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NEVES, Aparecida Botos da Silva. Necessidade e falibilidade da
autoridade na universidade. 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação do Cen-
tro Universitário Nove de Julho, 2001

Orientador:
 Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim

O tema apresentado neste trabalho é a 
influência e a importância da autoridade 
considerada como algo necessário, no 
meio interno e externo da universi-
dade, porém passível de falibilidade. 
Sem pretender apresentar uma resposta 
definitiva para a questão da autoridade, 
haja vista sua complexa dimensão, esta 
pesquisa de caráter filosófico e históri-
co buscou o significado da autoridade 
numa perspectiva de necessidade e de 
falibilidade, no contexto histórico das 
universidades. Para atingir os objetivos 
delineados, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica que possibilitou o levan-

tamento histórico da vida da universi-
dade desde a Idade Média até o século 
XX. Analisando os dados obtidos, 
observou-se que, desde sua origem, a 
universidade conviveu com autoridades 
que influenciaram e determinaram o 
seu funcionamento como instituição, 
a fim de atender objetivos de poder. 
Em determinados momentos, isso foi 
sinônimo de autoridade e, em outros, de 
autoritarismo. Espera-se que este traba-
lho possa ser o ponto de partida de uma 
discussão voltada para o entendimento 
das relações de poder que permeiam o 
meio acadêmico e universitário.
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BRAGA, Adriana Nabahan. A psicomotricidade na educação infan-
til: elementos para a formação Cidadã da criança. 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação do Cen-
tro Universitário Nove de Julho, 2001

Orientador: 
Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino

A Psicomotricidade é um instrumental 
teórico/prático de trabalho que, usado 
com objetividade, pode auxiliar na 
educação infantil de modo a propor-
cionar à criança de 4 a 6 anos resulta-
dos positivos para seu desenvolvimen-
to, principalmente porque essa é a fase 
de formação da personalidade. Uma 
criança possui a oportunidade de vi-
venciar experiências psicomotoras, em 
um ambiente que a deixe segura para 
tomar iniciativas, refletir, criar e cons-
truir o conhecimento, tornando-se, 
desse modo,  um cidadão mais seguro 
e consciente para agir com liberdade. 
Nossa sociedade, por estar em trans-
formação, oferece à criança estímulos 
que despertam interesse pela descober-
ta, curiosidade e desejo de aprender. 
Assim, a educação infantil requer um 
ambiente propício ao atendimento de 
suas necessidades e expectativas quanto 
a uma aprendizagem dinâmica, moti-
vadora, com finalidades significativas. 

A educação infantil, também permeada 
por mudanças, passou a apresentar 
finalidades pedagógicas diferenciadas 
das puramente assistencialistas que as 
caracterizaram por um longo período. 
Hoje, o compromisso com a alfabetiza-
ção e com o preparo da criança para o 
ingresso na primeira série é uma meta. 
A grande questão é que, neste compro-
misso, deixa-se de trabalhar a criança na 
sua relação com o ambiente externo, em 
sua ação sobre o meio, em suas influên-
cias comportamentais, que são fatores 
essenciais à formação de um pequeno 
ser, tendo em vista a construção da 
cidadania. A pesquisa de campo, que 
foi realizada em uma escola privada 
de educação infantil e de ensino 
fundamental e médio, teve o objetivo 
de verificar que a metodologia tra-
dicional, que valoriza a quantidade 
de atividades como qualidade, não 
proporciona à criança oportunidade 
de realizar-se no meio externo, tra-
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zendo como conseqüência a falta de 
motivação. Este trabalho propõe uma 
reflexão sobre a metodologia utiliza-
da na educação infantil, envolvendo 
a psicomotricidade e a observação das 

técnicas utilizadas no atendimento 
das exigências dessa fase escolar, 
bem como suas contribuições para a 
formação global da criança. 

