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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 123 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Ângela de Souza Brasil; Patrícia Tozzo. 
 
 
1. ENDOMARKETING: Estratégia de Comunicação Interna para Atender 
Profissionais e Organizações 
 
Autores: 
Alariane Lourice Aguiar Palomares  
Miriam Alves da Silva Souza 
Jenifer Stefany Miranda Correia 
Profa. Angela de Souza Brasil 
 
RESUMO 

O endomarketing é uma área diretamente ligada a comunicação interna nas organizações, a qual 

consiste numa ferramenta que auxilia as empresas a atingirem seus objetivos internos e com isso, 

garantir os objetivos externos. De forma geral, o endomarketing existe para atender seu primeiro 

cliente: o cliente interno, obtendo significativos resultados para as empresas, com base na cultura 

organizacional caminhar para uma ambiência saudável e para a conquista de uma imagem positiva e 

estruturada. Espera-se com este presente artigo que consiste em pesquisas bibliográficas, sites, 

artigos relacionados, mostrar a importância do endomarketing para o engajamento e maior 

participação dos colaboradores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: endomarketing, comunicação interna, cultura organizacional. 

 
 
2. TREINAMENTO DE PESSOAL COMO FATOR COMPETITIVO 
 
Autores: 
Ana Paula Aparecida Guimarães da Silveira 
Profa. Patrícia de Oliveira 
 
Resumo 
O presente artigo tem por finalidade mostrar qual a importância do treinamento e a capacitação dos 
profissionais dentro das empresas, gerando serviço com mais qualidade e eficácia, tanto para o dono 
quanto para o funcionário, com um mundo cada vez competitivo em que se vive, as organizações 
precisam estar sempre preparadas para novos desafios, aliás, precisa estar preparada 
continuamente, ou seja, sempre atualizada e atenta com as novidades, com o que o consumidor 
necessita e as concorrências para não ficar para trás. Procurando investir em treinamentos e 
capacitando seus funcionários e consequentemente terá bons resultados futuramente com sua 
empresa, até porque para que sua empresa possa crescer depende também de seus funcionários 
para que estejam prontos e dispostos a correrem risco para a melhoria da organização. E para isso 
acontecer precisa buscar as pessoas certas, que queiram se engajar dentro da empresa, pessoas 
proativas, senso de líder e empreendedor e que estão dispostas a assumirem os riscos pela 
organização.  Com o aumento de novos mercados, isso faz com que a concorrência aumente mais 
esteja mais exigente em relação à qualidade de serviços e mercadorias, e consequentemente o exige 
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pessoas mais capacitadas. Mostrando a eficiência e competência dos profissionais dentro da 
organização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: treinamento; capacitação; organização. 

 
 
3. DIFICULDADES EM EMPRESAS FAMILIARES: Barreiras à Sucessão 
Empresarial 
 
Autores: 
Camile Costa Delirio Martins 
Luiz Mendes do Santos Neto 
Tainara Barboza dos Santos  
Luis Alexandre de Oliveira 
Patrícia de Oliveira 
 
Resumo 
Nos dias de hoje, devido à crise econômica e ao alto número de desemprego, muitos acabam abrindo seu 
próprio negócio e muitas das vezes com membros da própria família. Em um primeiro momento, ainda de 
maneira informal, acabamos vendo a criação de muitas das chamadas empresas familiares. Segundo 
estudos recentes existe uma dificuldade particular à maioria destes empreendimentos, principalmente 
quando se trata do trâmite de sucessão da empresa. De acordo com alguns autores, a empresa familiar é 
um ambiente fértil para a proliferação de relações emocionais na condução dos negócios, o que leva 
muitas vezes a conflitos que podem ocasionar prejuízos. Com o intuito de pontuar o trâmite de 
funcionamento e impacto de uma Empresa Familiar aos seus membros e a sociedade em geral, foram 
avaliados artigos abrangendo o tema e categorizados de acordo com sua relevância e dados foram 
analisados por meio de pesquisa de campo e questionário no formato Lickert aplicado a membros desses 
empreendimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: empresa familiar; sucessão familiar; administração empresarial. 

 
 
4. E-COMMERCE: Conceitos, Vantagens e Aplicações no Mercado 
 
Autores: 
Valtuir Sturlini 
Felipe Camilo Santini 
Guilherme Campanha 
Profa. Patrícia de Oliveira  
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como tema o E-Commerce, onde o objetivo foi detalhar sobre o que se trata 
o comercio eletrônico, mostrando as vantagens trazidas pela adoção desse tipo de comercio e 
colocando em evidencia as características apresentadas por esse novo tipo de empreendedorismo. O 
motivo de escolha do tema, deu-se ao destaque e a constante evolução e crescimento que esse meio 
de comercio vem mostrando. O comercio eletrônico mostra grande peso na economia mundial, 
movimentando trilhões de dólares ao redor do globo. Caindo nas graças dos consumidores, o e-
commerce vem sendo cada vez mais utilizado para transações comerciais, trazendo praticidade e 
segurança para ambos os lados da negociação. E notado também que o publico atingido por esse 
tipo de comercio, mostra-se maior em comparação a lojas físicas, tendo em vista que ele não esta 
limitado a um espaço físico. O trabalho também aborda quais as maneiras que podem ser aplicadas 
essa forma de negociação e quais os impactos trazidos por ela. 
 
PALAVRAS-CHAVE: e-commerce; internet; eletrônicos. 
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5. A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: Um Estudo de 
Caso da Gestão Pública Brasileira 
 
Autores: 
Bruno Alexandre dos Santos Inacio 
Izequias Moreira Dias 
Lucas Ferreira Porto Donega 
Prof. Clezio Antônio Lara 
Profa. Patrícia de Oliveira  
 
RESUMO 
A administração é uma ciência de alta flexibilização, com facilidades de se adaptar se reorganizar e 
analisar diferentes ambientes e recursos, visando sempre organização e o controle dos recursos 
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros. Nos dias de hoje a Administração se revela como 
uma área de conhecimentos humano cheio de complexibilidade e desafios, e o profissional que utiliza 
dessa ara como meio de vida pode atuar em diversos níveis dentro de uma organização, por conta da 
facilidade que a administração traz na vida profissional e também nas vida pessoal de cada um. Em 
todo o momento nos deparamos com a ação de se administrar alguma coisa, como nas ideias em 
que obtem no dia a dia, no ato de se planejar, na direção de nossas ações, nossas finanças e até 
mesmo em nosso tempo, estamos sempre no comando da situação, planejando, organizando 
controlando e dirigindo todos os recursos presentes em nossas vidas. Este estudo tem como objetivo 
ressaltar o cenário em que a gestão pública se apresenta, os seus caminhos percorridos, a 
importância. 
 
PALAVRAS-CHAVE: administração, planejamento, inovação, gestão, conhecimento. 

 
 
6. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 
Autores: 
Carina Gomes Correa Leal 
Paula Cássia Marra 
Prof. Luis Alexandre de Oliveira 
Profa. Patrícia de Oliveira  
 
RESUMO 
O presente trabalho mostra os diferentes tipos de comportamento do consumidor e os fatores que 
motivam a comprar, levando em conta fatores como idade, tipo de propaganda, desejo, necessidade e 
até mesmo o impulso. É importante conhecer o comportamento do consumidor para conseguir atrair e 
manter mais clientes. A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi pesquisa bibliográfica, 
salientando as opiniões que constam no trabalho são sustentadas pelas fontes consultadas por meios 
de livros, sites da internet. Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de se observar e 
entender o comportamento do consumidor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento; Consumidor; Cliente; Relacionamento. 

 
  



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

4 
 

 
 

7. GESTÃO EMPRESARIAL 
 
Autores: 
Giovany de Oliveira Lima 
Jaqueline dos Santos Cardozo 
Levy Araujo 
Prof. Luis Alexandre de Oliveira 
Profa. Patrícia de Oliveira 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como tema a Gestão como Ferramenta nas, onde o objetivo foi discorrer 
sobre a importância da ferramenta Gestão para o sucesso do Exército usando de forma de correta. O 
motivo de escolha do tema decorreu da observação da gestão do exército que se é utilizada como 
uma ferramenta para administrar sendo o próprio exército, ou pessoas. Pois o objetivo é de 
crescimento estabelecido pelo exército é através do esforço humano, organizado, disciplinado, com o 
seu objetivo específico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: organização; sucesso; disciplina; esforço; exército. 

 
 
8. LIDERANÇA PARA RESULTADOS 
 
Autores: 
Murilo Antunes de Souza 
Felipe Bazan Faria 
Jhonatan Allan Brasil 
Prof. Luis Alexandre de Oliveira 
 
RESUMO 
A liderança é tida como um diferencial Um líder eficaz utiliza sua influência sobre os demais para o 
alcance dos objetivos da organização, por meio do encorajamento e empoderamento dos seus 
liderados. O presente trabalho visa abordar a importância da liderança e como essa influencia no 
resultados. Para a elaboração deste trabalho foi feita uma revisão literária através de pesquisa 
bibliográfica, baseada em livros de diversos autores da área de administração, teses e artigos 
científicos. O líder molda o seu comportamento conforme as diversas situações e demandas do 
negócio. Essa pesquisa colabora para a área de gestão de pessoas, comportamento nas 
organizações além da liderança nas empresas, uma vez que analisa os estudos teóricos posto às 
entidades, sinaliza a importância do tema bem como das possibilidades de futuros estudos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: liderança; líder; gestão de pessoas.  

 
 
9. A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DENTRO DAS 
ORGANIZAÇÕES 
 
Autores: 
Karen Letícia Sabino Marques  
Thaynara Santana Gomes 
Giovanna Ribeiro Martins Latta 
Ângela de Souza Brasil 
 
RESUMO 
Sabe-se que o crescimento organizacional depende de uma série de fatores internos e externos a 
empresa, dentre esses fatores, o treinamento e o desenvolvimento de seus colaboradores se destaca 
como ferramenta primordial para elevação dos padrões de qualidade dos produtos e serviços 
ofertados. Atualmente, o objetivo das empresas é trazer esse treinamento e capacitação para os 
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colaboradores, a fim de moldá-los conforme as necessidades empresariais. Palestras, treinamentos 
dinâmicos e planos de carreias trazem benefícios para empresa, proporcionando ao colaborador 
trabalhar com maior assertividade e habilitação para a tarefa, além de servirem como motivação e 
valorização desses profissionais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: desenvolvimento pessoal; treinamento; capacitação. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 125 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Lidiane Alves; Luis Alexandre de Oliveira. 
 
 

10. MARKETING PESSOAL: A importância do Marketing Pessoal para os 
Futuros Administradores 
 
Autores: 
Mireya Monari Ohto 
Thaina Santiago de Melo 
Prof. Luis Alexandre de Oliveira 
Profa. Patrícia de Oliveira  
 
RESUMO 
Este artigo visa mostrar a importância do marketing pessoal para vida profissional dos futuros 
administradores, ou seja, como o marketing pessoal irá ajudar no ingresso para o mercado de 
trabalho. Em um mercado cada vez mais competitivo e disputado é imprescindível que o indivíduo 
mostre o seu diferencial, destacando-se dos demais. É onde o marketing pessoal entra, pois antes de 
mais nada, o profissional deve cuidar da sua imagem, ou seja, sua ‘’marca’’ e mostrar seu valor para 
tentar atingir o sucesso. Atualmente a sociedade está preocupada cada vez mais com o ‘’visual’’ e 
principalmente o que o indivíduo transmite, e é por isso que cada vez mais o profissional se preocupa 
com sua imagem e de que forma ele poderá valoriza-la. Foi realizado uma pesquisa de campo, com 
estudantes do último ano de administração, e por meio de um questionário, foi feita uma análise em 
que se percebeu a preocupação desses profissionais quanto à apresentação pessoal e quanto à 
atualização de alguns dos principais atributos do marketing pessoal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing; marketing pessoal; administração; mercado de trabalho; imagem 
pessoal. 

 
 
11. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: Instrumentos de Avaliação Eficiente 
 
Autores: 
Sebastiana Vitoria de Souza Santos 
Yannik Karolaine Vilela Tavares 
Prof. Luís Alexandre de Oliveira 
 
RESUMO 
Recrutar e Selecionar pessoas é importante para as empresas, pois essa percepção proporciona que 
todas as pessoas tenham acesso às informações, fazendo com que tenha uma facilidade para o 
ingresso dos candidatos que delas precisem. O Processo tanto de seleção quanto o recrutamento 
bem realizado, tem a intenção de diminuir a rotatividade de pessoal na organização, melhorar a 
produtividade e motivação da equipe. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão de pessoas; agregar valor; seleção; recrutamento; organização. 
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12. AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE ALMOXARIFADOS 
 
Autores: 
Luiz Aparecido Ferreira de Paula 
Izalena Ferreira dos Santos 
Prof. Clézio Antônio Lara  
 
RESUMO 
Como premissa que possamos implementá-lo não em sua totalidade mas inicialmente parte dele para 
nos auxiliar no controle das movimentações e informações referentes às mesmas dentro do 
werehouse de materiais para atender aos processos de almoxarifados. É um modulo do SAP que tem 
a premissa de melhorar o gerenciamento dos werehouse das Empresas. O sistema visa agilizar a 
coleta das informações, para que exista uma maior confiabilidade nas atividades bem como reduzir 
de forma expressiva as falhas que hoje tem trazido dificuldades para o gerenciamento mais eficaz de 
todas as demandas inerentes ao processo de recebimento, armazenagem, entrega e controle de 
inventario no werehouse. 
 
PALAVRAS-CHAVE: automatização; controles de estoques das empresas; processos. 

 
 

13. ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE PROCESSOS COMO VANTAGEM 
COMPETITIVA 
 
Autores: 
Carlos Augusto Brandão Neto 
Profa. Angela de Souza Brasil 
 
RESUMO 
A gestão por processos vem se tornando um diferencial como modelo de gestão, guiando as 
organizações em suas decisões baseando estas em seus processos e a maneira pela qual é gerado 
valor ao cliente. A contínua competição do mercado faz com que a adoção de melhores estratégias 
de gestão sejam adotadas, onde a gestão por processos que foca na racionalização dos processos 
analisando a geração de valor, eliminando atividades que não geram valor sendo assim 
desnecessárias, gerando redução de desperdícios e custos se torna uma estratégia de 
competitividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estratégia; gestão; organizações; gestão por processos.  

 
 
14. VANTAGENS COMPETITIVAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 
UMA PEQUENA EMPRESA 
 
Autores: 
Lucas Rodrigues Alves 
Prof. Luis Alexandre de Oliveira 
 
RESUMO 
O planejamento estratégico pode ser descrito como um ciclo contínuo dentro das organizações que 
planejam alcançar as metas desejadas, executando as de maneira eficiente, através do mínimo 
necessário. É baseado em uma pesquisa de futuros cenários e elaboração de estratégias para os 
mesmos, visando concentrar o foco no objetivo de tornar consistente a visão da organização. Este 
artigo apresenta uma pesquisa que tem a função de informar sobre o planejamento estratégico que 
uma empresa pequena necessita para elaborar, implantar e praticar para seu desenvolvimento. Foi 
realizada a pesquisa bibliográfica para busca de informações e suporte na elaboração deste artigo. O 
planejamento corretamente preparado, implementado e praticado pelos administradores exerce a 
função de reforçar as organizações, para futuras dificuldades que possam vir a acontecer, fazendo 
com que estas por sua vez alcancem os seus objetivos definidos. 
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PALAVRAS-CHAVE: empresa; planejamento; estratégia; competitividade. 

 
 
15. COMPORTAMENTO E CLIMA ORGANIZACIONAL: Estudo de Caso em Uma 
Empresa do Ramo Alimentício 
 
Autores: 
Ednilson Gonçalves Da Silva 
Thalia Souza  
Profa. Angela De Souza Brasil  
Profa. Patrícia de Oliveira  
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo mostrar o quanto é importante e necessário estudo do clima e 
comportamento organizacional dentro das empresas para liderar e desenvolver pessoas. Foram 
abordados os temas liderança, traços de liderança, papel dos grupos e o comportamento 
organizacional. Para tal foi desenvolvida uma pesquisa em uma empresa do ramo alimentício, que 
abordou questões sobre como o comportamento e o clima organizacional podem influenciar os lideres 
em suas tomadas de decisões e o clima com seus subordinados. No estudo pontuamos que existem 
vários tipos de lideres, e estes criam suas formas e maneiras  de liderar e influenciar seus parceiros 
de trabalho, com o intuito de alcançar o êxito organizacional. Esta pesquisa foi de grande importância 
para compreendermos o cotidiano entre gestores, lideres e os demais colaboradores que compõem a 
empresa em estudo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: clima; comportamento; grupo; gestão. 

 
 
16. A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 
EMPRESAS 
 
Autores: 
Matheus de Souza Santiago 
Profa. Ângela de Souza Brasil 
Profa. Patrícia de Oliveira  
 
RESUMO 
Neste artigo procura-se demonstrar sucintamente o processo de Planejamento e controle da 
produção ou mais conhecido como PCP. O planejamento e controle da produção busca equilibrar o 
suprimento e a demanda com objetivo de atender o prazo que foi estimulado com o cliente, sem 
atraso. Essa função apresenta grande relevância para os sistemas produtivos. Ele é muito importante 
para as empresas se manterem dentro de seus objetivos e metas. Sua implementação pode ser 
independente do porte da empresa, sendo que as medias e pequenas empresas devem alinhar as 
atividades com o planejamento e controle. Esse artigo mostra a importância do mesmo, às definições 
de planejamento e como ele facilita quando aplicado nas empresas, ajudando nas tomadas de 
decisões dos lideres e gestores, para que diminua o erro e aumento os acertos nas decisões tomara 
em seu setor. Pretende apresentar como é realizado o planejamento e controle da produção, 
analisando suas atividades de planejamento da produção dentro das empresas e quais suas 
vantagens quando se utiliza dessa ferramenta para melhorar na produtividade e acelerar o processo 
produtivo nas indústrias fazendo melhor proveito de seus materiais utilizados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PCP; importância; definições. 
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17. MARKETING: Tradicional × Digital 
 
Autores: 
Eduarda Cristina Homma Brahim 
Gabriel Dias de Freitas 
Prof. Clézio Antônio Lara  
 
RESUMO 
É a revolução do marketing, desde o início até os dias de hoje. Podemos ver que ao passar dos anos, 
o marketing sofreu por diversas mudanças, que foi se desenvolvendo, e com ele surgiu vários tipos 
de segmentos, que hoje em dia, são essenciais para a venda do seu serviço e/ou produto, porém 
nunca esquecendo sua origem, e fazedo com que o marketing tradicional, também venda e não perca 
o seu valor nessa era digital. O marketing se tornou essencial para a divulgação, e para que o público 
conheça um pouco do que a empresa tem a oferecer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing; marketing digital; mudanças. 

 
 
18. MARKETING DIRETO E INDIRETO 
 
Autores: 
Gabriel Costa 
Washington Nunes de 
Thiago Barbosa 
Ângela de Souza Brasil 
Patrícia de Oliveira 
 
RESUMO 
É impossível viver sem ser bombardeado por um monte de propagandas de produtos diferentes, 
dessa forma pode-se afirmar que o marketing faz parte do cotidiano, portanto desmistificar o que é 
marketing direto e o que é marketing indireto é de suma importância, para que a elaboração seja feita 
de forma mais eficiente. Este artigo se justifica pela relevância que o marketing tem, nas empresas e 
na sociedade em geral Tem como objetivo aprimorar os conhecimentos sobre marketing, diferenciar 
marketing direto e indireto, evidenciar as características de ambos e sua importância. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 

 
PALAVRAS-CHAVE: marketing; marketing direto; marketing indireto. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 128 – AGRONOMIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Jefferson Anthony Gabriel de Oliveira; Débora 
Cristiane Nogueira; Diego Gonçalves Feitosa. 
 
 
1. BRS CAPIAÇU: REFLEXOS SOCIAIS E ECONÔMICOS PARA OS PEQUENOS 
PRODUTORES DE LEITE 
 
Autores: 
Matheus Assis De Alencar 
Caio Vinicius Alves De Jesus 
Rhuan Cristhian Alves Miranda 
Prof. Rômulo Wendell da Silva Ferreira 
 
RESUMO 
Diante da importância do papel do pequeno produtor de leite para economia nacional e da aparente 
dificuldade de aquisição de novas tecnologias para aplicação nas propriedades como forma de 
melhora tanto na qualidade quanto no volume, buscou-se por meio de estudo de caso auxiliar e 
levantar dados com a implantação de recente cultivação desenvolvido pela Embrapa. O objetivo do 
trabalho realizado foi acompanhar o desenvolvimento da BRS Capiaçu, buscando demonstrar sua 
importância social e econômica, de acordo com as necessidades enfrentadas pelos pequenos 
produtores, como a falta de alimentação para o seu rebanho na época mais crítica do ano situação 
que usamos de estudo. A BRS Capiaçu mostra uma enorme eficiência quando é levada ao cocho 
como forma de suplementação de pastagem, desta forma mantém ou aumenta a produtividade dos 
animais assim contribui para a manutenção ou ganho na renda dos pequenos produtores de leite. 
Não há dúvidas de que o pastejo é o método mais barato de se fornecer alimento volumoso aos 
animais, com menor custo de produção, menor exigência em manejo dos animais, mão-de-obra e 
equipamentos mais baratos, e menor ocorrência de desordens metabólicas. O trabalho buscou 
demonstrar e apresentar os avanços econômicos e sociais ocorrido após a implantação do cultivar, 
por meio de um trabalho realizado em uma pequena propriedade onde realizou-se o 
acompanhamento da produção dos animais antes e depois da utilização do BRS Capiaçu. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EMBRAPA; função social da terra; tecnologia. 
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2. RECUPERAR SOLOS SALINIZADOS COM O USO DA FITORREMEDIAÇÃO 
ASSOCIADA AO USO DO GESSO AGRÍCOLA 
 
Autores: 
Letícia Garcia Gomes Rosa 
Prof. Rômulo Wendell da Silva Ferreira 
 
RESUMO 
A recuperação de solos salinizados com o uso da fitorremediação associada ao uso do gesso 
agrícola é uma das alternativas viáveis, de fácil monitoramento e que apresentam menor custo ao 
produtor. A utilização de plantas para a remediação de solos com altos níveis de salinidade são cada 
vez mais utilizadas em países desenvolvidos, devido a sua eficiência na recuperação de solos salinos 
de regiões áridas e semiáridas. A salinização do solo é responsável pela redução na produção 
agrícola, e as inadequadas técnicas de manejo do solo são fatores que favorecem essa degradação e 
promovem a perda de solos férteis e sua desertificação. A presente revisão bibliográfica teve como 
principal objetivo frisar a recuperação de solos salinizados dispondo-se dos benefícios da 
fitorremediação junto a gessagem. Sendo visto como um método sustentável de baixo custo e que 
pode estar associado a outros fertilizantes ou corretivos inseridos nas técnicas de recuperação dos 
solos salinos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: recuperação; fitorremediação; salinização. 

