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A OUTRA FACE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
 

GISELE DAYANE MILANI 
 

       O presente artigo tem por objetivo explanar reflexões acerca da Responsabilidade Social 
desenvolvida pelas empresas. O surgimento das práticas socialmente responsáveis está ligado à 
questão do marketing social e imbricado às vantagens competitivas que a empresa pode alcançar 
em relação à sua imagem. Foi discutida ainda, a outra face da Responsabilidade Social onde foi 
realizada uma análise crítica em torno do tema. Para tanto, a metodologia utilizada contemplou 
pesquisas bibliográfica e eletrônica.  
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BULLYING ESCOLAR: UM CONFLITO QUE CRESCE E APARECE 
 

GISELE DAYANE MILANI 
 

       O presente artigo tem por objetivo apresentar e discorrer sobre o Bullying, fenômeno tão 
debatido no cenário atual, principalmente em relação aos excessos realizados pela mídia e pela 
população em geral, generalizando o termo. O fenômeno Bullying é caracterizado por atos de 
agressão e desrespeito, denominado de ataque e se manifesta com ações repetitivas contra uma 
outra pessoa. Tema polêmico e desafiante, pois não pode apenas ser combatido com repressão, 
pois dessa forma atuar-se-ia somente na consequência do problema.  
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FACES DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP 
 

DAYANE SIQUEIRA GOIS 
GRACIELE CORREIA MELO 

JULIENE AGLIO DE OLIVEIRA 
LARISSA MARQUES MENANI 

STEFÂNIA CIRIACO DE JESUS SANCHES 
 

       O presente trabalho aborda a violência contra a pessoa idosa que é uma realidade presente no 
âmbito da sociedade. Ela se expressa tanto na esfera familiar, quanto na omissão do Estado em 
viabilizar políticas públicas que sejam efetivas no cotidiano dessa população e de suas famílias. A 
atenção aos idosos por meio da intersetorialidade nas ações desenvolvidas pelas instituições 
governamentais e não governamentais,partindo desde a prevenção, promoção e atenção aos 
idosos e suas famílias, que por vezes encontram-se sem os auxílios necessários para garantir os 
direitos de seus familiares que se encontram na velhice e apresentam inúmeras necessidades, 
cuidados e atenção singulares, apresentando-se assim, como vitimizadores dos idosos. Objetiva-se 
com isso modificar a visão preestabelecida sobre a velhice também é uma das possibilidades para 
superar a violação de direitos desses cidadãos, garantindo-lhes assim, o respeito e a dignidade. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 

 


