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A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no município de Volta Redonda e o 

atendimento à população em situação de rua  

SILVA, J.1; SOUZA, R. A.2 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2 – PMI, Prefeitura Municipal de Itatiaia, Itatiaia, RJ. 

julianadsil@hotmail.com 

RESUMO 

A população em situação de rua comumente se depara com uma série de 

dificuldades, dentre estas se destaca o cuidado à saúde. Apesar da publicação de 

portarias e normativas, que determinam e orientam sobre o atendimento em saúde 

desse público, essa população sofre com inúmeros estigmas e olhares negativos da 

sociedade brasileira, consequentemente se tornam alvo de preconceitos e 

discriminação. De modo geral, sabemos que as desigualdades sociais tendem a 

complicar o acesso da população em situação de rua nos serviços básicos de saúde, 

portanto é necessário fortalecer debates em relação ao acesso e a falta de 

equipamentos sociais. Este trabalho teve como objeto de pesquisa a população em 

situação de rua e a temática da dependência química, buscando problematizar uma 

discussão sobre como se dá o atendimento a esta população nos serviços que 

compõe a RAPS do município de Volta Redonda. Sendo assim esta pesquisa se 

propôs a mapear junto a RAPS municipal: as estratégias e ações são voltadas para a 

população em situação de rua; os protocolos de atendimento destinados a esse 

público; os desafios encontrados pelos profissionais das equipes multiprofissionais 

nos atendimentos a população em situação de rua. A fim de operacionalizar os 

objetivos desse estudo optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa utilizando a 

entrevista como instrumento de coleta de dados. O projeto de pesquisa foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do UniFOA, aprovado sob o 

parecer número 3.495.553.  Foram entrevistados os responsáveis pelos serviços que 

compõem a RAPS: CAPS Usina dos Sonhos, CAPS Vila Esperança, CAPS Belvedere, 

CAPS AD e Consultório na Rua. Como estratégias de atendimento são elencadas 

pelos entrevistados as reuniões de rede e de equipe, a busca ativa e os grupos de 

estudos. O principal protocolo de atendimento O protocolo de atendimento se dá 

através da construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS). Apesar dos 
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equipamentos relatarem boa comunicação com o acolhimento institucional para 

pessoas em situação em rua e o Centro POP, os entrevistados alegam dificuldade no 

acesso aos serviços desses equipamentos como falta de vagas no acolhimento e no 

quarto de passagem. Os resultados obtidos apontam para a falta de equipamentos 

sociais e uma dificuldade na articulação entre os dispositivos e os serviços da rede. 

 

Palavras-chave: População em situação de rua. Rede de atenção psicossocial. 

Volta Redonda. 
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O trabalho da/o assistente social das Varas de Família, Infância e de Juventude e do 

Idoso e o acolhimento institucional de crianças e adolescentes 

SANTOS, M. E. F.1; BARISON, M. S. 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
mariaeduardafreitas018@gmail.com  

RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar as problematizações que estão projetadas na 

pesquisa intitulada "O trabalho da/o assistente social das Varas de Família, Infância e 

de Juventude e do Idoso e o acolhimento institucional de crianças e adolescentes". O 

Serviço Social tem uma luta histórica pela ampliação e defesa dos direitos de crianças 

e adolescentes, cujas batalhas conjuntas com movimentos sociais e populares 

culminaram em conquistas importantes na Constituição Federal de 1988 e, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente em 1990. Essas legislações impulsionaram as frentes de 

trabalho da/o assistente social no Poder Judiciário, especificamente nas Varas de 

Infância e de Juventude, onde a/o assistente social atua junto a crianças e 

adolescentes e, em colaboração com outros profissionais envolvidos nessa área, 

buscando a efetivação de direitos assegurados na legislação vigente. A/O assistente 

social no campo sócio jurídico tem a função de oferecer subsídios ao juiz na tomada 

de decisões a partir da realização do estudo e da elaboração do parecer social. Esses 

instrumentos de trabalho são historicamente identificados como parte do processo de 

trabalho da/o assistente social nesse campo ocupacional. Desse modo, o profissional 

tem a possibilidade de construir possibilidades de intervenção na realidade do usuário. 

Em relação ao acolhimento institucional, esse profissional utiliza-se de seus 

arcabouços teórico metodológico, técnico operativo e ético político para auxiliar o juiz 

na tomada de decisões relacionadas a essa medida de proteção de caráter provisório 

aplicadas a crianças e adolescentes em situações de risco e de vulnerabilidade social. 