 
 
3. INFLUÊNCIA DE PLANTAS INVASORAS NA PRODUTIVIDADE DAS 
PASTAGENS 
 
Autores: 
Fábio Batista da Silveira 
Débora Verônica Leal Tavares 
Profa. Natalia Michelan 
Profa. Cássia Maria de Paula Garcia 
 
RESUMO 
As plantas daninhas promovem a redução da produtividade do pastejo em virtude da competição por 
água, luz, nutriente e espaço físico, pode auxiliar no desenvolvimento de parasitas, ocasionar 
envenenamento do rebanho, além de causar ferimentos nos animais e entre outros. O presente artigo 
teve como objetivo mostrar as influências negativas das plantas daninhas nas pastagens. Para isso, 
foram feitas revisões bibliográficas afim de identificar os tipos de pastagens existentes e destacar os 
principais métodos de controle de plantas daninhas. A pesquisa em questão, mostra a importância de 
um bom manejo, pois são os cuidados com as pastagens que vão garantir sua alta produtividade e 
maior consumo pelos animais, aumentando assim, a produção de carne e/ou leite, uma vez que,  
quando mal manejadas podem causar efeitos contrários e potencializar a má formação da mesma. 
Destaca também o surgimento das plantas daninhas, e a adaptabilidade das invasoras aos mais 
variados tipos de limitações de crescimento e desenvolvimento, mostra os aspectos negativos de 
competição por água e nutrientes com as forrageirase a toxidade que algumas espécies possuem 
que quando ingeridas podem levar o animal a morte. Para o controle das invasoras destaca-se o 
método de controle cultural e método de controle químico, dados os controles, o mais eficaz é o 
manejo adequado, que vai garantir o sucesso da pastagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pastagem; manejo; planta invasora; controle; plantas daninhas. 
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4. PRODUÇÂO DA ALFACE AMERICANA SUBMETIDA À ADUBAÇÃO 
ORGÂNICA E CONVENCIONAL 
 
Autores: 
Marcos Antonio Leão de Souza 
Rubens dos Santos 
Washingtton Hugo Alves dos Santos 
Profa. Cássia Maria de Paula Garcia 
Profa. Debora Cristiane Nogueira 
 
RESUMO 
A alface é uma das hortaliças mais consumida no Brasil, sendo a preferida dos pequenos agricultores 
por ser uma cultura de fácil manejo. A alface é muito exigente em nutrientes, e a adubação química 
uma das formas mais utilizadas pelos agricultores. Uma das formas de minimizar o efeito prejudicial 
dos adubos químicos é substitui-los pelos fertilizantes orgânicos. Essa forma o objetivo foi avaliar a 
produção e o diâmetro de plantas de alface americana cv. Lucy Brown submetida a adubação 
orgânica e convencional. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, constando 
de 3 tratamentos de adubação (Esterco bovino, NPK e Testemunha) com 4 repetições. Cada parcela 
constou de 1,80 m x 1,30 m, contendo 30 plantas por parcela, no espaçamento de 25 x 25 cm. As 
avaliações foram feitas nas dez plantas centrais de cada parcela. No tratamento com NPK aplicou-se 
670 kg de 04-30-16 e no tratamento com adubação orgânica 20 kg esterco de bovino e a testemunha. 
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médiascomparadas pelo teste 
de Tukey (p < 0,05) através programa estatístico no software Sisvar®. Verifica-se que houve 
diferenças estatísticas para as duas variáveis analisadas (produção e diâmetro das plantas) com 
valores de 0,308 Kg planta

-1
 e 30,33 cm, respectivamente. Nas condições em que o experimento foi 

realizado observou-se que a adubação mineral com NPK apresentou os melhores resultados tanto 
para o diâmetro quanto para a produção de plantas de alface americana cv Lucy Brown. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa; hortaliças; agricultura familiar. 

 
 

5. USO DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Morus 
celtidifolia 
 
Autores: 
Diego Dias de Oliveira 
Jeferson Raposo Vieira 
Matheus Augusto Zanotti Rosa 
Prof. Jefferson Anthony Gabriel de Oliveira 
 
RESUMO 
A produção de amora preta tem sido destaque nos últimos anos no Brasil dentre as pequenas frutas, 
pois apresentou sensível crescimento de área cultivada. A amora apresenta boas perspectivas de 
cultivo e comercialização. O objetivo do artigo foi avaliar a produção e o desenvolvimento de mudas 
de Morus celtidifolia sob diferentes tipos de substratos. O esterco de galinha aparece contrariando os 
estudos feitos anteriormente, pois apresentou os piores resultados (além da diferença ser muito 
grande), contestando o que os estudos diziam (previa um resultado melhor que o esterco bovino e 
testemunha). O esterco bovino também contrariou a revisão da literatura, pois seus resultados não 
foram maiores que a testemunha, embora tenha sido muito melhor que o esterco de frango (o que 
contraria também a literatura que define o esterco de galinha melhor que o esterco bovino). O grande 
destaque do experimento foi a testemunha, que obteve resultados superiores aos estercos, 
contrariando a literatura. Portanto, ficou mais do que claro que em termos de resultado, o substrato se 
mostrou mais eficiente, enquanto os estercos não agregaram resultado, por apresentarem números 
menores que a testemunha. De acordo com a literatura estudada, o substrato realmente deveria 
trazer os melhores resultados justamente por ser manipulada, de acordo com os estudos, visando a 
melhor reação e resultado para o desenvolvimento das plantas. 
 
Palavras-chave: adubação orgânica; amora; produção orgânica; sistemas agroflorestais; estaquia.  



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

13 
 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 70 ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Lennon Gomes; Gabriela Carriço; Marielen 
Queiroz. 
 
 
1. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: A ECONOMIA DE ENERGIA ATRAVÉS DA 
VENTILAÇÃO NATURAL 
 
Autores: 
Jéssica Lorraine Pasini 
Jivago Ramos 
Muriel Rodrigues da Silva 
Vanessa Gimenez 
Prof. Lennon Gomes 
 
RESUMO 
Este artigo em formato de síntese tem como objetivo apresentar conceitos da arquitetura bioclimática 
aplicáveis em projetos residenciais visando reduzir significativamente o consumo de energia elétrica 
proveniente de ventilação e iluminação mecânica. A proposta é demonstrar a eficácia de projeção 
bem elaborada visando totalmente a utilização da ventilação cruzada que garante o conforto térmico 
no ambiente através da captação da ventilação natural reduzindo o uso de equipamentos de 
climatização. Para essa pesquisa foi adotado a modalidade de síntese bibliográfica. O resultado 
demonstra que projetar e construir sem agredir o meio ambiente é possível e ainda oferece uma 
forma de contribuir para a proteção ao planeta e ao bem-estar social afetando diretamente nos custos 
de manutenção da edificação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; recursos naturais; otimizar; ecoarquitetura. 
 
 
2. ILHAS DE CALOR NOS CENTROS URBANOS: Três Lagoas uma das cidades 
mais quente do país 
 
Autores: 
Alessandra Ribeiro da Silva 
Diego Maicon da Silva Bononi 
Mayara Silva de Oliveira 
Profa. Marielen de Paula Queiroz 
Profa. Gabriela Carriço Buratto dos Santos 
 
RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo relacionar os fenômenos climáticos com o 
comportamento térmico que ocorre em grandes centros urbanos e áreas rurais, tendo como 
exemplo o município de Três Lagoas (MS). Visando o porquê de uma certa área da cidade 
apresentar índices mais elevados de temperatura se comparada a outras áreas da mesma 
região. Tendo então o crescimento populacional e a ocupação do solo de forma 
desordenada provenientes da industrialização repentina como um dos tópicos apresentados 
como pavio para essa enorme consequência denominada ilha de calor. Sendo assim, ao 
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desenrolar o artigo apresentaremos de maneira geral o que são ilhas de calor, os motivos 
que envolvem em seu processo de agravamento e também será apresentada entrevistas 
com moradores da cidade. Por consequência, apresentaremos algumas soluções que 
poderiam auxiliar no controle e melhoria do ambiente para que possa ser minimizada as 
consequências deste tal fenômeno climático que aparenta ser inevitável nos dias de hoje.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ilhas de calor; urbanização; industrialização; fenômeno climático. 

 
3. ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS: Ensino Fundamental Municipal 
 
Autores: 
Flávia Poliana Lima dos Reis 
Thalles Fernandes Costa 
Profa. Marielen de Paula Queiroz 
Profa. Gabriela Carriço Buratto dos Santos 
 
RESUMO 
Este artigo busca comparar escolas municipais de ensino fundamental entre duas cidades de estados 
diferentes, como foco na sala de aula e no mobiliário, buscando uma análise comparativa do layout e 
produtividade em sala, com finalidade de melhorar o aprendizado. Ambas as instituições de ensino 
são publicas municipais, a pesquisa foi feita in loco, verificando as instalações através de relatórios 
fotográficos juntamente com parâmetros do fundo para desenvolvimento da educação (FDE), 
analisando as instalações, verificando se estão adequadas para proporcionar uma educação de 
qualidade, para esse fim utilizou-se a NBR 9050, desse modo temos uma análise sobre as áreas de 
convivência e sua função. A necessidade de adequar essas instituições foi abordada pelo fato de que 
muitas vezes elas são esquecidas. Podemos assim observar a relevância onde tanto as crianças, os 
professores e outros, que fazem o uso do espaço acabam por serem excluídos pela falta de 
adequação no local podendo assim trazer complicações de desempenho nas atividades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola; acessibilidade, educação, FDE. 

 
4. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL E A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Autores: 
Amanda da Silva Santos 
Amanda Oliveira da Silva 
Liliane Silva de Moraes 
Tales Felipe Freire dos Santos 
Prof. Rodrigo Guimarães Pinho 
 
RESUMO 
A consciência ambiental vem ampliando de forma considerável em todo o planeta e 
consequentemente no Brasil, tal que muitas empresas vêm buscando procedimentos que projetem o 
ambiente natural, bem como recuperem ou produzam ambientes urbanos ambientalmente 
sustentáveis. Para impedir o impacto ambiental que pode ser gerado por uma edificação, a 
arquitetura sustentável apropria-se de todos os bens necessários para que isso ocorra, inclusive 
contar com o auxílio dos recursos tecnológicos para o aperfeiçoamento dessa realidade dia a dia, 
baseando-se em projetos de reaproveitamento e preservação. Para termos uma construção 
sustentável, é necessário que aprendamos a construir dentro da capacidade que o planeta suporta, 
pois a cada nova implantação de uma edificação estamos gerando um “novo impacto ambiental”, 
porque paralelo a isso a construção civil, em grande parte gera resíduos não renováveis, que muitas 
vezes são depositados no meio ambiente sem a devida preocupação. O espaço construído é o 
resultado da profunda transformação do ambiente para adequá-lo às necessidades da aglomeração e 
da busca por transformá-lo em habitat dos seres humanos, e para execução das atividades humanas 
aglomeradas, daí tal preocupação deve ter tanta importância para todos. O artigo em questão é 
produto de pesquisas realizadas sobre arquitetura sustentável, sustentabilidade, resíduos na 
construção civil, impacto ambiental e reutilização de resíduos. 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

15 
 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Impacto Ambiental; Reutilização de recursos; Arquitetura; 
Resíduo. 

 
5. ESTUDO DE CASO: ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE 
RAMPA EM ESCADARIA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DE ANDRADINA: 
Aplicação da NBR-9050:2015 
 
Autores: 
Daiane Pereira Bronzin 
Laura de Oliveira Walter 
Sérgio Vinícius Calvoso  
Profa. Gabriela Carriço Buratto dos Santos 
Prof. Luciano Grechia 
 
RESUMO  
Este artigo estuda a viabilidade de proposta para implantação de rampas de acesso na entrada 
principal da Paróquia São Sebastião - Igreja Matriz do Município de Andradina, Estado de São Paulo 
– baseado nas determinações da NBR-9050:2015 e nas orientações de segurança publicadas pelo 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo através do Decreto Estadual 63.911:2018 e suas 
instruções técnicas relevantes nesta análise. A acessibilidade é direito garantido a todos que ocupam 
os centros urbanos, no entanto, na história arquitetônica e social das cidades a organização do 
espaço urbano antes pautada por regras e estilos, ainda nos dias atuais preserva um cotidiano pouco 
inclusivo para os indivíduos com limitações motoras e sensoriais. 
  
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; rampas de acesso; igreja matriz; NBR-9050. 

 
6. ESTUDO DA INCLINAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS 
CALÇADAS DA REGIÃO CENTRAL DE TRÊS LAGOAS, MS 
 
Autores: 
John Lennon Silva 
Leticia Lisboa Silva 
Magali Monica Rocco  
Prof. Rafael Willian Souza e Silva 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo identificar o valor da inclinação das rampas de acessibilidade 
nas calçadas da região central da cidade de Três Lagoas e verificar sua conformidade com as 
normas técnicas estipuladas pela ABNT NBR 9050 de 2004 onde a inclinação máxima estipulada é 
de 8,33%. Para maior fluência, sempre que citada no texto, Norma refere-se à NBR 9050/2004. 
Foram medidos, em metro (m), o comprimento horizontal (C) e a altura (H)de oitenta e oito rampas, 
calculando-se suas respectivas inclinações (i) em porcentagem (%), entre a Avenida Rosário Congro 
e a Rua Bruno Garcia, e entre a Avenida Dr. Eloy Chaves e a Rua João Silva.As alturas, que 
correspondem ao meio-fio, variaram entre 0,03m e 0,22m, e o comprimento horizontal de 0,65m a 
2,38m. Apenas 6,98% das rampas analisadas (6 rampas) estavam dentro do limite máximo de 
inclinação de 8,33%; 9 rampas apresentaram comprimentos diferentes entre o lado esquerdo e o lado 
direito, resultando em rampas com inclinação transversal não prevista nas normas técnicas. Duas 
foram desconsideradas por não ultrapassarem 5% de inclinação, e, portanto, não são consideradas 
rampas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rampas; rampas de acessibilidade; inclinação de rampas. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 130 – BIOMEDICINA 
 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Alexandre Sierpien Xavier; Natália Prearo 
Moço. 
 
 
1. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA TRANSTORNOS DEPRESSIVOS E SUAS 
IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 
 
Autores: 
Mirian Lino Ferreira  
Nicoli Mariano Publio 
Odília Rodrigues Nascimento 
Sandra da Silva Reis Cardoso 
Prof. Alexandre Sierpien Xavier 
 
RESUMO  
A depressão é um transtorno de humor crônico e recorrente que gera um forte impacto na qualidade 
de vida do paciente e de seus familiares. O presente estudo visa acompanhar as alterações e 
contextualizar os critérios diagnósticos para os transtornos depressivos ao longo do tempo a fim de 
compreender e apontar possíveis lacunas que possam vir a influenciar na determinação de todo o 
espectro das afecções depressivas. Trata-se de uma revisão bibliográfica e uma análise crítica da 
dita epidemia da depressão que assola os países ocidentais e a influência do modo de vida nestes 
que possam contribuir para o aumento do diagnóstico de transtornos depressivos com critérios 
menos subjetivos e mais fidedignos. Concluímos que a importância de se manter em constante 
debate os critérios para determinação diagnóstica dos transtornos depressivos se faz necessária a 
fim de minimizar arbitrariedades diagnósticas por parte dos profissionais de saúde e tornar o mais 
objetivo possível este mecanismo, ainda que sob influência de fatores sociais e econômicos da 
sociedade na qual o indivíduo está inserido. 
 
PALAVRAS CHAVE: transtornos depressivos; critérios diagnósticos; depressão.  

 
 
2. OS AVANÇOS EM ONCO-HEMATOLOGIA 
 
Autores: 
Daiany Camille de Almeida 
Milena Carolina de Melo Daniel 
Paloma Eduarda da Silva  
Profa. Deigilam Cestari Esteves 
 
RESUMO 
Este artigo de revisão bibliográfica foi elaborado com o propósito de trazer um relato acerca da 
Imunoterapia como nova alternativa medicamentosa para pacientes Onco Hematológicos, a qual tem 
revolucionado a forma de tratar o câncer. Embora não seja o tratamento com 100% de eficácia 
comprovado, é uma opção adequada de tratamento, proporcionando melhor qualidade de vida aos 
pacientes. As células saudáveis do nosso organismo estão programadas para morrerem pelo sistema 
de apoptose sendo substituídas por células novas. O câncer, entretanto, afeta os processos de 
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homeostase no organismo, transformando as células normais em cancerígenas, no ato de reproduzir 
de maneira constante, e as cancerígenas são descontroladas e não morrem, acumulando-se e 
formando tumores, podendo espalhar-se para outros locais do organismo formando a metástase. O 
sistema Imunoterapico acredita que células anormais possam enganar a detecção do sistema 
imunológico do organismo e estimula a identificar essas células para modificar respostas 
imunológicas e combatê-la, esse é o processo da Imunoterapia. Constatou-se que a Imunoterapia 
vem com tais avanços notabilizando um tratamento inovador que pode resultar em uma forma efetiva 
para o bem-estar dos pacientes e uma esperança de insigne de cura, o qual tem sido vista e cogitada 
como um avanço crescente no combate ao câncer proporcionando resultados mais duradouros e com 
menos efeitos colaterais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: câncer; imunoterapia; sistema imune; anticorpos monoclonais; terapia 
biológica. 

 
 
3. EFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAR NO DNA GENÔMICO HUMANO 
 
Autores: 
Isabela Magalhães Colodro 
Isadora Mendes de Souza Simões 
Maira Jade Pereira Efigênio dos Santos 
Profa. Catarina Akiko Miyamoto 
 
RESUMO 
Os raios ultravioletas emitidos pelo sol podem ser divididos em quatro comprimentos de ondas, UVE 
(10-100nm), UVC (100-280nm), UVB (280-315nm) e UVA (315-400nm), os raios que conseguem 
atravessar a camada de ozônio são capazes de trazer alguns benefícios e malefícios a saúde 
humana, sendo UVB importante na produção de vitamina D, metabolismo de cálcio e fosforo, as 
ondas de UVB podem penetra na epiderme e 10% da superfície da derme, levando a várias 
complicações como eritema, queimaduras e contribui para carcinogênese se houver uma exposição 
excessiva ao sol. As radiações UVA são pouco absorvidas pela atmosfera terrestre, podendo assim 
atingir a camada mais interna da pele e causar queimaduras, envelhecimento precoce e contribuem 
para o câncer. A exposição aos raios UV podem gerar danos diretos e indiretos ao DNA que 
acarretam mutações pontuas e anormalidades cromossômicas que induz a diversas patologias, 
sendo a radiação UVA mais mutagênica que a UVB, permitindo a replicação do DNA multado. 
Fotosprodutores gerados pela radiação ativam o mecanismo de reparos celulares para impedir a 
replicação ou transcrição erronia. Atualmente, no Brasil RUV solar é o principal fator de risco para o 
câncer de pele, pois a população é diariamente exposta radiação, consequentemente acarretando 
todos os danos nocivos ao ser humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiação ultravioleta; índice de UV; danos no DNA; reparo do DNA. 

 
 
4. IMUNOTERAPIA CONTRA O CÂNCER: Anticorpos Monoclonais (Mabs) 
 
Autores: 
Beatriz Kraiewski Gomes 
Lívia Nunes da Silva 
Prof. Juliano Gabriel Froder  
 
RESUMO 
A imunoterapia é uma técnica que se iniciou ao final da década de 90 e tem um potencial enorme em 
pacientes com câncer metastáticos ou em estado terminal. Infelizmente, ainda está longe da 
realidade da população em geral. Nesse sentido, o trabalho compreende uma revisão da literatura de 
artigos científicos dentre os anos de 1999 e 2019, a respeito de uma técnica específica de 
imunoterapia. Essa metodologia, por sua vez, compreende o uso de anticorpos monoclonais in vitro, 
os quais foram modificados por meio da técnica de hibridomas. Por sua vez, a utilização desses 
anticorpos compreende uma técnica menos agressiva no tratamento contra o câncer, em relação aos 
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métodos convencionais, tais como a quimioterapia. Este método inovador de tratamento contra o 
câncer visa uma melhor qualidade de vida ao paciente, garantindo uma melhoria nos quadros de 
efeitos colaterais pós-tratamento desses pacientes em geral. Entretanto, os medicamentos utilizados 
atualmente apresentam valores altos, o que gera uma barreira econômica diante do tratamento. No 
Brasil, mais de dez compostos imunoterápicos com anticorpos monoclonais podem ser 
comercializados no Brasil. Por fim, como é uma ferramenta relativamente nova, mais estudos 
precisam ser feitos com a finalidade de atingir um público maior e uma maior quantidade de tipos de 
cânceres. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imunoterapia; anticorpos monoclonais; câncer; medicamento; tratamento 
imunoterápico. 

 
 
5. SÍFILIS: Fisiopatologia, Diagnóstico Laboratorial e Tratamento 
 
Autores: 
Bruna Stefany Oliveira Leão 
Helen Cristina Oselame 
Thayla Daniele Moreira dos Anjos Santos 
Profa. Natália Prearo Moço 
 
RESUMO 
A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum, espiroqueta 
gram- negativa de formato espiralado e flexível. É considerada uma infecção sexualmente 
transmissível, embora também possa ser transmitida por transfusão sanguínea e por via placentária. 
Clinicamente, a sífilis é classificada em estágios e seus sinais e sintomas são determinados de 
acordo com o estágio que o paciente apresenta. O primeiro estágio é caracterizado por lesões 
especificas geralmente na região genital, já no estágio secundário o paciente há erosões cutâneas 
em todo o corpo, e no estágio terciário o paciente pode apresentar algumas patologias mais graves 
no sistema cardiovascular, neurológico entre outros. Para o diagnóstico podem ser empregados 
testes não treponêmicos para triagem e acompanhamento da terapia medicamentosa e testes 
treponêmicos para confirmação do diagnóstico. Os estágios da doença avançam de acordo com a 
demora no tratamento, que é realizado geralmente por meio do antibiótico penicilina benzatina, 
fármaco de fácil acesso que possui ação prolongada, uma vez que permanece no corpo por cerca de 
duas semanas. Para as pessoas alérgicas a penicilina, outros antibióticos como a doxiciclina 
também tem apresentado bons resultados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sífilis; Treponema pallidum; infecção sexualmente transmissível; tratamento e 
diagnósticos. 

 
 
6. O PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV) RELACIONADO AO CÂNCER DE COLO 
DE ÚTERO 
 
Autores: 
Núbia Renata Batista Barcello 
Vanessa da Silva Barros 
Profa. Ana Claudia Conde Peres 
 
RESUMO 
A neoplasia cervical é em praticamente 100% dos casos desenvolvida a partir de uma infecção de 
Papiloma Vírus Humano (HPV) de alto risco (normalmente tipo 16), o câncer de colo de útero  é 
caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento imaturo, pode então afetar o 
epitélio escamoso ou em casos mais raros o epitélio glandular, tem desenvolvimento lento e fácil 
diagnostico através do exame Papanicolau onde é feito a raspagem no colo do útero e então 
analisada microscopicamente, pode ser encontrado lesões precursoras ou estágios mais avançados 
da doença em pacientes com exames anormais. O diagnóstico também pode ser feito através de 
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rastreamento genético procurando o DNA do vírus em célula humana. Os tratamentos para o câncer 
do colo do útero são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. O tipo de tratamento dependerá do 
estágio de evolução da doença, tamanho do tumor e fatores pessoais, como idade da paciente e 
desejo de ter filhos. Consequentemente, a prevenção contra o HPV é também contra o câncer 
cervical que consiste no uso de preservativos (camisinha masculina ou feminina), a vacinação contra 
o HPV e a realização do exame citopatológico (Papanicolau) após o início de atividade sexual ou 
após 21 anos se complementam como ações de prevenção desse tipo de câncer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer cervical; HPV; câncer de colo de útero; papiloma vírus. 

 
 
 
 
  



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

20 
 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

 

Apresentação Oral em Sala 
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PROFESSORES AVALIADORES: Vanessa Cristina Franchin; Leonice 
Damando; Leandro Batista; Ronaldo Fidelis. 
 

