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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A DEPRESSÃO
Estudantes:
João Paulo Costa de Souza
Gabriel da Silva Santos
Mariana de Quadros Silva
Orientador:
Ana Paula Gutmann
Instituição: Colégio Estadual Pe. Wistremundo Roberto Perez Garcia
Resumo
A depressão é uma doença que pode afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com uma anormal tristeza.
Qualquer pessoa pode desenvolver essa doença, desde crianças até idosos. Hoje a depressão se tornou uma doença
muito comum e de grande incidência. O objetivo geral desta pesquisa é identificar as causas e os tipos de depressão que
ocorrem nas regiões do entorno do Colégio Estadual Pe. Wistremundo Roberto Perez Garcia de Londrina, Pr. Além de
verificar os métodos de tratamentos e cura que já foram desenvolvidos para essa doença. A realização deste projeto se
baseia em entrevistar a população do colégio e residentes nos bairros próximos ao colégio através de um questionário
simples, com perguntas diretas sobre o tema e seu conhecimento geral sobre a depressão e/ou pessoas que apresentam a
doença. As pessoas a serem entrevistadas deverão ter idades iguais ou superiores a 15 anos, de ambos os sexos,
frequentadores do colégio ou não. Os resultados obtidos nas pesquisas bibliográficas, demonstram que houve um
aumento muito grande e significativo de pessoas com depressão no Brasil. E que a idade em que está ocorrendo mais
são a partir de 60 anos por causa das doenças crônicas ou mesmo por luto de um ente próximo. O tratamento mais
comum utilizado pelos médicos são os antidepressivos. Mas este medicamento pode causar efeitos secundários,
principalmente o aumento de pensamentos suicidas. Já está a venda um medicamento de origem vegetal que ainda não
se tem certeza se é eficaz ou não, mas já se está realizando testes para verificar sua confiabilidade. Palavras-chaves:
Depressão; Tristeza; Doença psicológica.

JAGUARIAIVA E SEU POTENCIAL EMPREENDEDOR: A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM
QUESTÃO

Estudantes:
Carlos Henrique Aguiar Santos
Jaziel Edson Kruger
Orientador:
Selma Aguiar Jagher
Instituição: IFPR Campus Jaguariaiva
Resumo
Este projeto de pesquisa objetiva mapear iniciativas de Economia Solidária na cidade de Jaguariaíva - PR, identificando
suas práticas, dificuldades e formas de trabalho. O estudo tem como objetivo principal realizar uma análise da atuação
dos empreendedores sociais existentes na comunidade e sua importância para a renda familiar de tais empreendedores.
Possui também a finalidade de identificar as dificuldades que estes empreendedores enfrentam e as contribuições que os
pesquisadores podem prestar junto a estes grupos, tanto com a melhoria no que se refere à padronização dos processos
produtivos, quanto à intervenção junto ao poder público municipal, criando políticas públicas voltadas ao incentivo
dessas práticas. Para a execução foram utilizadas técnicas de coleta de dados primários e secundários. Na etapa de
coleta de dados secundários foram realizadas pesquisas documentais em arquivos do município e outras fontes públicas.
Para a coleta de dados primários foram realizadas entrevistas com gestores de projetos de economia solidária existentes
no município. Os resultados alcançados nesta fase da pesquisa apontam que a associação “A” possui um histórico de
ações ligadas ao desenvolvimento social, ações estas voltadas ao assistencialismo e campanhas sociais, que em alguns
momentos descaracteriza a entidade como de economia solidária e a associação “B” tem suas ações voltadas à
comercialização dos produtos que são confeccionadas pelos associados, em geral artesanato. Ambos os projetos
apresentam problemas, principalmente voltados à valorização dos trabalhos produzidos. Como fases a serem executadas
do projeto estão a possibilidade de negociar junto ao poder pública a realização de uma feira mensal onde os produtos
possam ser comercializados, gerando atratividade para os produtos confeccionados pelos artesãos, algo que já ocorre em
outras cidades. Entendemos que a formalização do local de venda apropriado para os produtos criados pelos artesãos
locais possibilitará que se estabeleçam estratégias mercadológicas que fortalecerá as marcas dos produtos com a
confecção dos materiais de propaganda, divulgação nos veículos de comunicação local, criação de sites e blogs e ainda
fortalecendo as relações entre produtores e consumidores.

