; cognição; capacitação.
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Coordenadora e docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
Coordenadora de Extensão e docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.

GEIA - GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM
ANTICRIMINOLOGIA
João Menezes dos Santos Neves1
Tatyana Léllis da Matta e Silva2

RESUMO

Trata-se de projeto de extensão que versa sobre grupo de estudos em matéria
de Direito Penal, criminologia, criminologia crítica e segurança pública, com
estudos periódicos a cada duas semanas, voltado ao corpo discente do curso de
direito. Objetivou-se: Despertar o corpo discente para necessidade de promoção
de estudos e pesquisas em matéria de Direito Penal, criminologia, criminologia
crítica e segurança pública; bem como motivar o pensamento acadêmico crítico,
fundamentado em bases teóricas sólidas, capazes de efetivamente produzir
conhecimento. Por fim, que ao fim da experiência promovida pelo grupo de
pesquisa, os estudantes estejam mais conscientes de seu entorno social e de
sua capacidade de transformação. Os estudantes participantes do grupo de
pesquisa, após o grupo de estudo, estão aptos a fazer uso de autores da
criminologia crítica como base teórica para promoção de pesquisas no âmbito
do direito penal e da segurança pública, ou seja eles se familiarizem com
pesquisadores que fornecem um pensamento consistente paradigmático para
efetivação de futuras pesquisas em ciências criminais.

Palavras-chave: Educação; cognição; criminologia.

1
2

Docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.
Docente do curso de Direto – Faculdade Multivix Serra.

CONSCIENTIZAÇÃO DOS ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Roberta Rangel Batista1

RESUMO
Entregar cartão de conscientização com uma colher para lembrar que a mulher
ainda precisa ser protegida por toda sociedade contribuindo para redução das
estatísticas de violência. Apesar da redução de 6,7% no número de homicídios
femininos entre 2017 e 2018 – que passou de 4.558 para 4.254 vítimas -, o
percentual frustrou a expectativa diante dos dados divulgados na semana
passada, que indicavam 13% de redução das mortes violentas em todo o país.
Por que a redução da mortalidade feminina foi tão menor que a dos homicídios
em geral? Se esta redução merece ser celebrada, vale lembrar que
permanecemos como um dos países mais violentos do mundo para as mulheres.
Estudo divulgado em novembro de 2018 pelo UNODC (Escritório das Nações
Unidas para Crime e Drogas) mostra que a taxa de homicídios femininos global
foi de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres em 2017. No Brasil, segundo os
dados divulgados hoje relativos a 2018, a taxa é de 4 mulheres mortas para cada
grupo de 100 mil mulheres, ou seja, 74% superior à média mundial. Espera-se,
por meio da atividade, conscientização das mulheres sobre a violência feminina
e o combate.

Palavras-chave: Violência; gênero; educação.

1

Coordenadora e docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.

PALESTRA: ÉTICA PROFISSIONAL – A FISCALIZAÇÃO DA PROFISSÃO
PELO CRP 16
Ruy Anderson Santos Martins1
Polyana Barbosa Schimith2
Maria Carolina Roseiro3

RESUMO

Atividade voltada para alunos de Psicologia da unidade Multivix Serra com
finalidade de aprimoramento dos conhecimentos sobre psicologia enquanto
profissão e a atuação do Conselho Regional de Psicologia. Objetiva-se
apresentar as características da atuação do psicólogo intensivista em Unidades
de Tratamento Intensivo, abordando os aspectos da vivência dos pacientes e
familiares neste contexto, assim como avaliar e a analisar as demandas
apresentadas na UTI, seus objetivos e possibilidades de intervenção neste
campo. Os estudantes que realizarem esta atividade estará mais apto para atuar
no mercado de trabalho no que os aspectos éticos relacionados à prática da
psicologia.

Palavras-chave: Educação; cognição; profissionalização; ética.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
3
Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
2

AÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE
Jussara Sardenberg1

RESUMO

Ação integrada para comunidade: verificação de Pressão Arterial e Glicemia,
Orientação para prevenção: dengue, ISTs, Violência contra Mulher, Massagem
cardíaca, manobra de Heilimch e desmaio. Objetiva-se contextualizar os
assuntos estudados em sala de aula; demonstrar a importância dos conteúdos
estudados em sala de aula correlacionando com a pratica e entender como
diversos fatores externos promovem impactos significativos no desenvolvimento
do ser humano.

Palvras-chave: Saúde; prevenção; educação.