 

1. O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E SUAS REDES 
 
Autores: 
Talita Rocha da Silva 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O microempreendedor individual (MEI) é a categoria de empresa que mais cresce no Brasil. A 
formalização por meio do MEI promove a valorização do trabalho humano e da livre inciativa. 
Entretanto, o MEI precisa de apoio para desenvolver seu negócio. O apoio de pessoas de seu 
relacionamento, as chamadas “redes”, são importantes na formação de estratégias e possibilitam o 
desenvolvimento do negócio. A articulação de ajuda entre os MEIs, cria as redes interempresariais, 
que se transforma em vantagem estratégica em frente à concorrência do mercado. Elas 
proporcionam o fluxo de informação, que se transformam em conhecimento. Esta pesquisa pretende 
analisar se a rede de relacionamentos dos MEIs do município de Brasilândia (MS) possibilita o 
repasse de informações e apoio necessários ao desenvolvimento destes pequenos negócios. A 
pesquisa é não paramétrica, a coleta dos dados acontece por um questionário estruturado. Foram 
questionados 49 MEIs do município de Brasilândia em 2019, a análise se dá por estatística descritiva. 
O resultado da pesquisa aponta para a importância do apoio recebido na manutenção do negócio, 
tanto das pessoas em geral da rede de relacionamentos dos MEIs, quanto apoio de outros MEIs para 
as decisões sobre seu empreendimento, concluindo que existe uma Rede entre os MEIs no 
município. O apoio da família para o negócio também é ocorre e é relevante. Mais da metade deles 
tem algum MEI na família, possuem negócios interempresariais, onde trocam de favores entre eles. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microempreendedor individual; redes; economia; informações. 

 

 

2. AS VANTAGENS DA CONTABILIDADE NA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS 
 
Autores: 
Elen Tatiane Martins 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
A tarefa de ser síndico do condomínio é um trabalho bastante árduo, trazendo consigo 
responsabilidades legais, portanto necessita de conhecimentos técnicos especializados. Ter uma boa 
administradora de condomínios pode auxiliar e facilitar a vida do síndico e dos seus condôminos, 
aliando a suas inovações tecnológicas (emissão de segunda via de contas, balancetes, entre outras 
facilidades). Apesar de não ser obrigatória, a contabilidade em condomínios vem crescendo para 
atender esta demanda, pois os conhecimentos de um gestor vêm para suprir e auxiliar nas tomadas 
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de decisões. O objetivo deste artigo é analisar a importância do controle de gestão e da contabilidade 
relacionada a condomínios e como a mesma está sendo aplicada nos processos gerenciais do 
patrimônio condominial no município de Três Lagoas. Esta pesquisa analisou a percepção de 15 
Síndicos de Condomínios, no mês de agosto de 2019. Os resultados indicaram que 67% dos síndicos 
estão em sua primeira gestão, o que faz que percebam maior necessidade de apoio da gestão de 
condomínios. Também se averiguou que 94% têm o auxílio de um escritório de contabilidade e 
revelaram que isso tem ajudado a reduzir os custos e diagnosticar em que setor estavam maiores 
gastos. Indicou ainda que 94% dos síndicos possuem auxílio de uma administradora em sua gestão, 
sendo que 80% deles consideraram satisfatório ter uma administradora no apoio da gestão do 
condomínio que são responsáveis, ou seja, o condomínio possuir uma gestão independente é 
seguramente relevante para obter os resultados esperados dos condôminos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade; condomínios; controle. 

 

 

3. E-GOV: Um Desafio aos Estudantes e Profissionais da Contabilidade 
 
Autores: 
Dirlene Canavarro de Abreu 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O presente artigo trata sobre o desenvolvimento do sistema do Governo Eletrônico e os desafios 
proporcionados pelo mesmo ao dia a dia dos profissionais e estudantes de ciências contábeis, 
partindo do entendimento sobre a contabilidade, passando pelo surgimento da internet e da 
ampliação do conceito de tecnologia da informação e comunicação, como essas questões 
direcionaram para o surgimento do governo eletrônico, seu impacto e características dentro do âmbito 
de escritórios e salas de aula. O objetivo desta pesquisa é analisar se os profissionais e estudantes 
universitários da área contábil do Município de Três Lagoas – MS têm encontrado dificuldades na 
aplicação de tecnologias de informação e comunicação nas transmissões das obrigações acessórias 
através do e-Gov ou e-Government (Governo Eletrônico). A metodologia parte da fundamentação 
teórica explanada anteriormente e do levantamento e processamento de dados através de uma 
pesquisa de campo via questionário, gerando dados estatísticos e noções da realidade e conclusões 
sobre o impacto das responsabilidades governamentais no empenho profissional, futuro ou atual, de 
um contador. Os resultados da pesquisa de campo levaram ao questionamento da busca por 
mudanças e melhorias na grade curricular das universidades para o curso, pois as dificuldades 
testemunhadas durante as entrevistas, onde os alunos sequer conheciam a temática ou nunca 
tiveram acessado a alguma plataforma do governo, nem que por curiosidade ou para pesquisa 
escolar de alguma disciplina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Governo Eletrônico; Tecnologia da Informação; Contabilidade; Obrigações 
Acessórias. 

 

 

4. TRANSIÇÃO DE MEI PARA ME: A Importância do Apoio do Contador 
 
Autores: 
Rosilene Aparecida Martins  
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
Visando combater a informalidade, o governo criou a Lei Complementar 128/2008, criando uma nova 
categoria chamada de Microempreendedor Individual (MEI), para empreendimentos com faturamento 
de até 81 mil reais ao ano. Quando o faturamento excede o limite estipulado em Lei, o 
estabelecimento é reenquadrado, e passa para Microempresa (ME). A migração pode ser por 
solicitação do contribuinte ou por reenquadramento automático no sistema da Receita Federal, 
quando atingido teto. O objetivo desse trabalho é analisar o impacto da transição da opção tributária 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

22 
 

 
 

do MEI para a Microempresa no município de Três Lagoas. Realizou-se um estudo quantitativo de 
casos múltiplos em empreendimentos no município de Três Lagoas. Os dados foram coletados por 
meio de um questionário estruturado. O objeto de estudo constitui-se os Microempreendedores 
Individuais (MEIs), do município de Três Lagoas, que migraram para a opção tributária de 
Microempresa e empresas que fizeram o oposto. Foram analisadas 70 empresas como amostra. 
Também foi analisado um caso, em forma de observação e descrito seus resultados de forma 
qualitativa. As informações da pesquisa retratam o ano de 2019. A análise é descritiva. Das empresas 
analisadas, a maioria foi desenquadrada já no primeiro ano de abertura do negócio e a grande 
maioria, 83% dos MEIs, tiveram um desenquadramento forçado. Apenas 17% declarou que previa a 
transição da opção tributária devido ao planejamento. Percebeu-se o baixo planejamento e controle 
operacional e financeiro das pequenas empresas e a baixa procura do Contador antes da 
necessidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MEI; ME; contabilidade; economia; empreendedorismo; gestão. 

 
 

5. A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 
 
Autores: 
Mariana Nauilha da Silva Batista 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O artigo tem como objetivo analisar estatisticamente o número de empresas que buscaram 
concordatas, falência e recuperação judicial nos registros desde 1991. Bem como demonstrar a 
importância da contabilidade dentro do Processo de Recuperação Judicial, destacando sua utilização 
e mostrando como é essencial o papel de um contador dentro de uma empresa. Com estudos feitos 
na Lei n

o
 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, podemos ver, com clareza que a contabilidade está 

presente em praticamente todo processo da recuperação e é de suma importância os conhecimentos 
técnicos de um contador para análise e desenvolvimento dos relatórios contábeis. A Serasa Experian 
realiza uma pesquisa mensal desde 1991, onde contém todos os dados referentes o número de 
empresas que já deram entrada ao processo de concordatas, falência e recuperação judicial, os 
dados apurados são divididos entre as empresas de acordo com seu setor, nos dando uma noção da 
amplitude da aplicação da Lei 11.101/05 e como foi seu desenvolvimento após sua aprovação em 
2005. Os resultados da pesquisa apontam para a visualização de que os anos de transição entre o 
decreto que regulamentava as concordatas para a lei que regulamenta a recuperação judicial, foi o 
período que mais teve falências de empresas, no entanto alguns anos após aprovação da nova lei o 
número de recuperações judicias passou a superar a quantidade de falências decretadas, o que nos 
mostra que lei teve um efeito positivo sobre as empresas. 
 
PALAVRAS CHAVES: recuperação judicial, contabilidade, contador. 

 

 

6. REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA: Um Estudo de Caso na Siderurgia 
 
Autores: 
Ana Stéfani de Oliveira 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
A água é um recurso natural indispensável para todos os seres vivos presentes no planeta Terra. A 
utilização deste recurso natural engloba os mais variados processos produtivos, como a agricultura, 
pecuária, indústrias entre outros. Com o passar dos anos, esse recurso vem ficando cada vez mais 
raro, por isso a necessidade da preservação natural vem ganhando mais espaço. Com o aumento da 
população mundial ao longo das décadas, observa-se uma grande reestruturação no aspecto 
produtivo, onde o homem foi obrigado a desenvolver novas técnicas de produção, para assim, 
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alcançar um aumento na produção e na produtividade de alimentos e matérias-primas. Nesse 
sentido, tornou-se uma realidade a utilização de grandes quantidades de água nos processos de 
produção. Com isso fica claro que a única maneira de se obter um crescimento sustentável é a partir 
de processos de produção que utilizem o mínimo de água possível para a elaboração de seus 
produtos. Nesse estudo, analisou-se a quantidade de água utilizada no processo produtivo de uma 
siderúrgica. Assim o presente trabalho teve por objetivo geral demonstrar e quantificar a utilização da 
água nos processos produtivos para a fabricação de vergalhão, utilizando como metodologia estudo 
de caso e pesquisa básica, objetivando gerar novos conhecimentos, utilizando como procedimento 
técnico a pesquisa bibliográfica e quanto aos objetivos, classifica-se como pesquisa exploratória a fim 
de promover considerações e questionamentos com o intuito de auxiliar o estudo. Conclui-se que no 
processo de laminação, a reutilização da água no processo, é um uso racional e eficiente, 
controlando a perda e o desperdício, otimizando a geração e o descarte de efluentes, reduzindo o 
consumo de água potável, evitando os impactos causados ao meio ambiente, e devido ser uma 
prática sustentável, contribui para a redução de custo e captação da água. 
 
PALAVRAS-CHAVE: água; laminação; reuso; siderurgia; fluentes. 

 

 

7. BITCOIN: Características Econômicas e Contábeis 
 
Autores: 
Giovana Da Silva Lima 
Profa. Raquel Prediger Anjos  
 
RESUMO 
O presente estudo visa disseminar o conhecimento sobre o Bitcoin (criptomoeda) com ênfase em sua 
contabilização, a moeda digital foi criada para ser uma forma de pagamento inovadora. É controlada 
pela rede peer-to-peer sem depender de bancos centrais, e suas transações são registradas em uma 
espécie de “livro-razão” chamado de Blockchain. Foi anunciada ao mundo em 2008 por Satoshi 
Nakamoto, entre 2015 a 2017 obteve uma variação positiva maximizando cerca de 4.000% o 
patrimônio de seus usuários. Ela é desenvolvida por meio de criptografias resolvidas pelos 
mineradores que são pagos com criptomedas, sua quantidade limite é 21 milhões, estima-se que o 
último bitcoin, será minerado no ano de 2140. Antes do surgimento da moeda utilizava o escambo um 
mecanismo de troca de mercadorias sem equivalência de valor, ao longo do tempo surgiu à moeda-
mercadoria, e esse sistema se modernizou até surgirem as criptomoedas, que tem sido destaque em 
países que passam por crises financeiras. Embora haja a disseminação da informação sobre 
criptomoedas, muita ainda desconhece sua influência na economia e como deve ser contabilizada. 
Por ser uma moeda descentralizada e manter a identidade de seus usuários anônimos, são 
encontradas diversas dificuldades em adequar as normas legais as características da moeda virtual. 
 
PALAVRAS-CHAVES: bitcoin, criptomoedas, economia, contabilizada. 

 

 

8. A CONTABILIDADE SEM FINS LUCRATIVOS: Organizações Religiosas 
 
Autores: 
Thaynara Lorrayne de Lima Marques 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
As entidades religiosas cresceram significativamente no Brasil nos últimos anos, levando assim a 
uma maior preocupação da contabilidade com o Terceiro Setor, que envolve as entidades sem fins 
lucrativos. O objetivo do estudo é descrever sobre a contabilidade aplicada às entidades religiosas. O 
estudo baseia-se em uma revisão literária, utilizando as publicações de artigos científicos e 
monografias. A falta de material abrangente sobre o assunto tornou viável o estudo sobre a aplicação 
da contabilidade nas entidades religiosas. São entidades do terceiro setor: associações, fundações, 
igrejas e partidos políticos. Sua característica principal é a não distribuição do lucro. As entidades 
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religiosas assim como as demais outras entidades, deverão guardar seus documentos por prazos 
estipulados, a fim de evitar onerosas multas e longos processos judiciais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: organizações religiosas; imunidade; isenção; terceiro setor. 

 

 

9. MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE: 
Diretrizes, Definições e Estudo de Caso 
 
Autores: 
Thalita Oliveira Silva 
Profa. Raquel Prediger Anjos 
Profa. Vanessa Cristina Franchin 
 
RESUMO 
A contabilidade possui uma importância inegável para a regulamentação da economia mundial. Tanto 
que, para quaisquer atividades a serem executadas, conceitos contábeis são utilizados, mesmo que 
imperceptível ao usuário, mostrando ser intrínseco e inerente às atividades econômicas. Devido a sua 
destacada função e necessidade, há um mercado latente que propõe a prestação de serviços 
relacionados a contabilidade, visto sua complexidade, fazendo com que seja mais vantajoso para 
diversos empreendedores adquirir o serviço ao invés de elas mesmo executarem toda as ações que 
envolvem essa ciência (controle interno, gestão e obrigações). Mas para oferecer esse serviço, 
existem regulamentações a serem seguidas, bem como uma organização interna para que funcione 
da melhor forma possível, oferecendo um serviço de qualidade. Portanto, assim como qualquer 
organização, um escritório de contabilidade deve haver uma organização hierárquica e 
departamentos responsáveis por executar os serviços demandados. Respeitando as normas e 
regulamentações e cumprindo com as obrigações a eles atribuídas, temos uma das mais importantes 
prestações de serviços a nível mundial. Esse trabalho visa abordagem teórica sobre o mapeamento 
dos processos, funcionamento e diretrizes de escritórios de contabilidade através de pesquisa no qual 
traçaremos o perfil das empresas localizadas em Três Lagoas – MS, mostrando seu funcionamento 
em nível de organização e prestação de serviços. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade; economia; mapeamento de processos; gestão; tomada de 
decisão; planejamento; informações. 
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PROFESSORES AVALIADORES: Ana Carolina, Danilo Medeiros e Elias de 
Brito. 
 

 

1. O TRABALHO ESCRAVO: Ainda Uma Realidade no Brasil 
 
Autores: 
Barbara Saiki Giannini 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
A Lei Áurea, promulgada em 1888 pela Princesa Isabel, foi o diploma legal que extinguiu o trabalho 
escravo no Brasil. Porém, em pleno século XXI, o trabalho escravo em nosso país continua sendo 
tema de discussão, mesmo que o cenário não seja similar, tendo em vista o conceito de trabalho 
escravo de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, que consiste no trabalho que 
“cerceia a liberdade dos trabalhadores por meio de quatro fatores: apreensão de documentos, 
presença de guardas armados e “gatos” de comportamento ameaçador, por dívidas ilegalmente 
impostas ou pelas características geográficas do local, que impedem a fuga”. Em nosso país a 
dificuldade de fiscalização é enorme, não só devido à sua longa extensão territorial, como também 
pela necessidade dos trabalhadores em sair da miséria, aceitando as condições impostas, mesmo 
que inconstitucionais. A fiscalização com o intuito de prevenção e combate a pratica desse crime é 
realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do grupo especial de fiscalização móvel, do 
cadastro de empregadores infratores, a chamada “lista suja”, e do Ministério Público do Trabalho, 
com as ações cabíveis, inquéritos e termos de ajuste de conduta. Apesar de satisfatória a união 
desses mecanismos, atualmente faltam ações de fiscalizações, para que se possa falar em abolição 
do trabalho escravo contemporâneo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho escravo; fiscalização; atualidade. 

 
 
2. TRABALHO INFANTIL: Análise Diante das Leis Vigentes no Brasil 
 
Autores: 
Bethânia Amador Fialho 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O Brasil segue tratados de direitos humanos comprometendo-se a cumprir normas que pregam a 
erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalho do adolescente. Para tal, é preciso que estes 
princípios sejam abordados no ordenamento jurídico brasileiro e cumpridos pelos seus poderes e 
sociedade. A análise realizada sobre o tema, em âmbito nacional demonstra que o trabalho infantil é 
proibido no Brasil, no entanto, pesquisas demonstram que ainda ocorre dentro do país casos de 
exploração infantil, construindo índices alarmantes. Também é abordado a proteção dada ao 
adolescente nas leis trabalhistas, em consentimento com a doutrina da proteção integral, que se 
refere a jornada, idade mínima e condições especiais de trabalho. Quando se fala de exploração 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

26 
 

 
 

infantil é qualquer trabalho realizado na área rural, urbana e doméstica, ao menor de 16 anos. Nossa 
legislação assegura que o menor somente poderá trabalhar nas condições de aprendiz, esta forma, o 
trabalho infantil deve ser analisado de modo a compreender seus aspectos históricos, culturais e 
legais, abrangendo a realidade brasileira referente ao trabalho infantil É necessário, e deve ser 
aplicado em todo território nacional, que a duração diária e semanal do trabalho educativo do 
adolescente seja compatível com a sua frequência escolar, não lesando o acesso à escola e ao 
desenvolvimento educacional do mesmo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho; ECA; leis trabalhistas; trabalho infantil.   

 
 
3. A INCONSTITUCIONALIDADE DA JORNADA 12X36 
 
Autores: 
Camila Justino Mariano 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Com base na Constituição Federal Brasileira de 1988 que garante a todos os trabalhadores a jornada 
máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais, bem como na CLT (art. 59) que limita a 10 horas 
diárias, o presente artigo tem como objetivo principal refletir sobre a jornada de trabalho 12x36 (12 
horas de trabalho por 36 horas de descanso), pertencente ao artigo 59-A na CLT pela Lei nº. 
13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a fim de analisar sua constitucionalidade e seus efeitos na saúde 
e na vida do trabalhador. Para tanto será retomado o contexto histórico e o surgimento do direito do 
trabalho, a jornada de trabalho de 44 horas semanais, além da reforma trabalhista e o regime 12x36. 
Refletir-se-á sobre as diferenças entre essas jornadas de trabalho, assim como as consequências e 
efeitos do referido regime de trabalho para a saúde e a qualidade de vida do trabalhador. Após isso, 
analisar-se-á a constitucionalidade da jornada. Em suma, este trabalho tem a hipótese de que o 
regime 12x36, instituído na Reforma Trabalhista, é inconstitucional e prejudica a saúde do trabalhador 
e sua qualidade de vida por gerar cansaço excessivo e não dar garantias essenciais para o 
colaborador. Para realização deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas por meio de 
artigos, teses e livros. 
 
PALAVRA-CHAVE: reforma trabalhista; jornada 12×36; direito do trabalho. 

 
 
4. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NO DIREITO DO TRABALHO: Dignidade 
Humana do Trabalhador 
 
Autores: 
Dayana Aparecida Gomes 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo a compreensão do que são os danos extrapatrimoniais e o 
impacto da sua tarifação, com a promulgação da Lei 13.467/2017 de 13 de julho de 2017, a chamada 
Reforma Trabalhista de 2017 trouxe uma mudança significativa ao que se refere a Danos 
extrapatrimoniais, anteriormente chamado de danos Morais, que antes era previsto apenas no Código 
Civil Brasileiro. Essa alteração visa garantir a dignidade do trabalhador, uma vez colocado em 
situação de desvantagem ao seu empregador e superior hierárquico, que muitas vezes é obrigado a 
aceitar e passar por certas situações degradantes para manter seu sustento, porém a tarifação dos 
danos é parte mais polêmica da alteração, que quebra o princípio constitucional da igualdade, que faz 
pensar na clara inconstitucionalidade, a forma que os valores dos danos sofridos são categorizados, 
pode levar o magistrado a julgamentos distintos em lides iguais, podendo ser encontrada reparação 
dos mesmos danos de formas distintas. Por outro lado, apesar de ser muito benéfica para o 
trabalhador a respeito do reconhecimento desses danos, obrigando o trabalhador a oferecer um 
ambiente no mínimo saudável ao empregado, pode se notar uma diminuição significativa com a 
reforma trabalhista, o trabalhador se viu obrigado a ter mais cautela para entrar com uma demanda 
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contra seu empregador, visto que os honorários para a parte que perder a demanda passa ser 
obrigatória. 

 
PALAVRAS-CHAVE: relação de trabalho; reparação danos extrapatrimoniais; dignidade humana. 

 
 
5. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS ACIDENTES DE TRABALHO 
 
Autores: 
Tainá Lopes Gonçalves 
Profa. Larissa Satie Fuzishima Komuro 
 
RESUMO 
A presente pesquisa tem o objetivo de contribuir para a devida compreensão do instituto conhecido 
como inversão do ônus da prova e o ônus da prova no Direito do Trabalho, abordando como enredo a 
relação entre empregado e empregador a fim de parear as desigualdades materiais existentes entre 
eles. Estudando as raízes do tema que se trata neste trabalho com o surgimento de empregos que 
com o tempo foi chamado de trabalho, conquistando com esse decurso temporal sua própria 
legislação em 1943, mais afundo com decorrer dos anos, a lei 13.467 de 2017 fundada a reforma 
trabalhista trouxe inovações com o advento. Tendo como objeto minimizar as demandas trabalhista 
no judiciário, mas reconhecendo os direitos e garantias fundamentais que estão positivados na 
vigente Constituição Federal de 1988. Refletindo a tipificação do instituto inversão do ônus da prova 
previsto no Código de Defesa do Consumidor. Com a alteração da referida reforma trabalhista de 
2017 que dispôs em sua própria matéria sobre os meios utilizados e empregados para concessão da 
inversão, visando a melhor forma de findar as alegações ao poder judiciário.  
 
PALAVRA-CHAVE: ônus da prova; acidente do trabalho; relação de emprego. 
 