Assim, consideramos que o estudo é relevante para adensar as reflexões acerca da 

formação e do trabalho do assistente social inserido no Poder Judiciário. Ademais, é 

importante para contribuir para o aprofundamento da discussão sobre os direitos de 

crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. 

mailto:exemplo@gmail.com
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Palavras-chave: Trabalho da/o assistente social. Poder Judiciário. Acolhimento 

Institucional. Criança e Adolescente. 
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A atuação dos Assistentes Sociais nas políticas de atenção à população em 

situação de rua no contexto da pandemia do Covid-19 

SOUSA, B. V.1; BARISON, M.S.1  

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
bibisviana@live.com 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta a proposta de estudo que visa conhecer o trabalho do 

assistente social nas políticas de atenção à população em situação de rua durante a 

pandemia do Covid-19, com ênfase na atuação dos profissionais da região Sul-

fluminense. A pandemia traz à tona inúmeras expressões da questão social, como o 

aumento da população que se encontra em situação de rua. A população em situação 

de rua é caracterizada por um grupo heterogênico de pessoas que utilizam as ruas 

como espaço de subsistência. Devido à realidade de crise sanitária e econômica em 

que a sociedade brasileira está inserida, é de suma importância realizar pesquisas 

sobre as novas demandas e estratégias das políticas de atenção à pessoa em 

situação de rua e sobre a atuação dos profissionais do Serviço Social. O objetivo da 

pesquisa é conhecer o trabalho do assistente social nas políticas de atendimento à 

população em situação de rua durante a pandemia do Covid-19, segundo os relatos 

trazidos pelos profissionais da região sul-fluminense através de questionários e 

entrevistas semiestruturadas que serão realizados de forma remota. O estudo ainda 

se encontra em fase exploratória, ou seja, em fase de planejamento. Além disso, o 

projeto será submetido ao comitê de ética, resguardando os aspectos éticos da 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: População em Situação de Rua. Política de Assistência Social. 

Covid-19. Trabalho. Serviço Social. 
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Desenvolvimento de um Sistema de Informação para o gerenciamento do banco de 

dados em empresas    

FARIA JUNIOR , J. P.T.1; RIBEIRO , L. A.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
jasonpaulotavares@gmail.com 

RESUMO 

Neste Projeto de Iniciação Científica será desenvolvido um sistema de informação 

para o gerenciamento do banco de dados em Empresas. Este trabalho envolve várias 

disciplinas como banco de dados e linguagem de programação. Este projeto é 

orientado aos alunos de iniciação científica com o objetivo de publicar artigos em 

congressos nacionais, internacionais e desenvolver este procedimento automatizado 

com a finalidade de comercialização. A abordagem do tema justifica-se pela 

necessidade de obter um sistema para gerenciar o banco de dados relacionado aos 

estoques de empresas, permitindo através de gráficos e relatórios um gerenciamento 

otimizado deste segmento da organização. Inicialmente será realizada a etapa de 

análise onde se verifica a melhor maneira de executar a tarefa e que recursos serão 

necessários como, por exemplo: números de programadores, linguagem de 

programação, hardware, etc. Na próxima fase, chamada de Projeto, determina-se os 

Lay-outs das telas e características do software. Posteriormente insere-se o código 

do software na linguagem de programação determinada na fase de análise. Em 

seguida realiza-se os testes no produto para verificar se os requisitos concordados 

na especificação (Fase de projeto) estão sendo atendidos. Quando o procedimento 

automatizado estiver pronto inicia-se a fase de manutenção. 

 

Palavras-chave:  Sistema. Gerenciamento. Empresas. 
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O personagem jornalista nos quadrinhos brasileiros contemporâneos 

DUARTE, D. G.¹, SILVA, H. L. 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
duartgabriel@hotmail.com  

RESUMO 

O jornalista é uma figura que há tempos tem relevância como personagem nas 

narrativas, marcando presença na ficção em diferentes mídias. Tendo como recorte 

de pesquisa as publicações brasileiras de histórias em quadrinhos (HQs) entre 2010 

e 2019, o trabalho procurou compreender como são apresentados e desenvolvidos 

esses personagens-jornalistas, identificando qual a visão que os autores dessa mídia 

produzem sobre esses profissionais. Para isso, identifica-se os quadrinhos 

brasileiros protagonizados por jornalistas, e eventualmente envolvendo outros 

profissionais da área como coadjuvantes, publicados por editoras nacionais no 

período de análise para caracterização de seu perfil. O material foi identificado no site 