1

Coordenadora e docente do curso de Enfermagem – Faculdade Multivix Serra.

GAMETERAPIA
Caio Jorge Oliveira1

RESUMO

O projeto visa o uso da gameterapia (VR box/ Xbox) estimulando o lado lúdico
para alcançar objetivos como estímulo cognitivo e otimização da Funcionalidade.
São atendidas atualmente por esse projeto pacientes com diagnostico principal
de Câncer de Mama, essas pacientes são provenientes da AACC – Associaçao
de combate ao câncer de Vitoria/ES. Essas pacientes chegam ao projeto com
diagnostico, sendo inseridas no grupo após uma avaliação fisioterapêutica
realizado pelos alunos com orientação e supervisão do docente, além de
orientações para as pacientes. A gameterapia tem resultados animadores,
sobretudo pela capacidade do Game de estimular a determinação dos pacientes
atendidos no projeto, enquanto que na fisioterapia tradicional, essas pacientes
realizariam movimentos repetitivos e monótonos com pesos, halter, bola e
aparelhos. Os objetivos do Projeto são: melhora da qualidade de vida do
paciente; ganho de Amplitude de movimento ativa; melhora da capacidade
cardiopulmonar das pacientes portadoras de Câncer de Mama, ganho de força
muscular para as mesmas. O projeto encontra-se na fase inicial de pesquisas e
já tem alcançado grandes resultados vistos a olho nu pelas próprias pacientes
atendidas pelo Projeto, uma melhora da auto-estima tem sido presenciada em
cada sessão do projeto.

Palavras-chave: saúde; terapia; câncer de mama; jogos.

1

Coordenador e docente do curso Fisioterapia – Faculdade Multivix Serra.

ERGOFÍSIO
Caio Jorge Oliveira1

RESUMO

É um projeto piloto e que busca inovar as práticas laborais, hoje existentes. A
organização é um organismo vivo e há a necessidade de remodelagem e
dinamicidade constante em seus processos, algo que geralmente não é visto em
uma organização pública – onde a cultura e as ações muitas vezes são estáticas.
Objetivos: Melhorar qualidade de vida do profissional; diminuir o stress no
trabalho; avaliação/consulta dos funcionários; diminuir o nível de afastamento do
trabalho; adaptar o ambiente de trabalho; prevenção de patologias ocupacionais;
melhora na produção e no trabalho em equipe; atendimento fisioterapêutico nas
patologias osteomioarticulares decorrentes do trabalho. Acredita-se que estas
ações pontuais podem gerar um resultado positivo no que concerne a melhoria
da Qualidade de Vida dos Funcionários técnico-administrativos que estão
inseridos nesta Instituição.

Palavras-chave: saúde; terapia; qualidade de vida.

1

Coordenador e docente do curso Fisioterapia – Faculdade Multivix Serra.

VISITA TÉCNICA ITAIPU BINACIONAL - FOZ DO IGUAÇÚ
Joaozito Cabral Amorim Júnior1
Franciele de Sousa Rigo Amorim 2

RESUMO

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, é uma usina Binacional, de um cordo entre
Paraguai e Brasil, localizada no Rio Paraná. É uma das maiores produtoras de
energia elétrica do mundo, e abastece quase 20% da energia elétrica Consumida
no Brasil, e mais de 90% da energia elétrica no Paraguai. Objetivos: Conhecer,
de perto, a uma gigantesca obra de engenharia. Proporcionando uma
oportunidade ímpar com os cursos de Engenharia da MULTIVIX. O alunos terão
contato com a realidade profissional. Levando-os para conhecerem a maior
usina hidrelétrica em funcionamento no mundo, que está tão perto de nós. Eles
virão o trabalho de diferentes campos da engenharia e terão contato com vários
tipos de situações as quais vão vivenciar depois de formados. Os estudantes
terão contato com as questões de segurança de trabalho, concretagem da usina,
turbinas, parte de corrosão de concretos em barragens, entre outras áreas.
Durante toda a visita seremos acompanhados por um profissional responsável
por cada setor da usina, que informará sobre tudo o que acontece, como por
exemplo, as linhas de transmissão, as barragens, as turbinas, instruções
técnicas.

Palavras-chave: Educação; visita técnica; hidrelétrica.

1
2

Docente do curso de Engenharia Civil – Faculdade Multivix Serra.
Docente do curso de Engenharia Civil – Faculdade Multivix Serra.