 
6. TERCEIRIZAÇÃO: No Brasil e os Impactos da Lei 13.429/2017 
 
Autores: 
Gabriel Feitosa dos Reis 
Bruno Luan Luvizutto Munhoz  
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo é o resultado de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, com o objetivo de 
explanar o que é a terceirização, como ela se deu no Brasil e quais mudanças ocorreram com a 
promulgação da lei 13.429/2017. A terceirização começou a adquirir destaque somente nas últimas 
três décadas do segundo milênio. De forma sucinta ela representa uma relação trilateral do mercado 
de trabalho, formada pelo trabalhador, prestador de serviços e tomador de serviços. Será a inserção 
do trabalhador na atividade empresarial desenvolvida pelo tomador de serviços, mas seus laços jus 
trabalhistas serão apenas com o prestador de serviços que é o contratante do trabalhador, sendo o 
prestador de serviços contratado pelo tomador de serviços para fornecer a prestação de serviços 
determinados e específicos. O presente artigo foi dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro uma 
breve introdução ao tema contando com o histórico no Brasil e alguns conceitos e definições 
importantes para compreensão do tema. Já o segundo capítulo possui um aprofundamento maior 
sobre a terceirização no Brasil. O terceiro capítulo conta com uma retrospectiva histórica sobre a 
terceirização na Administração Pública, inovações trazidas pela lei 13.429/2017 e também o 
julgamento da ADPF 324 e o do Recurso Extraordinário 958252, ambos pelo STF. Por conseguinte, o 
quarto capítulo traz mudanças feitas pela lei 13.429/2017, sua aplicabilidade no âmbito privado e 
público. Logo o quinto capítulo é destinado à conclusão do presente artigo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terceirização; administração pública; terceirização fim; Lei 13.429/2017. 
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7. SAÚDE DO TRABALHADOR: Doenças do Trabalho – Enfermidades que 
Produzem Incapacidade Laborativa 
 
Autores: 
Luiz Carlos Simões de Oliveira 
Rafael Dias Vitória 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O artigo destacará aspectos sobre a saúde do trabalhado e das doenças ocupacionais. Além, da 
legislação que garante efetivamente os direitos dos trabalhadores que possuam incapacidade para o 
seu labor no dia a dia. Portanto, será abordado e enfatizado de forma breve e introdutória de forma 
dedutiva sobre os assuntos que regem a historicidade das doenças ocupacionais, bem como os 
efeitos da Revolução Industrial, da Universalização dos direitos dos trabalhadores no século XX, 
sobre a Organização Internacional do Trabalho (OIT), e ainda acerca da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) que é a legislação responsável por interligar a matéria e as leis esparsas 
infraconstitucionais, perfazendo concessão com materialidade principiológica do ambiente do trabalho 
e cominação legal das normas com a atual Constituição brasileira. É evidente que os aspectos 
importantes em âmbitos: jurídico, social e político no mundo, possibilitam múltiplos debates e conflitos 
argumentativos na tentativa de estabelecer contextos construtivos a respeito das doenças 
ocupacionais e suas previsões legais, tanto no contexto nacional quanto internacional, por meio de 
normas trabalhistas, de convenções e recomendações internacionais estabelecidas por meio da OIT, 
para que haja direitos para classe proletária. Tudo isso, tendo em vista que as doenças ocupacionais 
são uma das mais atuais razões incapacitantes para o labor profissional nos dias atuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde do trabalhador; CLT; incapacidade laborativa. 

 
 
8. PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER: Direitos e Garantias da Mulher 
Gestante, Adotante, Lactante e Outros Assuntos 
 
Autores: 
Marcela Nascimento Silva 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como escopo abordar temas relacionados ao regulamento do trabalho da 
mulher em casos peculiares ao do grupo feminino, como a regulamentação do trabalho da gestante, 
bem como o direito à licença maternidade e os depois do nascimento da criança. Será analisado 
também as garantias da advogada gestante e suas peculiaridades, não esquecendo de assuntos de 
grande debate nos últimos dias, com fins tanto de agregar direitos às mulheres devido suas 
diferenças biológicas, que serão estudadas, como também garantir a qualidade e o bom desempenho 
da empregada em seu ambiente de trabalho. No entanto, este assunto não está restrito às mulheres 
grávidas, lactantes, mas é de interesse geral, uma vez que é cristalino que a mulher tem conquistado 
o mercado de trabalho cada vez mais e necessita de proteção. Não só isso, mas a importância de 
resguardar os direitos dessas mulheres também está no tamanho papel em que esta tem para com a 
sociedade, garantindo o crescimento das gerações bem como ao bebê ofertando-lhe o necessário 
para seu crescimento e desenvolvimento em seus primeiros dias de vida. Serão analisadas as 
normas brasileiras vigentes que protegem e regulam a forma de trabalho da mulher, explanando, 
eventualmente, normas já revogadas, levando em conta, ainda, o contexto histórico-geral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho; proteção à mulher; direitos femininos. 
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9. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO EMPREGADO: Danos Morais na 
Justiça do Trabalho 
 
Autores: 
Maria Luiza Ribeiro do Amaral 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O estudo desenvolvido busca analisar o direito de ter o dano moral reparado, isto depende da 
observação do prazo prescricional, sendo correto estabelecer qual prazo prescricional deve ser 
aplicado, pois as providências se diverge entre o prazo civil e o do crédito trabalhista. O julgamento 
do dano moral ocorrido nas relações de emprego estava sendo firmada pela jurisprudência em favor 
da Justiça do Trabalho, porém novas interpretações dos tribunais estão vindo trazendo novos 
caminhos, necessitando analisar as correntes que buscam apresentar soluções às dúvidas surgidas. 
E com a nova reforma trabalhista, mudaram muitas coisas na esfera trabalhista, sendo assim, os 
empregados tem um pouco de dificuldade de entrar com ação, essas mudanças na esfera trabalhista 
também está ligada ao dano moral na justiça no trabalho. O dano moral ele pode ser caracterizado de 
diversas formas sendo elas por imagem, sexualidade, cor, etc. Essas são algumas onde o dano moral 
ele e caracterizado, onde muitas delas está ligada na esfera trabalhista, muitos empregadores deixam 
de contratar o empregador por conta da cor, sexualidade, outros empregados sofrerem danos morais 
dentro do seu trabalho podendo ser por seus colegas de trabalho ou até mesmo por seu empregador, 
onde fala palavras de baixo calão, humilha o empregado, que está ali trabalhando todos os dias para 
o seu sustento e de toda sua família.  
 
PALAVRAS-CHAVES: danos morais na justiça do trabalho. 

 
 
10. ESTUDO DE CASO DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA REFORMA 
TRABALHISTA NAS FORMAS DE EXTINÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
Autores: 

Weslley Barboza de Freitas 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Este artigo tem por finalidade explicitar os tipos de extinções dos contratos de trabalhos ora 
norteados pela Consolidação das Leis do Trabalho, visando aqui demonstrar além das formas de 
extinção, mas também demonstrando, os impactos causados pela Reforma Trabalhista. É informado 
desde a essência de um contrato de trabalho, até os tipos de rescisões, seja ela por parte do 
empregado, seja ela por parte do empregador. Também é apresentado os pontos chaves, motivo de 
discussão da reforma trabalhista. As abordagens tem por finalidade explicitar os tipos de extinções 
em suas amplitudes, abordando os contratos de trabalhos ora norteados pela nossa Consolidação 
das Leis do Trabalho, visando aqui demonstrar além das formas de extinção, mas também 
demonstrando, os impactos causados pela reforma trabalhista. Onde é informado desde a essência 
de um contrato de trabalho, até os tipos de rescisões, seja ela por parte do empregado, seja ela por 
parte do empregador. Também é apresentado os pontos chaves, motivo de discussão da reforma 
trabalhista e até mesmo os impactos causados pela não observância das novas normas trabalhistas. 
Uma vez que os encargos trabalhistas, e as ações trabalhistas, podem até mesmo por sucumbir os 
lucros de uma empresa, podendo assim, até mesmo trazer o encerramento das atividades, e a 
geração de desemprego, porta de muitos males para a sociedade como um todo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: extinção do contrato de trabalho; reforma trabalhista; CLT. 
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11. A IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES PARA AS EMPRESAS 
 
Autores: 
Juliana dos Santos de Lima 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo visa esclarecer e trazer, o conhecimento aos funcionários das empresas a respeito 
da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a mesma tem como função o objetivo de 
prevenir acidentes e doenças que decorrem do trabalho. Sendo assim, será abordado o estudo sobre 
a CIPA, o treinamento oferecido aos funcionários, as leis vigentes a ela relacionadas, as condições e 
ambientes de riscos dos trabalhadores, o oferecimento de cuidados para diminuir os riscos que 
existentes dentro das empresas, hoje a CIPA já é denominada como obrigatória a sua presença 
dentro das empresas, por tamanha a sua necessidade de proteção aos trabalhadores. A CIPA por 
sua finalidade veio se instalar no Brasil com a função de auxiliar os membros participantes a se certa 
forma ter uma maior e fácil acesso até as diretorias das empresas, levando aos empregadores os 
problemas de forma organizada e com futuras soluções e melhorias para ambos os lados. Os cipeiros 
trabalham de forma organizada e colaborando sempre com os funcionários que não integram a 
comissão, para que esses possam ter os seus direitos garantidos e prevenidos na forma da lei 
vigente. Sendo gerado assim dentro das empresas uma maior produtividade e empregados mais 
felizes com o trabalho a ele proporcionado. 
 
PALAVRAS-CHAVES: prevenção; trabalho; acidentes; funcionários. 

 
 
12. TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS AS DE ESCRAVO 
 
Autores: 
Thaiane Maia Mancini 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
No presente artigo, serão abordadas as formas contemporâneas de exploração do trabalho humano 
através de uma pesquisa bibliográfica. Partindo deste ponto, mesmo que não haja trabalho escravo 
propriamente dito em nosso meio social, existem sim, homens, mulheres e até crianças, que prestam 
serviços subordinados para uma hierarquia desrespeitosa, com salários a base de troca, e quando 
não os são, muito abaixo do mínimo legal, em instalações impróprias, em condições degradantes e 
de risco à integridade, física e mental do trabalhador, muitas vezes, privando-o também do convívio 
social. O Estado, através de acordos, tratados, convenções, leis federais, proíbe e regula sobre o que 
não deve ser e como deve ser um trabalho com dignidade, dentro do território nacional, em todas as 
suas extensões diplomáticas, bem como, os de trabalhadores brasileiros subordinados a empresas 
brasileiras que possuem atividades também em solo estrangeiro. Punindo e até extinguindo as ações 
desumanas de empregadores, empresas, entidades etc. Com dados alarmantes sobre a existência e 
permanência de trabalhadores em condições degradantes apresentadas pelo Ministério do Trabalho, 
Ministério Publico e pelos órgãos públicos competentes, surge uma necessidade extrema de que o 
Estado e a Sociedade trabalhem em conjunto, pela busca ininterrupta por uma profunda mudança da 
cultura de exploração nas relações de trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho em condições análogas a de escravo; criminalização da exploração do 
trabalho; trabalho em situação degradante; 
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13. PROTEÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS DO MENOR – TRÊS LAGOAS 
(MS) 
 
Autores: 
Eduarda de Almeida Silva 
Prof. Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO 
O presente artigo trata da proteção dos direitos do menor em uma relação de emprego, que trata da 
idade permitida para se poder trabalhar, dos tipos de serviços que a Lei permite ser praticado pelo 
menor enquanto empregado, das formas de trabalhos proibidos, como noturnos, insalubres perigosos 
e penosos, dos serviços prejudiciais a sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social do menor, e ainda sobre os deveres e responsabilidades em relação ao menor, expondo todo o 
conteúdo conforme disposto na Constituição Federal de 1988, no ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), na Consolidação das Leis Trabalhistas – Decreto nº 5.452/43, e em algumas 
convenções e recomendações da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que versam sobre a 
matéria e que tem uma preocupação e visam manter a proteção de tais direitos que muitas vezes são 
violados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho infantil; proteção; profissão; responsabilidade. 

 
 
14. LICENÇA MATERNIDADE E LICENÇA PATERNIDADE 
 
Autores: 
Mariana Pires Martins Mariano 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
A licença maternidade é um direito das mulheres de ficar com seu filho para o seu desenvolvimento 
sadio e necessário, já a licença paternidade é um direito dos homens, mas com pouco tempo de 
cuidar de seu filho, tal desigualdade será abordada ao longo desse presente artigo. A cultura 
patriarcal demostra a dominação do homem sobre a mulher naquele tempo, a mulher tinha como 
função ser mãe e dona de casa na época dos patriarcas, entretanto, graças ao desenvolvimento ético 
onde as pessoas começaram a olhar a mulher como um ser integrante da sociedade, a cultura com a 
impulsão dos tratados internacionais foram sendo mudada no dia-a-dia da mulher e econômico onde 
as mulheres entraram no mercado de trabalho ganhando seu espaço e se capacitando para ser uma 
ótima profissional e isso ocorre cada vez mais, por isso a necessidade desse auxílio que é a licença 
maternidade. A licença paternidade foi necessária devida esse desenvolvimento cultural os homens 
passaram a ter mais responsabilidade com os deveres de casa, pois, além de trabalhar para garantir 
o sustento da família agora deve ser pai responsável. Houve uma mudança de paradigma no que diz 
respeito a adoção, os filhos fora do casamento eram considerados ilegítimos, agora são considerados 
legítimos buscando a proteção e melhor desenvolvimento da criança para reforçar esse direito temos 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei 8.069/1990). 
 
PALAVRAS-CHAVE: licença paternidade; licença maternidade; igualdade. 
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15. DISCRIMINAÇÃO: Orientação Homoafetiva e Seus Desafios no Mercado de 
Trabalho 
 
Autores: 
Gustavo Caires da Rocha  
Jéssica dos Santos da Silva  
Profa. Larissa Satie Fuzishima Komuro 
 
Resumo 
A finalidade desse artigo é expor aos os leitores as grandes divergências sofridas pelos trabalhadores 
com orientação homoafetiva em face das estruturas dinâmicas e modernas do mercado de trabalho 
brasileiro. Para tal feito o seguinte trabalho se pauta em pesquisas bibliográficas realizadas em outros 
artigos do meio acadêmico que versam sobre o mesmo tema, bem como a procura e estudo de leis e 
decretos que tutelam o tema da proteção da orientação sexual no contexto trabalhista, tanto do Brasil 
como também do ramo internacional. Partimos primeiramente de abertura do trabalho como direito 
humano para em seguida discorrer a cerca das dificuldades atuais encontradas trabalhadores 
homossexuais quando estes tentam adentrar o mundo laboral e como os atos discriminatórios, 
imperceptíveis a uma análise superficial, acabam por gerar impactos tão negativos na vida dos 
trabalhadores homoafetivos. Também foram analisadas leis e princípios da esfera do direito do 
trabalho em conjunto com outras inerentes a qualidade da vida humana com o objetivo de 
compreender como nosso ordenamento jurídico lida e protege a intimidade do trabalhador em 
oposição a violação de direitos no meio laboral. Por fim, o estudo pode comprovar que a proteção à 
orientação sexual do trabalhador existe em nosso sistema normativo, tanto na forma preventiva 
quanto corretiva, contudo ainda há desconhecimento dessas disposições legais pela grande parte da 
população, o que tende a tornar a não reincidência de tais atos discriminatórios dentro das relações 
de trabalho algo mais difícil de se controlar. 
 
PALAVRAS-CHAVES: discriminação; preconceito; orientação homoafetiva; mercado de trabalho. 

 
 
16. INSERÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO COMO GRADE CURRICULAR NO 
ENSINO MÉDIO 
 
Autores: 
Maria Odilaiane Gonçalves Pereira 
Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
Este trabalho tem como objeto expor um direito garantido pela Constituição Federal e pelo Pacto 
Nacional do Fortalecimento do Ensino Médio, que é o acesso ao conhecimento, através da educação 
de ensino, direito este que é para todos, permitindo um equilíbrio entre direitos e deveres. O direito do 
trabalho como grade curricular, irá trazer o ensino sobre temas relevantes e corriqueiros no dia-a-dia 
dos estudantes e também para os que irão ingressar no mercado de trabalho. Apresentando os 
elementos defendidos na doutrina e na lei, para que possam compreender a abrangência 
generalizada do conteúdo do mercado de trabalho. Sendo os estudantes os principais destinatários 
para tal ensino, pois uma vez que eles compreenderem sobre o assunto, levarão o conhecimento aos 
demais, como os pais, os avós e as pessoas do seu convívio social. O Estado e as entidades 
privadas também são seus destinatários, por estarem ligadas, através do ensino. Por isso, a suprema 
importância da matéria Direito do Trabalho ser propagada nas escolas como grade curricular, para 
que não haja desigualdade, por falta de informação e conhecimento dos alunos. A matéria do direito 
do trabalho é ampla, e trará aos estudantes informações necessárias e pautadas na lei. Finalmente, o 
método utilizado no presente trabalho foi o hipotético-dedutivo, com a realização de pesquisas 
bibliográficas sobre o tema, leis relacionadas e consultas em doutrinas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: conhecimento; ensino; igualdade; direitos. 
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Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 64 – DIREITO 
 

DIREITO CIVIL 

 

 

 

 

PROFESSORES AVALIADORES: Hugo Calderaro e Neri Tissot. 
 

 

16. ABANDONO AFETIVO E A RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
Autores: 
Patricia Vieira 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O presente estudo tem a finalidade de demonstrar a aplicabilidade da responsabilidade civil no 
abandono afetivo na relação paterno-filial, assunto que vem crescendo no âmbito jurídico. Com intuito 
de valorizar o afeto e não de punir pais que, por não conviverem diariamente com os filhos tem o 
pensamento de que somente a contribuição monetária com os alimentos se faz necessário, não 
dando o real valor a formação da prole como um todo, ou seja, moral, social e psíquica. Diante disso, 
foram analisados pressupostos necessários para a formação e proteção dos direitos dos filhos em 
relação aos pais e as decisões judiciais relacionadas a indenização por danos causados pelo 
abandono afetivo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: abandono afetivo; responsabilidade civil; princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

 
 
17. ADOÇÃO TARDIA 
 
Autores: 
Rafaela Salmazi Camargo 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O presente trabalho aborda o tema da Adoção Tardia, os requisitos e procedimentos para adoção, o 
tema que é cercado de muitas dúvidas e preconceitos por parte das famílias que anseiam o desejo de 
adotar, o medo do desconhecido, do enfrentamento da dificuldade os oprime na escolha pelo perfil 
desejado e faz com que optem pelos recém-nascidos não olhando para a real criança e adolescente 
que estão disponíveis nos abrigos brasileiros. Busca-se refletir, explicar dentro das suas limitações o 
sofrimento que milhares de crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono ou 
nas ruas, cujas vidas são rebaixadas pelos próprios pais, sociedade e poder público. Abordaremos o 
conceito e natureza jurídica da adoção no ordenamento jurídico, seus efeitos, o perfil de quem pode 
ser adotado e quem pode adotar, a importância do processo de estágio de convivência e sua 
funcionalidade, procedimento das equipes técnicas com as famílias e as crianças. Explanamos o 
perfil de crianças em situação de abrigamento, dados estatísticos, número real de crianças que se 
encontram aptos legalmente para adotar, idade, cor, sexo, grupos de irmãos, deficiências ou doenças 
crônicas, número de famílias aptas a adotar, perfil desejado pelas famílias, cor, sexo, se aceita 
irmãos, crianças com deficiência ou doença crônicas esclarecendo sobre a realidade dos abrigos e as 
verdadeiras crianças aptas a adoção nos abrigos, levantamos a importância da adoção tardia que é 
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justamente conscientizar as pessoas que a maioria das crianças nos abrigos são acima de 3 anos, 
que também é possível realizar o sonho de ter um filho mesmo que não seja um recém-nascido, 
quebrando os tabus e preconceitos em torno da criança considerada “idosa” diante do perfil desejado 
pelos candidatos a adotar e a real criança disponível nos abrigos, levando em primeiro lugar a busca 
pela família para a criança e não uma criança para uma família. 
 
PALAVRAS CHAVES: adoção tardia; criança e adolescente; família. 

 
 
18. A EFICÁCIA DO CONTRATO DE NAMORO 
 
Autores: 
Larissa Naiane Ramos 
Prof. Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
As relações afetivas contemporâneas vêm ampliando e trazendo grandes modificações no âmbito 
jurídico. A família foi um instituto jurídico que mais se transformou através dos tempos, com o advém 
da vigente Constituição ocorreu ainda mais ensejo a novas e significativas mudanças. Nesse 
contexto, surge a União Estável como entidade familiar, com seus requisitos configuradores. De outra 
parte, o namoro, instituto que vem trazendo ainda mais modificações e assumindo novos contornos, 
começa a se confundir com o conceito de União Estável, permitindo ao afeto e ao patrimônio 
proferirem novos efeitos à relação jurídica que se estabelece entre as partes. O presente artigo 
objetiva a análise do Contrato de Namoro, frente o instituto da União Estável, com a finalidade de se 
discutir suas validades, bem como se seria apto a produzir efeitos no mundo jurídico, buscando 
aparato jurídico no Direito Civil Contratual e no Direito de Família. 
 
PALAVRAS-CHAVE: namoro; união estável; contrato de namoro; eficácia. 

 
 
19. INCONSTITUCIONALIDADE DA TARIFAÇÃO DO DANO EXTRA-
PATRIMONIAL 
 
Autores: 
Beatriz Sanches Louro 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente trabalho acadêmico abordará a temática da inconstitucionalidade da tarifação do dano 
extrapatrimonial, mediante explanação concisa, mas clara, do contexto histórico na qual surgiu a 
figura do dano extrapatrimonial (ou dano moral), analisando o que vem a ser a responsabilidade civil 
na qual surge o dever de indenizar, para, por fim, apontar a recente alteração legal que culminou com 
a tarifação do dano extrapatrimonial e o porquê referida tarifação se demonstra inconstitucional. Para 
tanto, utilizar-se-á a abordagem qualitativa, calcada em ampla pesquisa bibliográfica das principais 
doutrinas e jurisprudências que versam sobre o tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade civil, dano extrapatrimonial, dano moral, tarifação, 
inconstitucionalidade. 
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20. GUARDA COMPARTILHADA NA ATUALIDADE BRASILEIRA 
 
Autores: 
Nathalia Peixoto Mantovani 
Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira 
Prof. Francisco Ricardo de Moraes Arrais 
 
RESUMO 
Há muito as famílias vêm se modificando e deixando de colocar sobre a mãe toda a responsabilidade 
na criação dos filhos, com isso hoje, quando um casal se separa não existe mais a obrigação da mãe 
ter a guarda exclusiva de um filho. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise sobre a 
questão da guarda compartilhada no Brasil e como isso tem afetado as famílias nos últimos anos. O 
trabalho foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica baseada em pesquisas em livros e artigos 
científicos e jurisprudência. A família é considerada um dos institutos de maior importância na criação 
e educação das crianças. Com isso, vale ressaltar que, a boa estrutura familiar, seja quando o casal 
está junto ou divorciado, é importante para que o menor possa desenvolver um bom caráter. O 
ordenamento jurídico no Brasil determina que existem três modalidades de guarda, sendo a guarda 
unilateral, alternada e compartilhada, disciplinados pelos artigos 1.583 e 1.584, § 5º, Código Civil. A 
guarda compartilhada tem sido um dos institutos mais aplicados nos últimos anos no que diz respeito 
ao bem-estar dos menores envolvidos, após a separação dos pais. Diante do exposto podemos 
concluir que o afeto dentro de uma família é de suma importância para o desenvolvimento dos filhos, 
seja qual for a modalidade de guarda escolhida após o divórcio, deve-se pensar exclusivamente nos 
menores envolvidos na relação. Deve-se atentar ao fato de que nem sempre a guarda compartilhada 
vai ser a melhor opção, principalmente quando os pais não conseguem se entender em relação aos 
cuidados e criação dos filhos. Nesses casos os conflitos entre os pais podem ser ainda mais 
prejudiciais aos filhos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: família; guarda compartilhada; modalidades de guarda. 