“Guia dos Quadrinhos” e adquirido pelos pesquisadores em livrarias e sebos. Após o 

levantamento realizado, encontrou-se apenas 4 obras (Tina: Respeito, O Azul 

Indiferente do Céu, Raul e Tabloide) adequadas ao recorte. Com a análise, constatou-

se que na ficção em quadrinhos brasileiros contemporâneos, o jornalista novato 

apresenta uma visão apaixonada da profissão, enquanto o mais experiente se 

encontra mais cético e depressivo. Pode-se concluir, portanto, que a visão que os 

autores dessa mídia possuem sobre a profissão é a de que ela seria autodestrutiva.  

Agradecimentos e/ou financiamentos: Agradecemos ao UniFOA pelas bolsas de PIC 

concedidas ao docente e ao discente para desenvolvimento desta pesquisa, o que 

vem sendo fundamental para o seu desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Personagem. Jornalista. Histórias em quadrinhos. 
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O TCU e o combate à fraude ocupacional: um estudo de caso no governo 

federal brasileiro  

REIS, P. N. C.1; CUNHA, B. A.1  

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.  
patricia.nunes@foa.org.br  

 RESUMO  

A Fraude ocupacional é um fenômeno que ocorre no com frequência no mundo 

empresarial seja na seara pública ou privada e implica diretamente na adoção de 

políticas de compliance. Não obstante, a condução de investigações corporativas 

tem se tornado de fundamental importância para mitigação dos impactos financeiros 

e de reputação das empresas que vem enfrentando inúmeros riscos para alcançar 

sucesso e se manterem competitivas, e, se dividem em dois eixos: Administração 

Privada e Administração Pública. A Privada corresponde à gestão de empresas. Já a 

Pública está relacionada ao poder de gestor do Estado sendo desdobrada em 

Administração Direta e Indireta.  A Administração Direta é composta por órgãos 

diretamente ligado ao chefe do Poder Executivo da União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal e Territórios. Já a Administração Pública Indireta é constituída por 

entidades criadas para desempenhar papeis nos mais variados setores da sociedade, 

na intenção de prestar servidos à sociedade, como por exemplo: as Autarquias, as 

Empresas Públicas, as Sociedade de Economia Mista e as Fundações Públicas. No 

que se refere ao Tribunal de Contas da União (TCU), faz-se mister destacar que o 

mesmo exerce o papel do controle técnico sobre os poderes Executivo, Legislativo, e 

Judiciário, apesar de não pertencer a nenhum deles. Não obstante, o TCU é um órgão 

de extração constitucional, independente e autônomo, que auxilia o Congresso 

Nacional no exercício do controle externo. Está sob a sua tutela julgar as contas de 

administradores públicos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

federais que resulte prejuízo ao erário. No entanto, ao dar início à pesquisa para tratar 

de fraude ocupacional, nos deparamos com a seguinte indagação: quem é mais 

corrupto: o Estado ou o mundo empresarial privado? Que culminou em outro 

questionamento: Se o TCU tem o papel de controle, como pode o país está assolado 

em tanta corrupção, conforme exposto na mídia? A fim de responder tais questões, a 

investigação, o objetivo discutir como o TCU combate à fraude ocupacional.   Os 
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objetivos específicos foram divididos em três vertentes: (I) discorrer sobre a 

administração pública e seus propósitos; (II) discutir sobre os tipos de fraudes seja 

em função da corrupção, apropriação indevida de ativos ou por meio de  declarações 

fraudulentas; e, (III) elencar as fraudes ocupacionais mais graves destacando  o que 

o TCU fez para combate-las.  Quanto ao objetivo, a pesquisa será do tipo exploratória. 

Quanto aos procedimentos a pesquisa será do tipo bibliográfica. Ressalta-se que a 

investigação está em andamento no Programa de Iniciação Científica. Portanto, os 

pesquisadores estão realizando a coleta bibliográfica visando produzir o trabalho a 

partir do maior número possível de material publicado, na intenção de analisar os 

resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. TCU. Compliance. Fraude Ocupacional.    

      

  

 

 

 

 

 

 