PERES, Rosemeire Vastag 
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Leite. Educação e representação mental. 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação do Cen-
tro Universitário Nove de Julho, 2001

Orientador: 
Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim

ALVES, Ricardo. Treinamento Empresarial: Investimento ou
O interesse por esta pesquisa partiu da 
observação do sofrimento de estudan-
tes de cursos de Pedagogia em relação 
à linguagem matemática, vinculada à 
disciplina de Estatística. O interesse 
se justificou pelo fato de muitos deles 
atuarem como professores polivalentes, 
isto é, ministram conteúdos de todos 
os componentes curriculares nas séries 
iniciais do ensino fundamental. A pes-
quisa se encaminhou para a compre-
ensão de como os conhecimentos são 
organizados. Nesse sentido, apoiou-se 
na representação mental, abordada 
como proposta de construção de co-
nhecimentos, baseada no suporte teórico 
freudiano. A representação mental se 
apresenta como decorrência da percepção 
do meio em que o humano atua e vive, 
do contexto no qual está imerso e na lin-
guagem representativa dessas interações. 
A pesquisa investigou as implicações da 
representação mental como processo de 

prazer e de geração de dor, vinculadas 
à aprendizagem, e como possibilidade 
de interferência na prática educativa do 
docente a partir de uma dinâmica diag-
nóstica com alunos, futuros educadores, 
na tentativa de avaliar a existência e a 
origem de representações mentais que 
possam influenciar na formação do 
educando. A pesquisa se apoiou em 
diferentes referenciais da Psicologia 
para investigar a interação entre a 
emoção, a existência humana e a apren-
dizagem. A emoção foi estudada tanto 
como geradora de sofrimento quanto de 
prazer, tendo como referencial teórico a 
Psicanálise e a Gestalt na organização da 
representação mental humana, por meio 
dos seus aspectos e referenciais organi-
zativos e constituintes. A conclusão do 
trabalho mostra, por intermédio de di-
ferentes questões e afirmações, o esforço 
teórico de interação de conhecimentos 
da Psicologia para a compreensão da 
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ABREU, Leonor de Oliveira. Formação do Psicólogo – uma
   proposta transdisciplinar. 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação do Centro Universitário Nove de Julho, 2001

Orientador: 
Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim

As críticas feitas ao modelo de for-
mação de psicólogos no Brasil são de 
diferentes causalidades. Essas críticas 
foram consideradas pelas instituições 
normalizadoras da profissão, ao elabo-
rarem as novas diretrizes para os cursos 
de formação e também para o Código 
de Ética dos psicólogos. Apesar desses 
avanços, a formação ainda carece de 
instrumentos que apontem caminhos 
e promovam transformações nos cur-
rículos existentes de forma a aproveitar 
nos cursos o conhecimento que a Psico-
logia tem logrado construir. Com este 
trabalho, desenvolveu-se uma proposta 
curricular, apoiada nos valores que em-

basam a prática profissional dos psicó-
logos como referencial transdisciplinar, 
para promover reflexão crítica que 
considere igualmente teoria, prática, 
contexto e historicidade como fatores 
de construção do suporte fundamental 
e essencial para a atividade profissional 
e humana dos psicólogos. Para animar 
a discussão, o trabalho recorta dados 
de pesquisa elaborada sobre a prática e 
sobre a legislação que rege essa profissão. 
Valores como ética, cidadania, qualidade 
de vida e dimensão ontológica do Ser são 
discutidos neste trabalho. São também 
oferecidos indicadores para promover 
a dimensão do homem como ser bio-
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       Desperdício? 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Admi-
nistração do Centro Universitário Nove de Julho, 2001

Orientador:
Prof. Livre-Docente Vagner José Oliva

Este trabalho localiza-se no campo da Administração de Empresas. A base é a 

área de Recursos Humanos, com foco 
no treinamento de pessoal. O objetivo 
é avaliar a atuação desta área como 
fator de investimento ou desperdício 
de recursos. 
A pesquisa foi elaborada segundo uma 
abordagem qualitativa, por meio de uma 
pesquisa de campo e de estudos de casos 
empresariais, publicados em diversas fon-
tes especializadas; utilizou, como suporte 
teórico, dissertações, teses, livros, revistas 
e artigos de jornal. O estudo permite 
identificar que, nas empresas, ainda não 

há conceito claro do que é treinamento, 
desenvolvimento e educação corporativa. 
Essas indefinições resultam no questio-
namento do uso dos recursos aplicados 
nestas atividades. Apresenta como 
reflexão a necessidade de investimen-
tos em treinamento de pessoal e, por 
outro lado, constata o desperdício dos 
recursos utilizados nesses treinamentos, 
devido ao imediatismo e aos modismos. 
Finalmente, sustenta-se que o risco de 
desperdício é maior que o investimento 
aplicado.