 
 
21. ADVOCACIA, ÉTICA E EMPREENDEDORISMO 
 
Autores: 
Hugo Feliciano de Oliveira Solovjovas 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente estudo, tem como finalidade discutir a ligação entre quatro pontos jurídicos, como as 
normas do TED é ou não aplicada na pratica, julgados de honorários contratuais advocatícios em 
ação nova quando demanda inferior a 40 salários mínimos conciliado ao entendimento de caráter 
alimentício do provento, modo da formação do causídico e ligando as relações do cotidiano da 
advocacia a transformação da mesma em empresa. O trabalho tenta iniciar discussões correlatas 
entre a prática atual dos defensores da lei, tanto na área, empresarial, publicitaria, legalista e anti 
burocrática realizada atualmente, quanto ao que está nos dispositivos legais e normativos da 
profissão. Estaria o cotidiano do advogado dentro dos padrões esperados pela classe, podemos dizer 
que os julgadores veem a aplicação da lei da mesma forma que os defensores? Questiona a 
necessidade de uma melhor formação da base, os métodos e formas que são expostos os 
conteúdos, e se a forma de se colocar no mercado de trabalho profissionais que podem atuar em 
todos os ramos do direito estaria ajudando o crescimento da classe de uma forma sustentável e que 
não facilite o confronto junto ao entendimento teórico dos órgãos defensores da classe como a OAB 
(ordem dos advogados) e TED (Tribunal de ética e disciplina) e seus regulamentos e estatutos. 
Tendo todo este emaranhado de leis e normal acima empurrando o causídico a se profissionalizar 
não apenas na defesa da lei, mas também no aprimoramento de seu empresariado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ética; escritório de advocacia; honorários contratuais de caráter alimentício; 
publicidade; propaganda. 
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22. NOME CIVIL: Um Direito de Personalidade 
 
Autores: 
Milena Vieira Amorin 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O nome, além de ser forma de identificação do indivíduo no meio social é também um direito inerente 
ao ser humano, assegurado no ordenamento pátrio, tanto na Constituição da Republica Federativa do 
Brasil como também no Código Civil brasileiro, sendo que este artigo tem como finalidade apresentar 
o nome civil como a identificação da pessoa no meio familiar e social, evidenciando, desta forma, 
como o direito da personalidade, direito ao nome possui relativa imutabilidade, vez que existem 
determinadas situações cujo a alteração é possível, estando o direito de personalidade especificado 
nos artigos 16 a 19 do Código Civil Brasileiro de 2002. Além disso busca abordar a evolução histórica 
do nome, os elementos que o formam e a sua natureza jurídica, tem por objetivo discorrer acerca das 
possibilidades de sua alteração no documento de registro civil, tratar das situações que apresentam 
as normas de registro quanto à essa mudança que provem de erros gráficos, nomes 
constrangedores, transexualidade (nome social) além de abordar outras situações. Assim, objetiva 
evidenciar que o nome é a manifestação da identidade do indivíduo perante o meio em que vive e, 
por fim, comprovar a relativização da imutabilidade do nome, dentre outros aspectos. Este trabalho 
possui citações de juristas brilhantes e renomados e fora dividido em tópicos, a fim de tentar elucidar 
da maneira mais clara sobre o tema sob à luz do direito civil brasileiro. 
 
PALAVRAS CHAVE: nome civil; alteração do nome civil; transgênero. 

 
 
23. PERDA DO PODER DE FAMÍILIA 
 
Autores: 
Evandro de Assis Costa 
Valéria Souza Teixeira Costa 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
Este artigo descreve a perda do poder de família, porque ocorre à perda da guarda do menor, antes 
de citar todas as formas de perda do poder de família, analisaremos o que é o poder de família, quem 
tem o direito e também o dever a ter o poder de família e em seguida será exposto como ocorre à 
perda desse poder de família, será abordado também a Lei 13.715/18 que no ano de 2018 ampliou as 
hipóteses de perda do poder de família, com essa nova lei quem cometer crimes contra a outra parte 
que possui o poder de família ou contra o menor também perderá o poder de família, crimes como 
homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, crimes dolosos 
envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação a condição de mulher, 
estupro de vulnerável ou crime contra a dignidade sexual, será abordado também como deverá ser 
feita a ação para a perda do poder de família, quem tem legitimidade para entrar com essa ação, 
onde deverá propor essa ação, e por fim, depois que os pais perdem o poder de família será 
averbado a margem do registro de nascimento do menor, ocorrendo assim a extinção do poder de 
família.  
 
PALAVRA-CHAVE: menor de idade; perda do poder de família; proteção do menor. 
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24. ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 
 
Autores: 
Karina Dayane de Oliveira Lima 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais   
 
RESUMO 
O presente artigo ira abordar como tema principal a adoção por casais homoafetivos, descrevendo 
sobre esse novo modelo de família; o direito de igualdade. Visão positiva dos psicólogos a cerca da 
adoção por esses casais, o melhor interesse da criança. O tema tem relevância para sociedade, pois, 
por meio de pesquisas e estudos, conseguimos eliminar o preconceito, abrindo-se as novas ideias, 
moldes familiares e levando aos legisladores buscarem a normatização das relações homoafetivas e 
garantir igualdade para esses casais. Tem-se como objetivo o melhor interesse da criança, 
diminuição do número de crianças na fila de espera em instituições de adoção, visando direcionar 
uma família cheia de amor e carinho para elas. O que se defende é a não obstaculização de uma 
adoção por causa da orientação sexual dos pretendentes. O preconceito só traz consigo uma 
barreira, impedindo que esse assunto seja devidamente normatizado e que, seja defendido pelos 
operadores do direito que por estudar a lei maior, mesmo que não concorde busque entender que 
todos são iguais e que ninguém deve sofrer distinção por causa da sua orientação sexual. O estudo 
sobre o assunto visa combater o preconceito e dar visibilidade aos homoafetivos perante o processo 
da adoção, acelerando e garantindo famílias para crianças que estão nas instituições de adoção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção; família; homoafetiva. 

 
 
25. RECONHECIMENTO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS NAS DISSOLUÇÕES DE 
UNIÕES HOMOAFETIVAS 
 
Autores: 
Mariana Dourado Vieira 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O objetivo deste artigo consiste em estudar os efeitos do patrimônio de casais homoafetivos em 
situações de dissolução dos seus relacionamentos, com a finalidade de analisar a falta de 
regulamentação de um direito que não vem sendo atribuído aos homossexuais. Tratando inicialmente 
do respaldo jurisdicional as relações de união estável que serve de equiparação por não haver a 
formalização das uniões homoafetivas, utilizando-se na jurisprudência pátria o instituto da analogia. O 
que antes era tratado por meios legais no direito das obrigações, cabe à devida regulamentação junto 
ao Código Civil Brasileiro, amparando os casais do mesmo sexo, cabendo á aplicação do art. 5º da 
Lei nº 9.278 de 1996 que traz a utilização da partilha de bens, distribuindo as conquistas de forma 
igualitária e evitando a possibilidade de enriquecimento ilegal. Com isso, busca-se através de deste 
artigo, resguardar o direito Constitucional de igualdade plena, com a finalidade de regulamentar as 
formas de reconhecimento patrimonial nas dissoluções de uniões entre homossexuais. Para tanto a 
metodologia utilizada foi a pesquisa em jurisprudência pátria e o levantamento de referências teóricas 
em meio eletrônico ou escrito, como livros, artigos científicos e revistas, dados de sitio eletrônico de 
instruções oficiais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: equiparação de direitos; regulamentação da dissolução; uniões homoafetivas. 
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PROFESSORES AVALIADORES: Francisco Arrais e Juliana Alfaia. 
 

 

26. A IMPLANTAÇÃO DO CEJUSC: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania e Seu Papel Junto à Vara da Família  
 
Autores: 
Daniela Dias Tozzo da Silva 
Prof. Francisco Ricardo de Moraes Arrais 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo geral analisar e entender quais os requisitos preceituados em lei 
que devem ser observados para cumprir o determinado pelo artigo 165, § 3º do Código de Processo 
Civil de 2015 para estimular no que diz respeito especialmente à mediação familiar, o trabalho mostra 
que as famílias necessitavam de olhar mais humano do Poder Judiciário, como da sociedade em 
geral diante dos conflitos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: conflitos; família; mediação. 

 
 
27. EMBARGOS INFRINGENTES: A Extinção do Código de Processo Civil de 
1973 e o Novo Código de Processo Civil 
 
Autores: 
Vanessa Ribeiro Pugas 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
Os recursos de embargos infringentes integraram o rol do Código de Processo Civil de 1973, mas 
foram revogados pela Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o NCPC. No que 
tangem aos recursos, a revogação teve como foco viabilizar a celeridade processual, ensejado 
quando comparado ao Novo Código de Processo Civil – NCPC. Dentre as alterações destacam-se a 
extinção dos embargos infringentes, implicando em modificações processuais e um aparente 
contraponto entre a celeridade e a segurança jurídica. Assim, o presente artigo tem por objetivo 
realizar uma análise comparativa do Código de Processo Civil de 1973 – em consequência de sua 
extinção –, em face do Novo Código de Processo Civil – com ênfase aos embargos infringentes e sua 
nova forma de atribuição nos julgamentos dos Tribunais. A metodologia adotada compreende 
pesquisas de revisão bibliográfica e fundamentação teórica, a partir da consulta de livros, artigos, 
monografias, teses, dissertações, manuais, leis, resoluções e portarias que contemplam a temática. 
Conclui-se, portanto, que é preciso buscar soluções compatíveis, deste modo como é visto na 
realidade que soluciona este litígio, ou seja, dispor-se de um avanço legislativo, que possibilite maior 
eficácia acerca das decisões a serem tomadas pelo colegiado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: embargos infringentes; novo código de processo civil; recurso. 
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28. A JUSTIÇA GRATUITA E A DESIGUALDADE SOCIAL: Por Uma Equidade no 
Acesso 
 
Autores: 
Maria Inêz Alves de Sousa 
Prof. Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
Este artigo objetiva, essencialmente, que o acesso à gratuidade judiciária seja garantido aos que 
realmente necessitam dele, bem como que – entre estes – seja garantido também o princípio da 
equidade. Para tanto, foram trazidos para esta discussão, autores que fundamentam tais assertivas e 
que pudessem corroborar a importância da pesquisa qualitativa, centrada no acervo bibliográfico. 
Historicamente, o acesso à justiça gratuita, por parte dos desigualmente sociais, não era garantido 
pelo Estado, mas sim pelas próprias partes conflitantes, por intermédio da autotutela, até mesmo 
porque não se tinha um conceito de poder estatal; porém no século XVII passou a ser cedido. Neste 
artigo, verificar-se-á a eficácia de um direito justo destinado aos que se enquadram nos critérios da 
gratuidade judiciária, a saber: toda pessoa com renda familiar menor que o limite de isenção do 
Imposto de Renda, atualmente de R$ 1.999,18, tem direito à assistência jurídica gratuita. Há casos 
que cabem exceção dessa regra: se o indivíduo comprovar gastos extraordinários, como pensão 
alimentícia e medicamentos, por exemplo, o serviço gratuito pode ser prestado. Após os debates aqui 
propostos, chegou-se ao resultado de que há muito preconceito por parte da sociedade, quanto à 
necessidade de acesso à justiça gratuita, por parte dos usuários que dela usufruem, caso tais 
usuários tenham condições extraordinárias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: justiça gratuita; desigualdade social; critérios de acesso.  

 
 
29. AGRAVO DE INSTRUMENTO: Agravante & Agravado 
 
Autores: 
Caroline Nogueira Flores 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
Resumo 
Este artigo mostra as possíveis formas de interpor o agravo de instrumento, na onde ou em quais 
situações pode entrar com o mesmo, embora o agravo é cabível em decisões interlocutórias, possui a 
sua exceção em casos dessas matérias versarem sobre a sentença, então não será a parte agravada 
e sim apelada. Sabendo que em situações urgentes e de grande perigo, o concedente tem o privilégio 
de se adquirir. 
 
PALAVRAS-CHAVE: agravo; dano; emergência; perigo; recorrer; recurso. 

 
 
30. EMBARGOS INFRINGENTES: A Extinção do Código de Processo Civil de 
1973 e o Novo Código de Processo Civil 
 
Autores: 
Vanessa Ribeiro Pugas 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
Os recursos de embargos infringentes integraram o rol do Código de Processo Civil de 1973, mas 
foram revogados pela Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o NCPC. No que 
tangem aos recursos, a revogação teve como foco viabilizar a celeridade processual, ensejado 
quando comparado ao Novo Código de Processo Civil –NCPC. Dentre as alterações destacam-se a 
extinção dos embargos infringentes, implicando em modificações processuais e um aparente 
contraponto entre a celeridade e a segurança jurídica. Assim, o presente artigo tem por objetivo 
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realizar uma análise comparativa do Código de Processo Civil de 1973 – em consequência de sua 
extinção –, em face do Novo Código de Processo Civil – com ênfase aos embargos infringentes e sua 
nova forma de atribuição nos julgamentos dos Tribunais. A metodologia adotada compreende 
pesquisas de revisão bibliográfica e fundamentação teórica, a partir da consulta de livros, artigos, 
monografias, teses, dissertações, manuais, leis, resoluções e portarias que contemplam a temática. 
Conclui-se, portanto, que é preciso buscar soluções compatíveis, deste modo como é visto na 
realidade que soluciona este litígio, ou seja, dispor-se de um avanço legislativo, que possibilite maior 
eficácia acerca das decisões a serem tomadas pelo colegiado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: embargos infringentes; novo código de processo civil; recurso. 

 
 
31. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO CÓDIGO DE 
PROCESSO CÍVIL 
 
Autores: 
Nayara Freires Lemes 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O referido artigo acadêmico trás o conceito e o procedimento a serem adotados nas audiências de 
mediação e conciliação, trazida pelo legislador no art.334 do CPC DE 2015, nele estão 
especificados os métodos que podem ser utilizados, e diferencia a mediação e a conciliação, 
demonstrando onde cada uma será aplicada de forma mais adequada a cada caso específico, 
explicitando que é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, gerando multa para 
aqueles que não comparecerem nas audiências designadas. O papel do mediador e do conciliador é 
de suma importância, onde cada um é preparado para estar intervindo diretamente ou indiretamente 
em cada caso sempre tentando solucionar a lide de forma justa para ambos os lados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: conciliador; legislador; mediador. 

 
 
32. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL – ARTIGO 489 
 
Autores: 
Monica Pavarino 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
Com base na Constituição Federal Brasileira de 1988 que garante que todas as decisões prolatadas 
pelo Poder Judiciário sejam fundamentadas, em seu artigo 93, IX, bem como no novo CPC, no artigo 
489, onde descreve quais são os requisitos que a decisão deve respeitar para ser validada e surtir os 
devidos efeitos. O presente artigo tem como objetivo principal refletir sobre esses requisitos que 
devem estar presentes na decisão, a fim de analisar seus efeitos na ordem jurídica. Primeiramente 
será abordado brevemente os requisitos essenciais da decisão, sendo o relatório, a fundamentação e 
o dispositivo. Refletir-se-á principalmente no requisito essencial da fundamentação, como deve ser 
com o advento do novo CPC, pois se não for elaborada na forma como descrita no código, pode 
ocasionar em sua nulidade. Em suma, este trabalho tem a hipótese de que a fundamentação é 
constitucional e cabe ao Poder Judiciário, no ato de decidir, realmente analisar todas as hipóteses, 
considerando que as partes envolvidas, principalmente aquela que se sentir prejudicada, saibam 
quais foram os reais motivos que fizeram o magistrado a tomar aquela decisão. Para realização deste 
trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas por meio de artigos, normas, dispositivos jurídicos, 
teses e livros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fundamentação; novo código de processo civil; sentença. 
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33. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS E A EFICÁCIA DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR 
 
Autores: 
Andressa Cavichioni 
Prof. Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma breve observação sobre a ação de alimentos, 
alimentos gravídicos, sobre a execução dos alimentos e a prisão civil do devedor, bem como visou 
elucidar a questão do abandono afetivo e as consequências geradas no psicológico e emocional do 
abandonado, além de citar os meios de punir o genitor e as formas indenizatórios devidos ao filho 
abandonado e, ainda, possui o objetivo de apresentar os alimentos gravídicos, qual a possibilidade da 
garantia do recebimento, quais são as hipóteses de concessão além de expor o método de provar o 
direito e seu cabimento, bem como falar brevemente sobre os direitos do menor e do filho maior de 
receber alimentos, além de abordar que os alimentos não são destinados apenas para a alimentação 
ou para o sustento do alimentado, mas são direcionados também para a formação cultural e pessoal 
do indivíduo, proporcionando alimentação, saúde, vestimentas, lazer, educação e tudo que uma 
pessoa necessita para que viva com dignidade até quando não seja mais necessária a prestação dos 
alimentos. 
 
PALAVRAS CHAVE: alimentos; execução; abandono; afetivo; indenização; prisão. 

 
34. GUARDA COMPARTILHADA E SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA 
 
Autores: 
Jéssica Rita Santana 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O presente objeto de estudo tem como objetivo abordar fatos típicos que com passar dos anos 
resultou em alterações significativas para a sociedade, tendo em vista o bem estar do infante, o seu 
crescimento e de seu desenvolvimento intelectual saudável, devido à ruptura da relação conjugal dos 
seus pais, houve a necessidade de criar leis específicas para esse assunto que se encontra previsto 
no artigo 1º, inciso III, e artigo 227 ambos da Constituição Federal; artigos 1.583; 1.584; 1.589 e 1.590 
todos do Código Civil, e no Artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, 
atribuindo aos genitores de modo proporcional o pleno exercício e a responsabilidade das obrigações 
da guarda conjunta que lhes conferem, não concedendo apenas a um progenitor, mas sim aos pais a 
participação na evolução da criança, na criação, educação, proteção, doando amor e carinho, pois 
são sentimentos essenciais para o progresso do ser humano, visto que o menor não tem culpa do 
término da sociedade matrimonial. Caso uns dos genitores não cheguem a um consenso sobre a 
Guarda Compartilhada durante a ação de separação, divórcio, ou dissolução da união estável, então 
deve o Juiz determinar por meio de documentos ou a pedido do Ministério Público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desvantagens; filhos; guarda compartilhada; pais e vantagens. 
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35. GUARDA COMPARTILHADA: E a Proteção do Melhor Interesse dos Filhos 
 
Autores: 
Janaina Campos de Oliveira 
Prof. Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
O presente trabalho busca sanar os questionamentos acerca da guarda compartilhada imposta como 
regra no ordenamento jurídico brasileiro, em respeito ao melhor interesse da criança e do 
adolescente. Essa modalidade de guarda é regulada pela Lei 11.698/2013, e visa conferir aos pais a 
divisão de obrigações com os filhos mesmo quando do fim do matrimônio. A guarda compartilhada 
merece uma maior atenção, tendo em vista que sua aplicação proporciona aos filhos um melhor 
desenvolvimento como pessoa, e é a modalidade que mais faz valer o princípio do melhor interesse 
da criança e do adolescente.  
 
Palavras-chave: guarda compartilhada; interesse; criança; menor. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 72 B – DIREITO 
 

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

 

 

 

 

PROFESSORES AVALIADORES: Diego do Carmo e Marcos Akamine. 
 
 

36. ALTERAÇÕES NOS CRIMES SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: 
Alterações Trazidas pela Lei n° 12.015/2009 
 
Autores: 
Nathália Peixoto Mantovani 
Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira 
Profa. Cristiane Meneghette 
 
RESUMO 
O Direito é considerado uma ciência que está em constante evolução, e na busca de acompanhar 
as mudanças da sociedade, as leis vão sendo modificadas para acompanhar a realidade e dar 
maior segurança jurídica às pessoas. Exemplo disso é o Código Penal que mudou a redação de um 
dos seus títulos, com o intuito de adequar o tipo penal as mudanças ocorridas na sociedade. A Lei 
no 12.015, de 7 de agosto de 2009, no art. 213 do Código Penal, teve como objetivo unificar as 
figuras do estupro e do atentado violento ao pudor. Além disso, essa modificação ocorreu tendo em 
vista que, hoje, a preocupação está em tutelar a dignidade sexual e não mais com o modo de agir 
em sociedade. O objetivo do presente trabalho é conhecer e diferenciar os artigos relacionados ao 
Capítulo I do Título VI do Código Penal, fazendo uma análise das mudanças corridas com o advento 
da Lei 12.015/2009 e suas consequências. O trabalho foi realizado por meio de uma revisão 
bibliográfica baseada em pesquisas em livros e artigos científicos e jurisprudência. O trabalho 
proporcionou o conhecimento dos artigos do Título VI, além de um maior esclarecimento sobre os 
assuntos abordados, como o porquê da criação e das mudanças dessas leis ao longo dos anos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: mudança no Título IV do Código Penal; estupro; violação sexual mediante 
fraude; importunação sexual; assédio sexual. 

 
 

37. DA INIMPUTABILIDADE por doença mental 
 
Autores: 
BRENA CAMILA COSTA CAETANO 
Profa. JULIANA ALFAIA MIRANDA DA COSTA 
 
Resumo 
O presente artigo tem o objetivo de demonstrar toda história desde a antiguidade até os dias atuais 
relacionadas ao tratamento das pessoas com deficiência mental ou doença mental, de como era 
realizado esses procedimentos e em quais condições os mesmos viviam. Busca refletir sobre o 
posicionamento da legislação aplicada nos dias atuais em relação a essas pessoas quando cometem 
algum ato ilícito. Atualmente somos favorecidos de direitos e deveres previsto na Constituição 
Federal de 1988 e através de seus pressupostos lutamos por todas essas garantias. O Código Penal 
Brasileiro, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal e o ECA, prevê alguns casos e causas 
de inimputabilidade, assim classificados como inimputáveis, vale destacar com mais ênfase as 
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pessoas com deficiência mental ou doença mental, como também o pensamento e posicionamento 
dos doutrinadores em relação as causas de excludente de culpabilidade. Para ele os elementos 
suficientes são aqueles que comprovam que a pessoa não tenha a capacidade psíquica para 
compreender aos atos ilícitos cometidos por si através de sua conduta, e caso seja evidenciado a não 
ocorrência dessa doença mental, quais serão os procedimentos adotados para esta comprovação, 
como também as medidas que serão interposta como pena ao infrator do delito. Diante desse 
pressuposto explicaremos todas as causas em que ocorrem a inimputabilidade. Segundo os 
doutrinadores e a jurisprudência entende-se que a inimputabilidade é caracterizada pela incapacidade 
que o indivíduo apresenta em responder por seus atos delituosos, ou seja, o indivíduo não é capaz de 
discernir, entender que tal ato praticado é incorreto de agir. Nesse contexto, verificaremos no decorrer 
do artigo em geral, como aborda o ordenamento em relação a imputabilidade, inimputabilidade, semi-
imputabilidade e quais os níveis em que o indivíduo possa ser absolvido pela condição de doença ou 
deficiência mental. 
 
PALAVRAS CHAVES: doença mental; antiguidade; inimputável; perícia médica; medidas de 
segurança; inimputabilidade por doença mental; responsabilidade. 

 
 

38. CRIME DE FURTO E A APLICABILIDADE DA FORMA QUALIFICADORA NO 
FURTO PRIVILEGIADO 
 
Autores: 
Ronaldo Rodrigues Cardoso 
Prof. Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objeto a análise do crime de furto, o ato de subtrair coisa alheia móvel, 
um dos mais comuns ilícitos penais do país. Bem como, fazer breves considerações sobre o princípio 
da insignificância, estritamente ligado ao referido crime. Por fim, apresentar uma discussão sobre a 
aplicação das formas qualificadoras nas oportunidades em que o objeto furtado tem valor 
considerado socialmente inferior ou beirando o irrelevante. Por exemplo, se determinado indivíduo 
pratica o crime subtrair coisa alheia para si ou para outrem, e o ato em tela se enquadrar tanto nas 
formas qualificadas quanto na possibilidade do tipo privilegiado do crime, de que modo procederá ao 
juiz responsável por prolatar a sentença e, principalmente, aplicar o cálculo de dosimetria da pena? O 
referido tema será discutido ao longo do  trabalho, para esse fim o autor lançará mão de pesquisas 
em livros, textos de lei e artigos publicados na rede mundial de computadores, dando o devido crédito 
aos autores, visando dar mais legitimidade aos argumentos propostos. De antemão, vale ressaltar 
que o presente trabalho trata-se não somente de uma reflexão sobre a aplicabilidade de um tipo 
penal, mas também uma reflexão sobre a realidade punitiva do Estado brasileiro, fazendo uma 
pequena analogia inversa ao conceito de Direito Penal do inimigo, deixar de enquadrar formas 
qualificadas em furto qualificado é uma medida paliativa, uma diferenciação que não pode deixar de 
ser temporária, porém necessária.  
 