MELHOR IDADE: LEVANTAMENTO DAS POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DOS
IDOSOS NA CIDADE DE LONDRINA, PR
Estudantes:
Ana Letícia Gutmann Costa
Orientador:
Ana Paula Gutmann
Instituição: Colégio Estadual José Aloísio Aragão
Resumo
Percebe-se cada vez mais o envelhecimento da população. Período em que ocorrem mudanças fisiológicas, psicológicas
e comportamentais, que influenciam no comportamento dos idosos. Ainda verifica-se a ideia equivocada de que a
velhice é um período de dependência e improdutivo, causando prejuízo na vida social das pessoas. O interesse em
estudar a população idosa, parte da constatação de ela estar crescendo muito ultimamente, afetando a sociedade e as
famílias. A presente pesquisa tem como objetivo principal identificar as potencialidades e limitações em diferentes
atividades diárias, físicas e mentais que as pessoas com mais de 70 anos de idade possuem, desdobrando-se em outros
como avaliar a autonomia dos idosos nas atividades de vida diária; tipos de atividades físicas e mentais que realizam;
grau de comunicação e as doenças que apresentam. Durante os meses de agosto e setembro, as entrevistas, através de
questionários, foram realizadas na região central da cidade de Londrina, Paraná, em locais como clubes, mercados,
shoppings, farmácias e condomínios residenciais. Este instrumento de pesquisa contém sete perguntas sobre as
atividades de vida diária, físicas e mentais, bem como algum tipo de doença que o idoso possua. Os resultados da
respectiva pesquisa demonstram que a maioria das pessoas idosas é do sexo feminino, que residem sozinhos ou com
seus cônjuges. Elas apresentam atividades de vida diárias bem desenvolvidas, sem necessidade de auxílio. Apresentando
grande capacidade de compreensão na comunicação e realizam atividades físicas e mentais em sua vida cotidiana. As
doenças que destacaram foram poucas e bem diferentes umas das outras não formando um padrão até o presente
momento. Já que a população está vivendo mais, precisam-se usar bem os anos que se tem, tirando o melhor proveito do
corpo e da mente. Pois envelhecer não é mais um tormento, pode ocorrer de forma saudável e ajudar a diminuir
deficiências que surgem com a idade. Palavras – chave: Idoso; Autonomia; Atividades Diárias.

SACHÊ ANTICHEIRO PARA GELADEIRA
Estudantes:
Amanda Taner
Larissa Eduarda Slompo de Oliveira
Orientador:
Erick José Leite
Instituição: Colégio Estadual sagrada Família - Campo Largo - Paraná
Resumo
É comum o surgimento de cheiros desagradáveis dentro das geladeiras residenciais devido ao armazenamento de
determinados alimentos, sendo uma reclamação muito comum entre as donas de casa que costumam utilizar alguns
produtos na tentativa de eliminar ou amenizar tal efeito, entre os quais os mais populares são o carvão ativado, que por
sua grande área superficial e sua porosidade tem ótima capacidade de coletar impurezas gasosas ou líquidas; o café em
pó; que por conter substâncias nitrogenadas consegue absorver moléculas que contém enxofre e são responsáveis por
cheiros desagradáveis; além do bicarbonato de sódio que neutraliza substâncias ácidas e promove a higienização.
Entretanto a eficácia de tais substâncias não está fundamentada em nenhum método científico, quanto a esta aplicação,
sendo pautada apenas na experiência popular e disseminada pelo senso comum. Partindo desta situação problema
levantada pelas alunas da disciplina de iniciação científica, do Colégio Estadual Sagrada Família, com o objetivo de
aplicar os conhecimentos estudados sobre pesquisa científica, foi criado um método de pesquisa experimental, que
permitiu verificar a real eficiência destes produtos através da construção de um reator de teste com materiais
alternativos, como uma latinha de alumínio utilizada para armazenar refrigerantes ou sucos, que permita uma análise
sensorial deste fenômeno mantendo as condições de temperatura dos refrigeradores. A fim de verificar ainda a
amplitude da crença neste mito foi realizada uma pesquisa quantitativa pela aplicação de um questionário de pesquisa
com diversas donas-de-casa que permitiu caracterizar seus hábitos de armazenamento de alimentos e o uso destes de
produtos alternativos no seu dia a dia para evitar maus cheiros em suas geladeiras. Com a compilação dos dados pode
ser criado um produto na forma de sachês com estes materiais alternativos que possam ser utilizados de forma segura e
eficiente.

UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO RACISMO ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES
(14-21 ANOS DE IDADE)
Estudantes:
Matheus Gomes Setti
Luiz Eduardo Kogut
Orientador:
Cornélio Schwambach
Katia Marise Olszewski
Instituição: Colégio Bom Jesus Centro
Resumo
Desde a escravidão nas colônias, os negros são discriminados e inferiorizados pela sociedade brasileira. Depois de
decretada a Lei Áurea, em 1888, essa população foi a princípio “libertada”, sem direitos, dinheiro ou condições de vida.
Muitos escravos, sem sua cultura de origem e sem oportunidades reais de trabalho e de sustento, se aglomeraram em
favelas e cortiços, vítimas de ideologias que o descriminavam e diminuíam, pois eram amplamente aceitas pela
sociedade brasileira, que se tornou segredada. Tendo dificuldades extremas em arranjar trabalho, poucos negros foram
capazes de “subir de vida” sozinhos, assim como uma organização social concreta e a busca de uma mudança na
sociedade era dificultada pelas supracitadas ideologias, que eram aceitas até por não-brancos. Devido a esses fatores, a
mentalidade geral dos brasileiros mudou lentamente durante grande parte do século XX, onde, apenas pouco a pouco,
mais direitos foram concedidos aos negros. Porém, os direitos adquiridos significaram o fim do preconceito? Com o
advento do século XXI, reina essa concepção da inexistência dessa descriminação, mas seria isso verdade? Para
descobrirmos as futuras tendências da sociedade devemos analisar o que pensam os jovens e adolescentes em relação ao
preconceito e o negro na sociedade brasileira hoje. Este trabalho busca determinar o atual status do preconceito racial e
da opinião dos jovens em relação ao problema e ao negro em nossa sociedade por meio de um questionário objetivo
vinculado de forma on-line.

VIDA VIDA VIRTUAL DE LOS JOVENES
Estudantes:
Lia Adriana Garcia Vera
Sócrates Junior Benitez Navarro
Liz Natalia Dominguez Benitez
Orientador:
Delio Arnaldo Melgarejo Sosa
Juan Angel Gomez Chaparro
Instituição: Centro Educativo Santa Barbara - Saltos del Guairá - Canindeyú
Resumo
Respecto a la evolución de la tecnología los jóvenes integran a su vida cotidiana los dispositivos electrónicos y las redes
sociales, así llegan a dejar de lado su vida fuera del dispositivo. Este fenómeno aparte de afectar la vida social de un
joven también influye en su rendimiento académico. Se ha determinado la manera que influye un aparato tecnológico
con el rendimiento académico, aplicando un cuestionario a una población de 180 alumnos de 15 a 18 años del nivel
medio de los colegios públicos y privados de Salto del Guaira, en el horario normal de clases. Ya hecho el cuestionario,
logramos determinar que el 100% de los alumnos probados con el cuestionario poseen un dispositivo electrónico. Entre
los alumnos seleccionados para el cuestionario el 64% tiene más de 4 horas de utilización diarias que aproximadamente
abarcan de 8 o más horas de conexión diaria a un dispositivos electrónico, el 12% utiliza entre 3 a 4 horas al día, el 15%
lo hace de 2 a 3 horas y el 9% restante manipula un dispositivo electrónico de 1 a 2 horas diarias. El 59% de los
alumnos que utilizan dispositivos electrónicos tienen mayor distracción con las redes sociales, el 10% utilizan con
juegos virtuales y el 31% lo hace enviando mensajes en aplicaciones para dicho entretenimiento (SMI). Con la
entrevista a la psicóloga identificamos que somos seres dependientes y por ese motivo nos acostumbramos a ciertas
situaciones, también lo padres no ven como un problema el uso excesivo de la tecnología. Los jóvenes estudiantes
quedan afectados en muchos aspectos cuando convierten el uso de la tecnología en una rutina siendo esta una forma de
entretenimiento produciendo un desequilibrio en los jóvenes impidiendo su socialización y entorpeciendo su desarrollo.
Los alumnos se esclavizan al igual a otra adicciones que lleva como consecuencia el fracaso escolar social y
encerramiento progresivo en si mismo.