KITZBERGER, Hurgor. 
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Proposta de Análise das Demonstrações Contábeis: Abordagem 
Tradicional Integrada com Modelo Fleuriet. 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Adm-
nistração do Centro Universitário Nove de Julho, 2001

Orientador: 
Prof. Dr. Clóvis Luís Padoveze

O entendimento das Demonstrações 
Contábeis, mais especificamente o 
Balanço Patrimonial e Demonstração 
do resultado do Exercício, é de funda-
mental importância para toda a análise 
de balanços. Pelo entendimento da 
estrutura contábil das demonstrações 
é que se podem desenvolver avaliações 
mais precisas das empresas. O proces-
so de análise requer conhecimentos 
sólidos da forma de contabilização e 
apuração das demonstrações contábeis, 
sem os quais ficam seriamente limitadas 
as conclusões sobre o desempenho da 
empresa. Os diversos aspectos básicos 
dos objetivos da análise de balanços, as 
diferentes expectativas de seus usuários 
e a descrição das técnicas mais adotadas 
da análise tradicional são evidenciados 
neste trabalho. Michel Fleuriet e outros 
desenvolveram um modelo de adminis-
tração do capital de giro, que tem sido 
denominado Análise Financeira Dinâmi-

ca, que retoma o tema da liquidez e seus 
indicadores, sugerindo uma abordagem 
nova e diferente da análise de balanço 
tradicional. Para desenvolver seu mo-
delo, Fleuriet separa os elementos de 
giro, classificando-os em dois tipos em 
relação ao seu comportamento com o 
ciclo operacional: a) contas cíclicas, ou 
seja, contas de natureza operacional; b) 
contas erráticas, ou seja, as demais contas 
do circulante. Nessa linha de raciocínio, 
analisaram-se o “Modelo Tradicional” 
e o “Modelo Fleuruet”, e propõe-se o 
“Modelo Integrado” para análise das 
demonstrações contábeis na adminis-
tração e planejamento da empresa, no 
qual se utilizam elementos da metodo-
logia desenvolvida por Fleuriet, dentro 
da concepção tradicional da Análise de 
Balanços, complementando-se ainda 
o modelo assim desenvolvido com as 
abordagems do EBITDA e do método do 
Valor Econômico Agregado – EVA. 

BUSSAB, Marcos Alberto. 
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Osciladores do Tipo Wilson-Cowan e o Processamento de Ima-
gens.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica (Concentração em Engenharia da Computação) da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, setembro de 2001

Orientador:
Prof. Dr. Luiz Henrique Alves Monteiro

O processo de segmentação de imagens 
abrange os fenômenos de identificação 
de objetos e segregação figura-fundo e 
envolve uma série de tarefas realizadas em 
regiões distintas do córtex visual. Embora 
seres humanos normais façam isso com 
facilidade, a compreensão desse processo 
é um problema ainda não resolvido. O 
objetivo deste trabalho é estudar o com-
portamento de osciladores neurais do 
tipo Wilson-Cowan modificado, como 
um modelo de unidade do córtex visual. 
O modelo de Wilson-Cowan consiste 
em duas equações diferenciais não line-
ares que representam a interação entre 
populações de neurônios excitatórios e 

inibitórios. A influência mútua dessas 
populações é descrita por meio de uma 
função sigmoidal, que é, normalmente, 
escolhida como a tangente hiperbólica 
ou a curva logística. Ambas as escolhas 
tornam difíceis análises teóricas. No 
presente trabalho, escolhe-se uma outra 
função sigmoidal e obtém-se um con-
junto de parâmetros para os quais existe 
um ciclo-limite assintoticamente estável. 
Nossos resultados podem ser úteis para 
trabalhos analíticos e numéricos sobre o 
problema da recomposição de sinais, que 
é o problema de criar uma representação 
coerente de objetos a partir da atividade 
oscilatória de colunas corticais.