PALAVRAS-CHAVE: isonomia; princípio; igualdade; direitos. 

 
 

39. ESTUPRO DE VULNERÁVEL 
 
Autores: 
Rafael Aguiar de Pádua 
Profa. Juliana Miranda Alfaia da Costa  
 
RESUMO 
Com as novas culturas e tecnologias avançadas realça cada dia mais a aceleração psicológica do 
desenvolvimento do ser humano, com isso a vida sexual, principalmente com adolescentes se 
iniciando mais rápido. E o grande ponto que se destaca são a pessoas vulneráveis que a Lei 
considera para prática do ato, não tendo sua capacidade mental totalmente desenvolvido se tratando 
de menores de idade e aqueles que considera vulneráveis. Assim iremos abordar a mudança do 
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artigo 3° do código civil brasileiro com a nova Lei 13.146/2015 destacando-se a respeito das pessoas 
consideradas absolutamente incapazes. Para a proteção desses indivíduos que sofrem abusos 
sexuais, principalmente as crianças, criou-se a Lei 12.015/2009, e a modificação o qual trouxe o novo 
artigo 217-A do código penal que vem trazendo discussões doutrinarias a respeito da vulnerabilidade 
do menor de 14 anos a respeito de sua experiência sexual e através disso gerando dúvidas se a 
vítima menor de 14 anos tem capacidade de consentir o ato sexual. No entanto com a nova Lei a 
respeito do menor de 14 anos, iremos destacar de forma ampla o crime de estupro de vulnerável e a 
vulnerabilidade sendo relativa ou absoluta sendo discutido entre os doutrinadores. Com isso veremos 
as posições do STJ sobre a vulnerabilidade nos casos aplicados, se é possível o menor de 14 anos 
ter capacidade de consentir o ato sexual e a alteração do código civil a respeito daqueles que 
possuam deficiência mental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estupro vulnerável; vulnerabilidade absoluta e relativa; estatuto da pessoa com 
deficiência. 

 
 

40. FEMINICÍDIO: Violência em Razão do Gênero 
 
Autores: 
Elisa Mendes de Pádua  
Prof. Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O feminicídio é a violência praticada exclusivamente contra a mulher, são crimes hediondos, 
relacionados a crimes de ódio, simplesmente por razões do gênero. Atualmente esse fenômeno vem 
atingindo milhares de mulheres, que infelizmente também são vítimas de inferiorização trazida pela 
sociedade, e por isso, muitos casos permanecem por obscuro, vindo ao público somente com a morte 
da vítima. E por apresentar-se um crescente aumento dessa modalidade. Fez com que o direito 
brasileiro reservasse determinada atenção a esse grande fenômeno à criminalização do feminicídio, e 
com base nela, constituíram judicialização nos cenários femininos. No Brasil assinada em 09 de 
março de 2015, pela tão ex presidenta Dilma Rousseff, lei que estabeleceu o assassinato contra as 
mulheres, por menosprezo ou discriminação, trouxe sua própria caracterização ao crime, com o 
principal intuito, dar garantia e proteção as vítimas, além de punir quanto a qualquer aspecto 
machista. Assim antigamente os companheiros que cometia esse tipo de crime, acabam muitas vezes 
saindo em leso, sendo tratados como crimes de pequenas contravenções penais, eram obrigados a 
pagar somente com multas ou pequenas cestas básicas. Deste modo o que eram um simples caso 
de violência passou a ser algo ainda mais sério, pois além de um rigor na punição, a lei criou  uma 
forma de se previr a esse tipo de crime, com a intenção que todos eles sejam pagos de forma justa, 
atentando ao autor a não cometê-lo novamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: feminicídio; violência contra mulher; gênero. 

 
 

41. CRIMES VIRTUAIS: Criminalização 
 
Autores: 
Maria Eduarda Pereira Martins 
Prof. Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
Em um mundo cada vez mais ligado através da rede mundial de computadores e um número 
exponencial de pessoas que utilizam a internet para as mais diversas atividades do dia a dia, nos 
deparamos com inúmeros casos em que pessoas que antes praticavamcrimes na internet não estão 
ficando mais impunes, estãosendo identificadas, responsabilizadas e presas pelos crimes que 
cometeram na rede WWW (World Wide Web). No Brasil a cada ano que se passa nos deparamos 
com uma grande evolução nas ferramentas que auxiliam na identificação das pessoas que se utilizam 
da internet para prática de crime, estão surgindo novas leis, o que antes não era possível de punição, 
hoje já se tem lei especifica para todo e qualquer crime praticado na internet. A algum tempo atrás, 
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pessoas com más intenções usavam essas ferramentas para prejudicar outras pessoas como por 
exemplo pegar senhas bancarias, conversas importantes, fotos ou imagens intimas para ao final 
conseguir alguma extorsão com este ato. Há algum tempo tivemos o caso da atriz Carolina 
Dieckmann que teve suas fotos intimas expostas para todos na internet sem seu consentimento e a 
partir disto foi criado uma lei que leva seu nome. Muitas pessoas não sabem que quem pratica esse 
tipo de crime atualmente esta sendo identificado e punido. 
 
PALAVRAS-CHAVES: lei Carolina Dieckmann; legislação; convenção de Budapeste e crimes 
virtuais. 

 
 

42. DO PROCEDIMENTO CRIMINAL NOS CASOS DE LESÃO CORPORAL 
CULPOSA NO TRÂNSITO: Rito Ordinário Sumaríssimo Previsto na Lei 9.099/95 
 
Autores: 
Isadora Caroline dos Santos Silva 
Prof. Marcos Vinicius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
Este artigo tem por objeto o estudo da aplicação do procedimento sumaríssimo dos juizados 
especiais criminais, mostrar quais crimes que se encaixam nessa técnica e os demais métodos 
necessários para sua aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. É abordado também, todo meio 
exigido para solucionar os casos cabíveis em tal rito. Neste assunto, serão retratados os crimes de 
menor potencial ofensivo, encontrados dentro do procedimento sumaríssimo, no qual é regido pela 
Lei 9.099/95, que comportam crimes com penas máximas a 2 (dois) anos. Eles são julgados no 
(JECRIM) Juizado Especial Criminal, pois trata de um procedimento mais simples e célere, ao 
contrário do rito utilizado na Justiça Comum, onde exige uma maior complexidade para julgar os 
casos de crimes que não cabem dentro do rito sumaríssimo. O Juizado Especial Criminal é 
responsável por julgar causas de menor complexidade, trazendo a possibilidade de extinção da 
punibilidade do autor do fato, a fim de não misturar os autores dos fatos, com aqueles que realmente 
cometiam crimes relevantes, isto é, que causavam repúdio à sociedade. O método utilizado foi o 
hipotético-dedutivo, constituindo o estudo a partir de pesquisa bibliográfica em livros de Direito, 
levantamento legislativo, jurisprudencial, acompanhados ainda de pesquisas sobre o tema na 
internet. 
 
PALAVRAS-CHAVES: procedimento sumaríssimo; crimes de menor potencial ofensivo; juizado 
especial criminal. 

 
 

43. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06: PERSPECTIVAS (IN) CONSTITUCIONAIS E 
SUA NATUREZA JURÍDICA 
 
Autores: 
Victor Tadeu Rocha Alves  
Prof. Marcos Vinicius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O presente artigo possui como objetivo geral apresentar reflexões constitucionais e criminais acerca 
do art. 28 da Lei nº 11.343/06, lei esta que substituiu a que anteriormente tratava do assunto (Lei nº 
6.386/76), de modo que grande parte dos aspectos jurídicos que tem sido alvo de inúmeras 
discussões doutrinarias e jurisprudenciais (Recurso Extraordinário 635.659), recurso este que aborda 
sua constitucionalidade perante possível violação de direitos e garantias fundamentais. Mais 
especificamente, a proposta é buscar interpretar as mudanças supervenientes da nova lei que, 
apesar de buscar a tutela de um bem jurídico comum, acabou por restar incongruências no tocante à 
natureza jurídica do tipo penal, uma vez que, com o advindo do novo diploma, a conduta deixou de 
ser penalizada com restrição de liberdade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lei de drogas; posse de drogas; constitucionalidade. 
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44. DAS EXTENSÕES DE CRIMES MILITARES E DA COMPETÊNCIA DE SEUS 
JULGAMENTOS 
 
Autores: 
Rafael Rosalem Dobe 
Prof. Marcos Vinicius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem por escopo abordar sobre a extensão dos crimes militares e quais são os 
órgãos de julgamento quando da apuração de determinados crimes, se será competência da Justiça 
Comum ou da Justiça Militar. Diante disso, faz-se a análise da caracterização do crime militar de 
acordo com o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), especificando quais são os tipos de 
sanções previstas dentro do seu próprio regulamento, e também sobre a sua natureza. Outrossim, 
será tratado sobre a Lei nº 13.491 de 2017 que mudou a regra de competência dos crimes militares. 
Logo, a metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados de caráter 
exploratório, destacando-se diplomas nacionais, além do levantamento de referenciais teóricos 
publicados em meio eletrônico ou escrito, tais como livros, artigos científicos e dados dos sítios 
eletrônicos de instituições oficiais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: crime militar; extensão; competência. 

 
 
45. ESTUPRO: A Mulher Como Principal Vítima 
 
Autores: 
Laura Arrais Batista 
Milena Moraes Santos 
Prof. Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O Direito penal prevê condutas que são consideradas repulsivas à sociedade e as considera como 
infrações criminais. No presente artigo será abordado especificamente o delito de estupro, com foco 
principal no seu histórico, seu relacionamento com a cultura brasileira, o tipo penal previsto na 
legislação nacional e a culpabilização da vítima. Entende-se que desde o início das civilizações o 
estupro já acontecia, e esse fato traz como consequência a cultura que logo viria a ser criada. Um 
costume que se tornou muito forte, perpetuando-se até a atualidade: em que as mulheres são 
objetificadas, sexualizadas desde pequenas e culpabilizadas, trazendo como efeito a normalização do 
estupro. Aprofundar-se-á sobre a repugnância que o delito de estupro gera nos membros da 
sociedade, porém, concomitantemente e de modo controverso, há o julgamento acerca das próprias 
mulheres ofendidas, relacionando-se seu comportamento como possível causador ou provocador da 
ação delituosa dos agentes criminosos. Por meio de pesquisas realizadas e apresentadas no 
presente artigo, percebe-se que o pensamento social, em sua maioria, é constituído por estereótipos 
sexistas e opressores que influenciam diretamente nas opiniões populares. Será utilizado o método 
de pesquisa hipotético-dedutivo no corrente trabalho e o meio utilizado é o de pesquisa bibliográfica 
de livros e artigos científicos. E, ao final, depois de abordados os itens citados, haverá o apontamento 
de possíveis soluções para as discussões que permeiam o delito em estudo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estupro; culpabilidade; mulher; vítima. 
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46. PSICOPATIA E O DIREITO PENAL BRASILEIRO 
 
Autores: 
Thaynara Marcela Santos Souza Fernandes 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo apresenta como principal escopo a análise da psicopatia frente ao direito penal 
brasileiro. Dessa maneira, será discorrido sobre os conceitos básicos de psicopatia, que é uma das 
áreas da criminalidade; e a definição para psicopata, sendo importante o destaque de que nem 
sempre os que sofrem de transtorno mental é um criminoso, por outro lado, nem todo cruel assassino 
pode ser chamado de psicopata. Além disso, haverá exposição mais acurada, sobre a análise de 
algumas das mais comuns e centrais características do comportamento do indivíduo que possui 
transtorno mental. Também será relatada, de forma suscinta, a vida e os crimes reais e mais 
famosos, cometidos por psicopatia no Brasil, são eles: Francisco da Costa Rocha, mais conhecido 
como “Chico Picadinho”; João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como o “Bandido da Luz 
Vermelha”; e por último, o caso de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o “Maníaco 
do Parque”. O estudo também buscou informações sobre o direito das pessoas portadoras de 
transtorno mental. Além disso, discorrer sobre a esquizofrenia e a responsabilidade penal. Outro 
aspecto abordado é o de imputáveis, inimputáveis e semi-imputáveis, sendo estes, claramente 
descrito no artigo 26 do Código penal brasileiro, além da medida de segurança, que foi uma 
providência tomada pelo Estado fundamentada no jus puniendi, que é imposta ao agente inimputável 
ou semi-imputável que é considerado extremante perigoso à sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicopatia; direito penal; imputabilidade; punição. 
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47. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO EM ÁREAS PARTICULARES 
 
Autores: 
Cleverson Gargantini Marques 
Prof. Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem com foco o funcionamento do processo de desapropriação indireta nos 
casos em que o Estado, por motivos de utilidade púbica e interesse social, quando há a necessidade 
de utilizar determinada área particular para a construção de unidade de conservação ambiental. 
Mostrando-lhes o cabimento deste instituto e a diferenciação com mera limitação administrativa. 
Demonstraremos adiante o objetivo deste estudo, os materiais e métodos utilizados na pesquisa, 
como é criada uma unidade de conservação no Brasil e sua legislação específica, o conceito de 
desapropriação e sua modalidade indireta e os aspectos jurisprudenciais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desapropriação; expropriação; conservação; meio ambiente. 

 
 

48. DEGRADAÇÃO E POLUIÇÃO AMBIENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 
Autores: 
Silvano da Cunha 
Prof. Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
A escalada do progresso humano pode ser medida pelo seu poder de transformar e de controlar a 
natureza. Quanto mais rápido o desenvolvimento mais necessário se faz a expansão dos espaços de 
ocupação e consequentemente aumenta-se a degradação do meio ambiente. Cada nova fonte de 
energia dominada pelo homem produz determinado tipo de desequilíbrio ecológico e de poluição. O 
aumento da população é um dos grandes motivos que leva o homem a causar de forma assustadora 
a degradação ao meio ambiente, cada vez mais é preciso aumentar as áreas de moradias, lazer, 
saúde, educação e a parte principal é a expansão das áreas agrícolas, destroem-se florestas 
descontroladamente sem os devidos cuidados e observação de reservas tornando o solo cada vez 
mais pobre em seus nutrientes. A degradação do solo consiste em tudo aquilo que está relacionado à 
sua destruição. Ao degradar-se o solo perde sua capacidade de produção que mesmo com grandes 
quantidades de adubo não é recuperada para se tornar igual a um solo não degradado. Mas existe 
uma luz no final desse túnel, que seria alguns meios de recuperação ou de tentativa de recuperar ao 
menos uma parte do que se perdeu, por exemplo o reflorestamento e adubação verde, que consiste 
no cultivo de plantas que posteriormente serão incorporadas ao solo através da decomposição com 
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as leguminosas, enriquecendo-os com os minerais que as plantas cultivadas necessitam para seu 
desenvolvimento, e reflorestamento com plantios de árvores nos locais que foram degradados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: degradação; poluição ambiental; meio ambiente. 

 
 

49. AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E A CRIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE 
UMA UNIDADE 
 
Autores: 
Nádila Amorim Coluxi 
Prof. Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por escopo analisar o texto das leis brasileiras relativas ao Direito Ambiental e 
as Unidades de Conservação, a fim de explanar acerca do meio ambiente protegido por nossa Carta 
Magna e também nas leis esparsas, incluindo jurisprudência, artigos e livros sobre o tema. O 
presente trabalho contará com artigos e livros como referência, e o método utilizado será o hipotético-
dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito ambiental; unidades de conservação. 

 
 

50. ESTUDO SOBRE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO  
 
Autores: 
Joao Vitor Bueno do Prado 
Prof. Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
Este artigo tem por finalidade abordar um problema muito comum nos ambientes de trabalho, se trata 
de um dos maiores problemas encontrados atualmente no vínculo empregatício e que muitas vezes 
não é tratado com a devida importância, visando aqui mostrar os tipos de assédio, algumas causas e 
consequências desses atos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: assédio moral; trabalho. 

 
 

51. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA 
AGRESSÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES 
 
Autores: 
Carolina Antonia Marceliano  
Prof. Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O presente artigo visa buscar uma interpretação, de maneira geral, no que tange a questão da 
violência doméstica contra a mulher no ordenamento jurídico brasileiro, partindo desde os seus 
precedentes históricos até a aplicação dos novos meios de proteção atualmente. Dando ênfase ao 
modo como o mundo e o Brasil viam as mulheres, sendo que eram tratadas de forma inferior, 
devendo satisfazer seus maridos e servindo como objetos do lar, sofrendo com a superioridade 
masculina, até chegar a promulgação da Lei Maria da Penha, tendo em vista que, tal norma foi um 
avanço para o Direito Brasileiro, principalmente no que diz respeito a proteção do direito da mulher. 
Assim, a partir da utilização do método dedutivo baseado na pesquisa teórica, através de pesquisa 
bibliográfica que utilizou doutrinas e leis, este artigo busca abordar algumas vertentes que envolvem 
a violência doméstica e familiar bem como suas ligações existentes com o direito à proteção integral 
da mulher. Com isso, vamos fazer uma análise sobre os aspectos históricos, sobre os direitos da 
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mulher no nosso ordenamento jurídico, sobre a Lei 11340/06 , que foi um dos marcos para a 
evolução do direito da mulher, buscando um avanço para reprimir tais violências, que ocorrem com 
frequência nas famílias brasileiras, e do mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica; direitos das mulheres; lei Maria da Penha.   
 
 

52. TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: Omissão do Estado 
 
Autores: 
Lourdes Maria Rodrigues Paz Garcia 
Profa. Larissa Satie Fuzishima Komuro 
 
RESUMO 
Trabalho escravo traz consigo pesadelos do passado, refletindo no presente que a sociedade está 
vivendo. A escravidão nunca acabou ela apenas se adapta às novas gerações e novos meios de 
trabalho. O Judiciário não tem tomado medidas necessárias. O governo é omisso, não estipula 
políticas públicas para amenizar o problema que tanto degrada a vida das pessoas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: omissão; trabalho escravo; OIT. 

 
 

53. IGUALDADE: O Princípio do Equilíbrio 
 
Autores: 
Emily Silva Dutra 
Prof. Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
Este trabalho tem como objeto expor um direito garantido pela Constituição Federal que rege a vida 
do cidadão, direito este que permite um equilíbrio entre direitos e deveres. E apresenta os elementos 
defendidos na doutrina que interpretam a norma jurídica para que esta seja de eficácia plena, e que 
tenha a abrangência generalizada. O cidadão é o principal destinatário do Objeto do princípio da 
igualdade que é o direito aqui tratado com garantia fundamental; o Estado e as entidades privadas 
também são seus destinatários. Por isso, a suprema importância da matéria Constitucional tem que 
ser propagada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: isonomia; princípio; igualdade; direitos. 

 
 

54. O BRASIL E O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 
 
Autores: 
Rinaldo Marcos Roldão Junior 
Prof. Angelo Raphael de Mattos  
 
RESUMO 
O objetivo do presente artigo é analisar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), sua 
estrutura, história e meios de ação, tendo como base a evolução dos direitos do homem, sua 
promoção e desafios. Como foco secundário, analisaremos a relação do Estado Brasileiro no âmbito 
desse sistema de proteção e promoção dos direitos humanos. A principal razão de o foco ser 
direcionado ao SIDH se dá pelo fato de o Brasil se submeter à sua jurisdição, levando em 
consideração que o nosso país assinou os tratados provenientes desse sistema, principalmente o 
Pacto de São José da Costa Rica (1969), ratificado pelo governo brasileiro em 1992. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; sistema interamericano de direitos humanos; comissão 
interamericana de direitos humanos; corte interamericana de direitos humanos. 
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55. HIERARQUIZADOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 
Autores: 
Larissa de Oliveira Garcia 
Prof. Angelo Raphael de Mattos  
 
RESUMO 
Este artigo tem por objetivo apresentar os tratados de direitos humanos nos países partes, mas 
principalmente sobre como são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro e quanto à sua 
hierarquia. Para tanto, devemos destacar o Direito Internacional dos Direitos Humanos e a sua 
importância na esfera mundial ao longo dos anos, desde o seu surgimento, defendendo e 
protegendo os indivíduos até os dias de hoje. Há tempos a população mundial vem sofrendo com 
constantes conflitos entre nações que deixam rastros de destruição e calamidade, tendo como 
principal exemplo o genocídio ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com o 
objetivo de sanar esse grande problema, foi criada, em 1945, a Organização das Nações Unidas 
(ONU), que trouxe normas internacionais a serem respeitadas pelos Estados para que, assim, 
alcançássemos um equilíbrio por meio de uma trégua visando a pacificação mundial. Juntamente 
com a ONU, surgiram tratados internacionais que tinham como objetivo principal assegurar a 
proteção de todos os indivíduos no contexto interno e internacional. Assim, fica obrigado a cada 
estado participante dos tratados cumpri-lo adequadamente, sob pena de responsabilidade 
internacional, uma vez que eles são de supra importância para estabelecer uma vida digna aos 
indivíduos e para a proteção de seus direitos. Contudo, houve e ainda há discussões doutrinárias e 
nos tribunais brasileiros quanto à eficácia dos tratados e como eles devem ser aplicados conforme a 
legislação interna. As ideias sobre a aplicação de tais tratados no ordenamento jurídico brasileiro 
ficou dividida entre quatro posicionamentos, sendo eles o estatuto de supraconstitucionalidade, o 
estatuto constitucional, o estatuto equiparado à lei ordinária federal e estatuto supralegal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; tratados internacionais; Organização das Nações Unidas; 
Constituição Federal Brasileira. 

 
 
56. ORTOTANÁSIA: Cuidados Paliativos 
 
Autores: 
Bruna Cristina do Nascimento 
Prof. Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
Ainda nos dias atuais a morte é algo difícil de lidar, até mesmo saber quais decisões tomar diante de 
uma doença incurável, ou perante um estado de saúde que já não há mais como a Medicina intervir. 
Porém para muitos as palavras “cuidados paliativos” soam como se nada mais pudesse ser feito, não 
entendem que tudo o que estava sendo feito e que traria resultados já foi realizado. Um dilema 
enfrentado nos dias atuais por profissionais da área da saúde, principalmente médicos, é quando não 
usufruir da tecnologia disponível para tratamento e intervenções. Pois ambos sabem que já não há 
mais o que ser feito, porém sempre há o sentimento de dúvida, se realmente foi realizado tudo o que 
poderia ser feito. E com isso acabam travando batalha desnecessária em nome de uma vida. A 
Resolução CFM Nº 1.805/06 regulamentou a ortotanásia, orientando o paciente e o médico sobre os 
casos possíveis e o procedimento a ser tomado. Após, a possibilidade da ortotanásia foi inclusa no 
Código de Ética Médica. Apesar disso, há uma incompatibilidade com outro artigo no próprio código, 
que veda ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante 
legal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos; dignidade da pessoa humana; ortotanásia. 
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57. A POSSIBILIDADE DO INGRESSO OU REINGRESSO AO RGPS ÁPÓS O 
AGRAVAMENTO DA DOENÇA. 
 
Autores: 
Carolaine da Silva Ferreira 
Profa. Lidiane Alves Rodrigues Martins 
Profa. Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente relata sobre a possibilidade da concessão do benefício auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez ao segurado que ingressou ou reingressou ao Regime Geral de Previdência Social após 
o início da doença, analisando a exceção dada pelo agravamento. Além do mais o artigo busca 
explicar por qual motivo não é admitido a possibilidade de concessão a quem reingressa ao regime 
após o início da doença. 
 
PALAVRAS-CHAVE: previdência; legislação; reingresso; agravamento; doença. 

 
 
58. CORRUPÇÃO NO PODER PÚBLICO 
 
Autores: 
Karen Caroline da Silva Barbosa 
Rafael Aguiar de Pádua 
Profa. Rosanne Ballerini 
 
RESUMO 
Este artigo busca promover algumas reflexões sobre o combate à corrupção, analisando como a 
corrupção está presente no Brasil. A pesquisa se baseou na análise de literatura e de matérias 
jornalísticas. Analisamos as características que tornam uma pessoa corrupta, buscamos compreender 
traços característicos do Brasil que influenciam a corrupção, estudamos o combate à corrupção no 
Brasil, as medidas adotadas como estratégia de combate a corrupção. Concluímos que, os traços 
históricos influenciam a corrupção no Brasil, existe uma distância do cidadão com o Estado e as 
desigualdades na sociedade se mantém como um impasse nessa luta. Destacando-se a 
comunicação e a força da lealdade entre os servidores públicos e uma administração decente. 
 
PALAVRAS- CHAVE: corrupção; administração; servidor público e combate. 

 
 
59. A CONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA DE PEDÁGIOS 
 
Autores: 
Jéssica Rita Santana 
Nayara Freires Lemes 
Profa. Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O referido artigo acadêmico traz diversos conceitos acerca da cobrança dos pedágios, com a carta 
magna de 1988 em seu artigo 150, inciso V, iniciaram várias discussões acerca da natureza jurídica 
do pedágio, e para podermos compreendermos com mais eficiência a constitucionalidade na 
cobrança de pedágios é necessário abordar a evolução histórica na cobrança de tributos e pedágios, 
observando os fatos que iniciaram tal cobrança que compreendemos a sua natureza jurídica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pedágio; tarifa; taxa. 
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60. IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO 
 
Autores: 
Evandro de Assis Costa 
Valéria Souza Teixeira Costa 
Profa. Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
Este artigo descreve a imunidade dos templos de qualquer culto, o Brasil após a Proclamação da 
República tornou-se um Estado Laico, onde nenhuma religião tem mais importância que a outra 
perante a constituição Federal são iguais, devida a essa igualdade religiosa a constituição protege os 
templos de qualquer culto com a imunidade tributária, onde as igrejas estão isentas de determinados 
tributos cobrados, defendendo-se assim a liberdade religiosa, tendo como fundamento o principio da 
dignidade da pessoa humana, pois se os tributos fossem cobrados sobre patrimônio ,renda e serviço, 
muitas igrejas não conseguiriam se manter, pois dependem de doações para seu funcionamento, 
doações essas que muitas das vezes não são suficientes para pagar conta de agua e luz para a 
realização do culto,  essa imunidade tributária é referente ao pagamento de IPTU, IPVA de 
automóveis de uso exclusivo da igreja não de uso particular de seus dirigentes o que é de uso 
particular não será imune a cobrança de tributo. Se uma igreja possui um imóvel e ele for alugado 
para terceiros e esse dinheiro do aluguel for usado exclusivamente para gastos com a igreja esse 
imóvel será imune de declarar os proventos oriundos dos alugueis também. E será comentado sobre 
a maçonaria que segundo decisão do STF não reconheceu a maçonaria como uma religião, portanto 
não é beneficiada com a imunidade tributária. 
 
PALAVRA-CHAVE: estado laico; imunidade de templo de qualquer culto; proteção à fé. 

 
 
61. FATORES A SEREM CONSIDERADOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL 
 
Autores: 
Luiz Felipe Alexandre Silva 
Prof. Thiago Dalalio Moura 
 
RESUMO 
O presente estudo trata sobre o Beneficio de Prestação Continuada ao deficiente e seus requisitos 
para concessão, bem como considerações importantes a serem apuradas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Loas; benefício; assistencial; deficiente. 

 
 
62. O CENÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 
 
Autores: 
Julio Cesar do Nascimento Lousado 
Profa. Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O que está se movendo com a tal da “Nova Previdência”, é o fim da seguridade social, o fim do pacto 
social garantido pela Constituição de 1988 .A proposta de reforma desconstitucionaliza a previdência 
social, removendo o papel do Estado de governar e incumbir parte do financiamento. Dessa forma, 
coloca na mão do mercado financeiro a administração da maior riqueza social desse país, que é a 
Previdência Social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: previdência social; seguridade social; reforma. 
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63. AUXÍLIO DOENÇA E OS REQUISITOS PARA SER SOLICITADO 
 
Autores: 
Caroline Disque da Silva 
Maria Alice Franco Menezes 
Profa. Lidiane Alves Rodrigues Martins 
Profa. Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo científico traz em seu conteúdo o benefício, auxílio-doença. Trata-se de um direito 
do segurado que estiver total e temporariamente incapaz e limitado de exercer suas funções 
laboratoriais ou habituais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: auxílio-doença; requisitos; incapacidade; temporária. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 118 – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carlos Alberto Lopes Filho; Renato Felipe 
Pereira. 
 
 

1. EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: Uma Análise das Preferências dos 
Estudantes. 
 
Autores: 
Caroline Francielly Alves 
Prof. Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
A Educação Física escolar sofreu transformações no decorrer dos anos, influenciada por abordagens 
em diferentes contextos sociopolíticos. A percepção do trabalho docente nas aulas de Educação 
Física passa, necessariamente, pelos conteúdos da Cultura Corporal de Movimento, abrangendo os 
jogos, as brincadeiras, as danças, os esportes, as ginásticas, as lutas e outros movimentos que foram 
construídos culturalmente pela humanidade ao longo do tempo e que devem estar presentes no 
currículo escolar. O objetivo deste trabalho é identificar o nível de interesse dos estudantes do Ensino 
Médio de uma escola de Três Lagoas – MS, frente aos conteúdos da Educação Física. A pesquisa 
caracteriza-se como descritiva, no que se refere à abordagem dos objetivos, com abordagem 
qualitativa no que se refere ao problema de pesquisa, os procedimentos técnicos celebram uma 
pesquisa bibliográfica, e uma pesquisa de campo, na qual o instrumento de coleta de dados foi uma 
entrevista semiestruturada. A partir dos resultados obtidos percebeu-se que abordagem mais 
preferida pelos estudantes é a das aulas livres, ao passo que nota-se um desgosto pelas aulas 
teóricas. Como meio de tornar as aulas mais motivadoras, os estudantes sugerem que sejam 
realizados esportes mais diversificados, além dos tradicionais. Os estudantes se sentem motivados a 
participar das aulas de Educação Física no Ensino Médio, além de serem motivados pelo professor 
de Educação Física, por meio de novos conteúdos e experiências corporais fazendo com que o aluno 
desfrute das aulas de Educação Física da melhor maneira possível. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação física; ensino médio; motivação; cultura corporal de movimento. 

 
 

2. TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E EDUCAÇÃO FÍSICA: Um Lugar de 
Possibilidades 
 
Autores: 
Juliana Muniz Dias 
Bruna dos Santos Messias 
Maria Luiza Salmi 
Prof. Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
Este trabalho consta de uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo geral apontar como o 
desenvolvimento humano ocorre de acordo com a Teoria Histórico-Cultural proposta por Lev 
Seminovich Vygotsky se relaciona com a Educação Física escolar. Para o autor bielorrusso o homem 
se desenvolve principalmente a partir das suas relações. Partindo deste pressuposto este texto 
estabelece as (im)possibilidades de desenvolvimento do estudante na aula de Educação Física. A 
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Educação Física escolar por sua vez carrega consigo várias abordagens, algumas delas pautas pelos 
Teoria Histórico Cultural, os próprios currículos de Educação Física atuais tem se aproximando desta 
perspectiva na medida em compreendem que a Educação Física escolar trata da cultura corporal de 
movimento como conteúdo, ou seja, trata dos jogos, das brincadeiras, dos esportes, das atividades 
físicas, do exercício físico como produto da cultura humana. É neste ponto que a Educação Física, 
aproxima o sujeito (estudante) da cultura humana, mediada pela (inter)relação com o professor e 
outros estudantes, num ambiente onde a convivência com o outro é pressuposto sine-qua-nom das 
atividades na aula de Educação Física. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação física; teoria histórico-cultural; escola. 

 
 

3. A IMPORTÂNCIA DA RESILIÊNCIA DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
PARA A CONSTRUÇÃO DE FUTUROS PROFISSIONAIS 
 
Autores: 
Talina Lira Torres Targa 
Prof. Taylan Gustavo Ladeia dos Santos 
 
RESUMO 
Resiliência tem como conceito fundamental a arte de se regenerar ou até mesmo resistir a situações 
difíceis e se adaptar a elas, achando assim respostas progressistas num contexto negativo, 
minimizando o problema e assimilando que algumas circunstâncias mesmo que pareçam ou são de 
fato ruins, favorecem para uma possível evolução humana. Embora a compreensão da resiliência já 
tenha desencadeado diversos estudos teóricos embasados em pesquisas comprovadas, se faz 
necessário o aprofundamento do assunto para fins de sanar novos questionamentos. Este artigo 
apresenta resultados de uma pesquisa com referenciais teóricos que tem por objetivo enfatizar a 
importância da resiliência nos alunos do Ensino Superior para a formação de profissionais de 
sucesso, analisando a resiliência dos tais alunos diante dos problemas enfrentados no âmbito 
educacional de nível superior, mostrando a resiliência como uma ferramenta essencial no mercado de 
trabalho atual. Os resultados obtidos por meio dessa pesquisa, foram que o indivíduo não nasce 
pronto em questão comportamental, é necessário estímulo para que o mesmo possa se conhecer 
mais a fundo e explorar suas competências emocionais. Vale um ressalto que o meio acadêmico 
favorece também a inteligência emocional e uma autonomia pessoal dos alunos através das 
competências profissionais que são mediadoras destes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resiliência no ensino superior; resiliência no mercado de trabalho. 

 
 

4. HIDROGINÁSTICA: Fatores de Adesão e Permanência na Prática 
 
Autores: 
Taynara Neves Pereira 

Jhonathan Victor Oliveira Silva 
Prof. Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
A hidroginástica é uma atividade física orientada para a saúde, que consiste em exercícios físicos 
executados no meio aquático, com ou sem uso de material auxiliar, sendo definida ainda como uma 
forma de atividade física regular, que faz uso criativo da resistência natural e impulsão da água para 
promover o treino de baixo impacto nas articulações, de forma eficaz para a saúde, aumentando ou 
mantendo a densidade óssea, melhorando a circulação sanguínea, aumentando também a amplitude 
articular. O objetivo gera desta pesquisa é estudar os fatores de adesão e permanência na prática de 
hidroginástica por idosos. A metodologia consta de uma pesquisa bibliográfica de cunho descritivo. A 
pesquisa também aborda os aspectos históricos da hidroginástica, os possíveis benefícios que esta 
modalidade promove em curto e longo prazo de prática, especialmente em praticantes idosos. A 
literatura aponta que a maioria dos idosos adere à prática por indicação médica, contudo, há algumas 
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considerações precisam ser feitas para compreender melhor estes motivos de adesão é permanência 
nesta prática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação física; hidroginástica; idosos. 
 
 

5. PRÁTICA DE HIDROGINÁSTICA POR IDOSOS: Da Prática à Prevenção 
 
Autores: 
Emerson Aparecido Acunha Junior 
Gustavo Maia Cardozo Lopes 
Prof. André Luiz de Melo Gonçalves 
Prof. Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo geral refletir sobre a prática da hidroginástica por sujeitos 
idosos.  A partir do crescente aumento da população idosa, tanto no Brasil, quanto no mundo, é 
premente a busca pela qualidade de vida por esta população no intento de aumentar a longevidade,  
a autonomia e a mobilidade para a execução de atividades da vida diária. A hidroginástica como 
atividade física pode trazer benefícios na terceira idade, como por exemplo: contribuir para a 
prevenção e tratamento das doenças próprias do idoso. A hidroginástica caracteriza-se pelo uso de 
exercícios aeróbicos, muitas vezes coreografados, com objetivos recreativos, caminhadas, 
alongamentos e relaxamentos em meio aquático. Por muitas vezes a prática de atividades física por 
idosos, é uma fase que acaba sendo pouco compreendida por muitos, e acarreta a discriminação 
com os idosos. A partir destas perspectivas a prática da Hidroginástica contribui também para a 
socialização destes idosos. A metodologia desta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa 
bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação física; hidroginástica; idoso. 
 
 

6. BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DO JUDÔ NAS SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 
Autores: 
Marcos Santos Rangel 
Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
O ensinamento do judô, em sua essência filosófica, desperta em seus praticantes o respeito mútuo, a 
humildade e a autoestima. A indisciplina dos alunos é um dos maiores problemas enfrentados pelos 
pais e professores, normalmente relacionados à falta de limites e noções de regras impostas às 
crianças.  A prática do judô faz com que a criança se desenvolva de uma forma harmoniosa, 
disciplinada, valorizando o ser humano, a autonomia e respeito às regras. Desta forma sua prática no 
ambiente escolar, principalmente nas séries iniciais da educação infantil, além de ser lúdica, 
proporciona ao aluno equilíbrio emocional, conscientização de não violência, diminuição do estresse, 
fortalecimento da autoconfiança, superação, melhora do condicionamento físico, aperfeiçoamento do 
reflexo e aumento da capacidade psicomotora, disciplina, cooperação, socialização e até mesmo de 
concentração. Portanto, as aulas de judô ao serem inseridas na educação física escolar, são vistas 
como um meio facilitador do desenvolvimento das demais metodologias de ensino, proporcionando 
assim um apoio às outras disciplinas que compõe o currículo escolar. Diante do exposto, o objetivo 
deste trabalho é de argumentar sobre os benefícios da prática do judô nas séries iniciais da educação 
infantil, mostrando ser possível sua prática de maneira prazerosa, oportunizando a formação de 
caráter de pessoas equilibradas e saudáveis de corpo e alma, sendo benéfico não apenas ao 
praticante, mas também para com a sociedade como um todo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação física; judô; benefícios; educação infantil. desenvolvimento motor; 
equilíbrio emocional.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 120 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Ariane Fernanda Muniz Cassuchi; Plinio Gustavo 

dos Santos O. de Novaes; Gilmar dos Santos Soares. 
 
 
1. FATORES DETERMINANTES PARA DESIDRATAÇÃO NO IDOSO 
 
Autores: 
Patricia Paes da Rocha 
Vanusa da Costa Moura 
Profa. Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
A água é elemento essencial à vida, principal constituinte químico do corpo humano o qual contribui 
para a manutenção da homeostase e o do bom funcionamento do mesmo. A desidratação ocorre com 
frequência nos idosos e, se não for realizado o diagnóstico, pode ser fatal. O objetivo do trabalho é 
identificar os fatores que influenciam o estado de desidratação no idoso. Como metodologia foi 
utilizada a revisão bibliográfica, realizada por meio de busca de literatura nas bases de dados Scielo 
e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos que puderam colaborar para o estudo do tema 
proposto, por meio dos seguintes descritores: desidratação, idoso, envelhecimento, água, fatores de 
riscos. Os idosos apresentam uma maior suscetibilidade para desidratação devido às alterações 
fisiológicas caraterísticas da velhice e a fatores de risco patológicos, iatrogênicos, sociais, ambientais, 
dentre outros. O melhor modo de evitar a desidratação em idosos é fazer com que eles recebam 
quantidade adequada de água todos os dias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento; idoso; água; desidratação. 
 
 
2. PRESENÇA DO ESTRESSE OCUPACIONAL ENTRE ENFERMEIROS 
 
Autores: 
Wanderson Oliveira Moreira  
Profa. Graciela Junqueira Abreu 

 
RESUMO 
É cada dia mais comum identificar profissionais da enfermagem que apresentam sinais de 
esgotamento físico e psíquico, devido às suas atribuições profissionais. Nos últimos anos, as 
tentativas de suicídio entre esses profissionais são frequentes e são noticiadas nos veículos de 
comunicação. Tal fato despertou a atenção sobre a presença do estresse, ao qual estes profissionais 
estão sendo submetidos. Este estudo se trata de uma revisão bibliográfica atualizada e teve como 
objetivo identificar os principais fatores estressores da profissão para conscientizar as instituições 
hospitalares e de saúde a respeito da saúde mental de seus funcionários. Foi possível verificar que 
as equipes de enfermagem são compostas, em sua maioria, por mulheres casadas, formadas em 
cursos técnicos de enfermagem, perfil este que pode ajudar a entender o nível de esgotamento físico 
e mental dessa população. Além disso, o enfermeiro é o profissional que mais fica exposto ao 
enfrentamento de doenças e de mortes, precisa lidar com a falta de recursos físicos e humanos em 
seu meio laboral, além de enfrentar turnos diferenciados e baixos salários. Este estudo reafirma a 
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necessidade da adequação dos recursos humanos, com o intuito de evitar que o profissional de 
enfermagem tenha uma carga de trabalho muito desgastante. Seria adequado que as instituições 
pudessem perceber os benefícios de atuar de forma preventiva, orientando sua equipe e buscando 
estratégias para a prevenção de problemas de saúde mental em seu ambiente laboral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estresse ocupacional; enfermagem; saúde mental. 
 
 
3. HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO 
 
Autores: 
Gabriela Fernandes Lopes Santana 
Joelma Alves de Campos Lúcio 
Profa. Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
Com o crescente aumento da população idosa, faz-se necessária a aplicação de políticas públicas 
que busquem proporcionar a indivíduos dessa faixa etária melhores condições de vida. Nesse 
contexto, o tratamento humanizado ganha destaque, por se tratar de uma população que denota 
maiores cuidados, a humanização faz-se necessária não somente para o tratamento fisiológico, mas 
também para abordar aspectos psicológicos que fragilizam ainda mais os idosos. O acolhimento, 
base da humanização, caracteriza-se por aproximar o paciente do profissional da saúde, criando um 
vínculo e assim auxiliando no êxito do tratamento. O paciente idoso ao buscar atendimento em 
saúde, cria expectativas relativas a melhora de sua condição, e o tratamento humanizado faz com 
que haja maior confiança e segurança em relação aos procedimentos que serão adotados. Diante 
disso, este estudo tem por objetivo descrever os processos intrínsecos do envelhecimento, a 
longevidade, as políticas públicas voltadas à saúde do idoso e o papel da enfermagem na 
humanização da atenção à saúde desta população. 
 
PALAVRAS-CHAVE: humanização; saúde; idoso. 

 
 
4. SÍFILIS CONGÊNITA: Incidência na Cidade de Três Lagoas 
 
Autores: 
Renata Aparecida de Lima 
Jonas Emerson Lima Trolesi 
Rafael de Jesus Gonzaga 
Prof. Jesse Milanez dos Santos 
 
RESUMO 
A sífilis congênita é uma doença infectocontagiosa de notificação compulsória, considerada evento 
sentinela da qualidade da assistência pré-natal é transmitida através da placenta para o feto e 
responsável por desfechos desfavoráveis como óbito fetal ou perinatal, prematuridade, baixo peso ao 
nascer, lesões neurológicas e outras sequelas, bem como importantes custos diretos e indiretos em 
saúde pública. O tratamento de sífilis pode ser ambulatorial ou hospitalar, a depender do estado geral 
da gestante. Para que seja considerado adequado, é necessário esquema medicamentoso e 
acompanhamento da gestante e parceiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sífilis; sífilis gestacional; transmissão vertical. 
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5. AÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS CUIDADOS PALIATIVOS EM 
PACIENTES ONCOLÓGICOS 
 
Autores: 
Mariana Prates de Araújo 
Milena Vasquez Alfonso 
Profa. Deigilam Cestari Esteves 
Profa. Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
O câncer é uma patologia crônica degenerativa em que células se multiplicam desordenadamente, de 
forma agressiva com potencial de desenvolver metástase em outros órgãos. As manifestações 
emocionais em pacientes com diagnóstico de câncer incluem muita dor, ansiedade, pensamentos 
negativos a respeito da doença, deterioração psicológica, sentimento de vulnerabilidade, dúvidas que 
desestruturam o paciente e seus familiares. A abordagem do enfermeiro em cuidados paliativos 
precoce logo após o diagnóstico e durante os tratamentos adequados objetiva prevenir sintomas e 
complicações relacionadas à doença. As avaliações e condutas são tomadas em conjunto com a 
equipe multiprofissional para que haja atendimento de excelência ao paciente. O foco é a qualidade 
de vida, fazer um acompanhamento contínuo e acolhedor além de conscientizá-lo de que o 
tratamento não causa dano e nem desconforto maior do que a própria doença. A falta de vivência, a 
dificuldade em lidar com estresse frente às doenças e/ou morte, além do medo de se envolver 
sugerem que existam alguns problemas na formação acadêmica do enfermeiro em relação aos 
pacientes. Muitos profissionais interpretam cuidados paliativos como sinônimo de que não há mais 
nada a se fazer. Para se evitar isso, o enfermeiro deve se preparar emocionalmente e 
psicologicamente com o autocuidado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos; câncer; acadêmicos de enfermagem; pacientes 
oncológicos. 
 
 
6. O PRINCÍPIO DA EQUIDADE NO SUS: A Luz da Teoria de John Rawls 
 
Autores: 
Elisângela Benevides da Silva Martins Xavier 
Gabriela Rodrigues 
Monir do Nascimento Araújo 
Prof. Dioner da Silva Paula 
Profa. Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
O SUS é alicerçado pelos seus princípios que articula um conjunto de leis que constituem a base 
jurídica e política de saúde. Dentre o os pilares deste novo sistema de saúde brasileiro encontram-se 
a equidade, o grau deste princípio é determinado por vários fatores com o objetivo de alcance no 
nível ótimo de saúde distribuído de forma equitativa, no sentido igualitário. A filosofia rawlsiana, 
denominada ‘justiça como equidade, tem como objetivo à resolução das questões sobre 
desigualdades que ocorrem nos sistemas político-liberais. Na prática em situação real, de fato a 
equidade idealizada Rawls, não existe no SUS. A equidade através da teoria distributiva assume uma 
dimensão ética e política, reconhecendo a igualdade de acesso ao serviço de serviços de saúde, não 
discriminatório, priorizando os que mais precisam, criando possibilidades de redução das iniquidades 
e consolidando o SUS. 
 
PALAVRAS-CHAVE: equidade em saúde; sistema de saúde; política de saúde. 
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7. DÉFICIT DE VITAMINA D: Ausência de Radiação Ultravioleta 
 
Autores: 
Edma dos Santos Silva 
Maria Lalesca Andrade Mello 
Thiely Aparecida da Silva 
Profa. Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho 
 
RESUMO 
A vitamina D é considerada um hormônio esteroide com ampla aparição no organismo humano. 
Ultimamente, a insuficiência/deficiência de vitamina D tem sido estimada um problema de saúde 
pública no mundo todo, em razão de suas implicações no aumento de diversas doenças. Entre os 
fatores nutricionais, destacam-se as carências que podem se agregar à desnutrição ou depender da 
absorção insuficiente deles. Sendo o cálcio um dos principais elementos do tecido mineral ósseo, 
este é essencial para uma certa formação óssea e, considerando que a vitamina D desempenha 
papel importante no metabolismo do cálcio, uma dieta insuficiente nesses nutrientes pode influenciar 
a formação do esqueleto e o processo de crescimento e desenvolvimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1,25-diidroxivitamina D3; cálcio; fósforo. 

 
 
8. O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM FRENTE À MORTE DO PACIENTE 
 
Autores: 
Beatriz Rodrigues Ribeiro 
Eluana Dias Silva Secundino 
Fernanda Silva Pereira 
Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
A morte é gera intensas reações emocionais nos profissionais de enfermagem. O objetivo deste 
estudo é elucidar as reações e sentimentos dos profissionais de enfermagem frente à morte do 
paciente sob seus cuidados. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura com a temática. A morte 
não é um tema muito discutido entre os profissionais de enfermagem, portanto é necessário realizar 
constante revisão sobre conflitos, frustrações, levando em conta o ponto de vista do indivíduo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: morte; cuidados de enfermagem; enfermagem; atitude frente a morte; 
tanatologia. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 131 – ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

 

 

PROFESSORES AVALIADORES: Natalia Michelan; Tatiana Santos da Silva. 
 
 
1. O USO DE DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO NA ESTIMATIVA DOS 
FLUXOS DE BALANÇO DE ENERGIA E ÁGUA NA CULTURA DO EUCALIPTO 
 
Autores: 
Liliane Maria de Souza Almeida 
Rafaela Montanhera Antunes 
Prof. Renato Alberto Momesso Franco 
Profa. Maria Clara Godinho Somer Avelino 
 
RESUMO 

O mapeamento dos fluxos de balanço de energia e água são parâmetros fundamentais para 
aperfeiçoar o planejamento e o manejo dos recursos hídricos de uma determinada região. O estudo 
tem como objetivo o uso de dados de sensoriamento remoto na quantificação dos parâmetros 
biofísicos dos fluxos de balanço de energia na cultura do eucalipto, no município de Três Lagoas. O 
valor médio de albedo de superfície para a data avaliada foi de 0,17 (DP: ± 0,011), o menor valor foi 
de 0,13 e o maior foi de 0,37. O NDVI teve média de 0,58, com mínimo de – 0,64 e máximo de 0,84. 
O valor médio da temperatura da superfície foi de 298 K (24,85°C), com máximo de 304 K (30,85°C) 
e mínimo de 295 K (21,85°C). Os valores da taxa de Rn/RG↓ para o eucalipto foi de 46% e para a 
pastagem foi de 38%. A taxa de λE/Rn para o eucalipto foi de 50% e a pastagem com 49%. Os 
valores médios obtidos no estudo das estimativas dos componentes biofísicos do balanço de energia 
com o uso de imagens Landsat 8 e aplicação do algoritmo SAFER mostram-se coerentes com a 
literatura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sensoriamento remoto; Landsat 8; SAFER. 
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2. O COMBUSTÍVEL ETANOL 
 
Autores: 
Dante Leonardo Notario 
Izabela Assunção Marta Uchôa 
Juliana de Souza Brito 

Camila Michele de Souza Hossotani 
 
RESUMO  
Nos últimos anos percebeu-se a necessidade de encontrar fontes de energia que possibilitem a 
redução da dependência em relação aos combustíveis fósseis. Com isso, se notou, que o Brasil 
possui condições necessárias para liderar o mercado em relação a produção dessa fonte de energia, 
o bicombustível, devido à sua alta facilidade na produção e no uso dessa fonte energética. O país 
busca ir além da autossuficiência em relação a produção, com isso, fortalecer sua imagem como 
protagonista no cenário energético mundial e líder no setor de biocombustíveis. O biocombustível 
como uma fonte sustentável ambiental tem um vasto potencial para substituir parcial ou totalmente os 
combustíveis fósseis. 
 
PALAVRAS CHAVES: poluição atmosférica; sustentabilidade; biocombustível. 

 
 
3. EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE IMPACTO DO LIXO URBANO NO MEIO 
AMBIENTE NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS, MS 
 
Autores: 
Allan Silva Alves de Freitas 
Jordano Bruno Martins e Silva 
Profa. Maria Clara Avelino 
 
RESUMO 
Este estudo tem como objetivo analisar a importância de se informar a população no que diz respeito 
ao lixo urbano e seu impacto no meio ambiente, entendendo que a poluição aqui tratada não diz 
respeito somente aos odores e gases que os resíduos sólidos depositados em lugares inapropriados 
podem ocasionar, mas também a poluição visual, o estímulo aos animais domésticos e nocivos que 
poderão vir a vasculhar e a remexer os resíduos sólidos depositados de maneira incorreta no meio 
ambiente. Observa-se que o lixo urbano destinado de maneira descuidada pode causar impactos 
negativos aos ambientes urbanos como em praças, calçadas, terrenos baldios, beira de rios, margens 
de canteiros e em bueiros, esta poluição pode esta a vir ocorrer devido a hábitos inadequados de 
disposição de resíduos sólidos. Pretendemos demonstrar parte da percepção do meio ambiente da 
cidade de Três Lagoas MS relacionada ao lixo urbano e seu destino final, apresentada pelos atores 
sociais moradores do município. Entende-se que quando se trata de preservação e cuidados do meio 
ambiente há que se levar em consideração que os hábitos dos moradores de uma determinada 
região, é de suma importância para que se possa obter um resultado positivo, e portanto a 
informação e a reeducação de hábitos poderão contribuir para que se possa atingir uma condição 
favorável , sabedores que a coleta seletiva têm contribuído para esse fim, entretanto ainda se faz 
necessário , uma orientação mais esclarecedora dos resíduos que não serão recolhidos pela coleta 
seletiva.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Informação, educação, lixo urbano. 
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4. RESÍDUOS HOSPITALARES: Seus Riscos Ambientais 
 
Autores: 
Isabelle Rebeca Toledo Nascimento Bocato  
Jose Thiago Toledo Garcia Correa 
Camila Michele de Souza Hossotani 
 
RESUMO 
Os resíduos sólidos de serviços de saúde são resultantes das atividades humanas, aumentam a cada 
dia por prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica, instituições de 
ensino e pesquisa médica, relacionada tanto a população humana, quanto à veterinária, nos quais 
apresentam um alto potencial de risco para a população e para o meio ambiente, em função da 
presença de materiais biológicos capazes de causar infecções e contaminações ambientais. Baseado 
nesse tema foi feita uma breve revisão bibliográfica enfocando o risco biológico e ambiental e o 
destino correto do lixo hospitalar. 
 
PALAVRAS CHAVES: resíduo hospitalar; descarte; impactos ambientais e sociais. 

 
 
5. CAUSAS ATUAIS DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA 
 
Autores: 
Paulo Henrique de Oliveira Filho 
Nathan Henrique da Silva Barbosa 
Camila Michele de Souza Hossotani 
 
RESUMO 
O Desmatamento na Amazônia é um assunto muito importante a ser tratado, destacamos aqui alguns 
dos motivos que fizeram e fazem com que isso ocorra. O presente artigo foi feito sobre uma revisão 
bibliográfica em que buscamos artigos na rede global de informações. O assunto tratado apesar de 
ter grande impacto no mundo, não tem tanto destaque como deveria ter, fazendo com que o 
problema vá apenas se agravando. Apesar de já haver vários meios de fiscalização, o sistema ainda 
é falho e muitas causas não possuem o destaque merecido. Esse desmatamento faz com que acabe 
reduzindo o sequestro de CO2 pela grande retirada de arvores e com a transformação de partes da 
floresta em pastos para a agropecuária e campos de plantações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poluição ambiental; desmatamento da amazônia; sequestro do CO2. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 111 – ENGENHARIA CIVIL 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Jaqueline Schiavinato Olivo; Luiza Perroni 
Fagundes. 
 
 
1. AVALIAÇÃO DE TELHADOS CONSTRUTIVOS NOS CRITÉRIOS DE 
REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA: Telhas de Cerâmica Tipo Portuguesa – 
Estudo de Caso 
 
Autores: 
Leandreia Basso 
Flávio Anatonias 
Mauro Marques Junior 
Profa. Tatiana Santos da Silva Magri 
 
RESUMO 
Esse artigo trata de estudo da análise de viabilidade de reutilização da água pluvial coletada de 
telhados de cerâmica do tipo portuguesa, e classificando a água quanto ao tipo de reuso, segundo as 
normas do Conama. Os resultados das análises de água revelaram valores que estavam dentro dos 
permitidos para águas classe 1, embora ainda dependa de outras análises microbiológicas pra ser 
aprovada para consumo humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: planejamento; sustentabilidade; águas pluviais; recursos hídricos; reuso da 
água, telha cerâmica. 

 
 
2. ESTUDO DO SISTEMA DE QUALIDADE: ÁGUAS PLUVIAIS CAPTADAS PELO 
MÉTODO CONSTRUTIVO DA COBERTURA VERDE. 
 
Autores: 
Caroline de Almeida Weixter  
Charles Vinicius Teixeira De Farias 
Rafael Gustavo Ventania Pedrazzi Polete 
Rafael Lima de Mel  
Profa. Tatiana Santos da Silva Magri 
 
RESUMO 
O crescimento populacional, a evolução na tecnologia e construções e a alteração da paisagem, tem 
definido o processo de urbanização de escala global nas últimas décadas. Esse artigo trata-se de 
uma pesquisa sobre cobertura verde, da captação e absorção de águas pluviais e avaliação da 
qualidade. O telhado verde pode contribuir para a diminuição da acidez natural da água da chuva, 
embora não atenda à todos os parâmetros indicados na NBR 15527 (ABNT, 2007), essa água vem 
sendo aproveitada nas residências para limpeza de calçadas, irrigação de jardim e etc. Com base em 
parâmetros de qualidade de água para reuso e nos resultados obtidos nas analises, são propostos 
métodos de reaproveitamento de aguas pluviais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de água, Cobertura verde, Impactos Hídricos, Aproveitamento. 
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3. ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA CHUVA CAPTADA EM TELHADO 
COM TELHA ETERNIT NA ARÉA URBANA PARA USOS NÃO POTÁVEIS 
 
Autores: 
Geovanna do Nascimento Santos 
Leonildo Oliveira da Silva 
Bruno Campos Faria 
Profa. Tatiana Santos da Silva Magri 
 
RESUMO 
O presente trabalho teve como principal objetivo a avaliação da qualidade de água da chuva, captada 
em galões e armazenada, para fins não potáveis de abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo foi 
realizado no município de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, nas dependências da 
Faculdade AEMS. Foi construído um telhado de dimensões pequenas, fazendo-se uso da telha 
Eternit de Fibrocimento. A água coletada foi analisada no laboratório da própria faculdade. No 
mesmo, foram examinadas quatro amostras, durante o período de 3 meses em uma época de pouca 
chuva, tendo resultados de PH e condutividade. Também obtivemos a quantidade de sólidos 
suspensos e sólidos dissolvidos, cujo resultado final se denomina sólidos totais voláteis, para todas 
as amostras de água da chuva. Os resultados confirmar que a captação da água da chuva, seja 
eficiente pela telha escolhida, com uma qualidade dentro dos padrões do CONAMA. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aproveitamento da água pluvial; uso não potável; abastecimento de água. 

 
 
4. AVALIAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – MS: 
Estudo Comparativo Entre as Regiões Brasileiras 
 
Autores: 
Elaine Temoteo da Silva 
Jaqueline De Sá Sabino 
Kelle Correa Dias 
Marcos Aurélio Diniz da Silva 
Profa. Tatiana Santos da Silva Magri 
 
RESUMO 
O atual trabalho origina de um levantamento realizado nas dependências das faculdades Integradas 
de Três Lagoas, localizada no Estado de Mato Grosso do Sul. A agua da chuva foi coletada da 
atmosfera e do pluviômetro, para analisar as alterações após a sua passagem pela área de captação. 
Cada coleta foi retida do pluviômetro, aonde o colocamos em uma estaca de madeira para ali ser 
coletada agua e guardada separadamente, para que os três primeiros milímetros de coleta fossem 
analisados em laboratório. Para a obtenção do PH, Sólido total, Sólido totais fixo e Sólidos totais 
voláteis. Observando que qualidade da água da chuva depende da região e as condições 
meteorológicas, em três Lagoas por ser um clima tropical mais quente, ao apontarmos o PH 
percebemos que as 3 amostras captadas, a chuva é neutra e pouco ácida, um pouco alcalina quando 
se tem uma quantidade maior de chuva no caso da amostra D3 que teve o PH 7, após apontarmos os 
sólidos totais e não orgânicos concluímos que talvez com um tratamento de agua leve já é possível o 
reaproveitamento da água. 
 
PALAVRAS-CHAVE: captação da água pluvial, pluviômetro; análise laboratorial, análise dos sólidos. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 110 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Richard Vieira do Espirito Santos; André 
Aparecido Leal de Almeida; Gisele Aparecida de Souza; Silvia Mara Lima da 
Silva Domingos. 
 
 
1. AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL INTERNA 
 
Autores: 
Bruno Lobo 
Igor Guilherme 
Mauricio Lopes 
Valmir Candido 
Prof. Richard Vieira do Espirito Santos  
 
RESUMO 
Imagine como sua vida seria se algumas das pequenas ações que você exercita durante seu 
cotidiano fossem automatizadas. Acender e apagar luzes, abrir ou fechar portas, etc. Através da 
automação essas ações podem ser automatizadas, assim promovendo benefícios como a 
praticidade, comodidade e até economia de recursos, dependendo da aplicação que for 
automatizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: automação residencial; praticidade; cotidiano. 

 
 
2. AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL EXTERNA 
 
Autores: 
Ariel Rodrigues 
Caroline Cardoso 
Felipe Alves Aragão 
Gleison Fonseca da Silva  
Prof. Richard Vieira do Espirito Santos  
 
RESUMO 
Com o passar dos anos as tecnologias se tornaram mais presentes no nosso cotidiano. De forma 
geral estão empregadas onde, antigamente era visto apenas em filmes de ficção científica ou em 
desenhos animados. Quem nunca pensou em ter uma casa automatizada? Ou pelo menos ter o 
controle sobre algumas atividades mais frequentes do dia a dia como por exemplo: acender a luz sem 
utilizar o interruptor, monitorar o ambiente a qualquer momento ou irrigar o jardim sem estar presente 
no local? No presente artigo será abordado a automação da parte externa da residência através do 
Arduino e seus componentes associados a ele, gerando economia financeira e conforto dos 
moradores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: automação; arduino; casa; conforto. 
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3. INTERFACE HOMEM-MÁQUINA 
 
Autores: 
Gustavo Faria Previato 
Prof. Richard Vieira do Espirito Santos 
 
RESUMO 
Este artigo analisa e documenta a evolução das principais interfaces homem-máquina. Uma pesquisa 
foi elaborada para entender e conhecer o funcionamento dessa tecnologia, aprofundando nos 
assuntos próximos e obtendo um melhor resultado para compreendermos a variedade, as 
funcionalidades, as formas de integridade e vantagens da utilização de uma interface homem-
máquina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: interface homem-máquina; command line interface; graphics user interface; 
natural user interface; interface homem-computador. 

 
 
4. ESTACIONAMENTO INTELIGENTE: Sistema de Gerenciamento de Vagas de 
Estacionamento 

 
Autores: 
Brian Pelegrini Dantas 
Isaque Junior Pereira dos Santos  
Prof. Richard Vieira Do Espirito Santos 
 
RESUMO 
O projeto irá apresentar uma solução para o modelo dos estacionamentos de hoje em dia. Utilizando 
Arduino como central controladora das informações recebidas por sensores e transmitindo tais 
informações tratadas a um painel de saída. O artigo aborda tais informações assim como seu 
funcionamento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: estacionamento inteligente; arduino; gerenciamento de vagas de 
estacionamento; sensores ultrassônicos; interface. 

 
 
5. SOFTWARES DE CÓDIGO ABERTO E LIVRES: Conceitos, Definições e 
Ferramentas para Segurança da Informação 
 
Autores: 
Alexandre Honorato Sabino 
Jonathan Yukio Sakata  
Lucas Matheus de Carvalho Gomes 
Prof. André Aparecido Leal de Almeida 
 
RESUMO 
Este projeto teve como objetivo mostrar as possibilidades de utilização de softwares de código aberto, 
focados na segurança de rede. Ao longo do artigo foi discutido o motivo da importância da segurança, 
definições de softwares livres e código aberto, apresentando seus conceitos e ideias propostas pelos 
mesmos. Por último são exemplificados softwares para uma rede segura. O exemplo utiliza alguns 
dos softwares mais atuais e comuns em meio corporativo, e que são gratuitos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: internet; software livre; código aberto; Linux; segurança. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 
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Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 78 – ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Jair Antonio Longo Junior; Rogerio Henrique 
Zuliani Scheolin. 
 
 

1. AUTOMAÇÃO DE IRRIGAÇÃO VIA WIRELESS USANDO CONTROLADOR 
LÓGICO PROGRAMÁVEL 
 
Autores: 
Alex Mateus de Oliveira Assis 

Leonardo Pedro de Farias 
Thalyta Carvalho Nascimento 
Prof. Thiago Raniel 
 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho é descrever estratégias de automação e supervisão de processos 
controlados por CLP no sistema de irrigação de uma usina de álcool, localizada no município de Nova 
Independência-SP, utilizando a tecnologia de conexão sem fio (wireless). Visto que o sistema atual 
consiste no seu controle manual dos dispositivos e sensores, este trabalho busca utilizar a rede 
wireless para realizar a conexão direta do CLP com os demais dispositivos, possibilitando realizar 
uma manipulação local atuando se/quando necessário. A automação no processo de irrigação, 
diferente da mecanização (acionamento manual), permite o acionamento dos dispositivos e 
supervisão de processos controlados automaticamente por um controlador lógico. O CLP 
(Controlador Lógico Programável) possui a característica de ser flexível e possibilita a inversão de 
entradas de sensores discretos (pressão de Poços e nível de tanque) e saída de controle, permitindo 
a interface com vários dispositivos (bombas, válvulas, relés). Além disso, utiliza a tecnologia wireless 
(conexão sem fio), que permite a conexão de diferentes dispositivos móveis ou fixos sem a 
necessidade de utilizar conexão de cabos por meio de equipamentos que usam radiofrequência 
(comunicação via ondas de rádio) ou comunicação infravermelho. A comunicação do CLP com os 
demais dispositivos através da rede wireless possibilita realizar as atividades de automação e adquirir 
dados, além de permitir operação assistida, acesso a dados móveis, incluindo ordens de trabalho e 
automação quando necessário, permitindo eficiente interação com o processo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: irrigação; controlador lógico programável (CLP); conexão sem fio wireless. 
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2. BIOMASSA OBTIDA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR 
 
Autores: 
Izabelle Cristina Ribeiro Dantas  
Palloma Cristina dos Santos Freitas 
Tais Priscila dos Santos Dias  
Prof. Thiago Raniel 
 
RESUMO 
Este artigo tem como finalidade apresentar o uso da biomassa através da cana de açúcar, mostrando 
todo o processo, desde a colheita até seu destino final que é a energia elétrica gerada através de sua 
queima. Sendo uma fonte alternativa de energia, limpa e renovável, onde seu uso pode trazer 
inúmeras vantagens como gerar menos poluentes, ser menos prejudicial ao meio ambiente e a 
reutilização de resíduos da cana de açúcar. Citando também a plantação da cana de açúcar e o 
passo a passo do processo, como se faz e, como é gerado a energia elétrica, sendo um referencial 
de fontes renováveis, onde pode ser obtido de diversas maneiras e sendo uma grande aposta para as 
indústrias de geração de resíduos como  álcool e cana de açúcar, papel e celulose e casca de arroz. 
Este artigo tem como objetivo detalhar a geração da eletricidade por meio da utilização dos recursos 
provindos da biomassa, dando ênfase nos resíduos da cana-de-açúcar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: biomassa; energia elétrica; cana-de-açúcar; energia renovável. 

 
 

3. BIOMASSA COMO APORTE NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O 
BRASIL 
 
Autores: 
Luiz Henrique dos Santos 
Rogério Chaves Pereira 
Prof. Thiago Raniel 
 
RESUMO 
A geração de energia por meio de materiais naturais que não são reaproveitados pela indústria tem 
se apresentado como um grande reforço para o suprimento da energia necessária, a esta forma de 
energia dá-se o nome de bioenergia. Entre elas existe a biomassa, oriunda de indústrias como as de 
processamento de cana-de-açúcar e de madeiras de reflorestamentos, os quais tem marcado 
presença nas diversas indústrias que tem como resíduos um grande volume de material proveniente 
do seu processo produtivo. “O aproveitamento energético de resíduos da agricultura e da pecuária 
permite a aplicação do conceito de Sistema Integrado de Produção de Alimentos e Energia (SIPEA)” 
(EPE, 2016). Este trabalho tem como objetivo identificar a viabilidade e definir as características da 
geração de energia elétrica por meio da biomassa, observando aspectos produtivos e reaproveitáveis 
de materiais oriundos das agroindústrias. 
 

PALAVRAS-CHAVE: demanda de energia; geração de energia; bioenergia; biomassa. 
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4. INTRODUÇÃO À LÓGICA FUZZY 
 
Autores: 
João Gabriel Royo da Silva 
Prof. Weslin Keven Savaris 
 
RESUMO 
Com o avanço da tecnologia, a representação do conhecimento para o processamento ficou cada vez 
mais complexo. Representar esse conhecimento com a lógica tradicional booleana de bivalência, 
tomando como base de decisão apenas valores como: zero ou um, verdadeiro ou falso, gera um grau 
de complexidade e dificuldade. Como alternativa à lógica tradicional, Askar-Zadeh (1965) publicou o 
trabalho Fuzzy Sets no qual propõe outro método de representar o conhecimento. Nesse método o 
conhecimento é representado mais similarmente ao conhecimento humano, representa “graus de 
verdade” utilizando expressões comumente usadas na linguagem natural humana como: “não tão”, 
“meio”, “quase” e etc. Essa lógica possui suporte, representações do conhecimento aproximadas ao 
invés de exatas, portanto pode ser aceita como uma melhor representação do conhecimento humano. 
Neste trabalho são apresentados os principais conceitos de conjuntos e lógica fuzzy tais quais seus 
principais operadores e componentes. É realizada a comparação entre a teoria clássica dos conjuntos 
e a teoria dos conjuntos fuzzy. Além disso, é descrito como funciona o processo de fuzzificação e 
seus componentes. Este trabalho apresenta também, os principais pontos a se considerar no 
momento da seleção da função de pertinência que será utilizada para descrever os números fuzzy. 
No final, é apresentado como obter um valor número de saída através de um dos métodos de 
desfuzzificação.  
 

PALAVRAS-CHAVE: lógica fuzzy, controle fuzzy, fuzzy. 

 
 
5. GERAÇÃO DE ENERGIA UTILIZANDO A BIOMASSA FLORESTAL 
 
Autores: 
Alexandre Rafael Taniguchi 
Marcelo de Oliveira Lima 
Pedro Henrique Moreira 
Prof. Rogério Henrique Zuliani Scheolin 
 
RESUMO 
Este estudo tem como finalidade realizar uma revisão bibliográfica sobre o processo de produção da 
biomassa, enquanto energia renovável e alternativa sustentável do setor energético, diante de um 
contexto nacional, atualmente, dependente da energia gerada por hidrelétricas, contextualizando o 
processo de produção a nível Brasil e regional (Três Lagoas – MS). A biomassa é considerada um 
recurso natural renovável, ao contrário dos combustíveis fosseis, ela se destaca pela alta densidade 
energética e pelas facilidades de armazenamento, conversão e transporte. Referente ao peso relativo 
da biomassa na geração de eletricidade mundial, embora difícil de avaliar, projeções da Agência 
Nacional de Energia (1998) indicam que ela deverá atingir 27 TWh em 2020 (AEI, 1998). No Brasil, a 
imensa superfície do território nacional, oferece excelentes condições para a proudção e o uso 
energético da biomassa em larga escala. Além da produção de álcool, queima de fornos, caldeiras e 
outros usos não-comerciais, a biomassa apresenta grande potencial no setor de geração de energia 
elétrica (ANEEL, 2008). Esse trabalho busca explorar os resíduos do cultivo de eucalipto, matéria-
prima mais utilizada na região de Três Lagoas, como ferramenta importante para o desenvolvimento 
de um Programa Nacional de Energia no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; geração de energia. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 79 – ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Weslin Keven Savaris; Lucas Antonio de 
Souza Silva; Andre Hormung de Castilho. 
 
 
6. PROTEÇÃO DE GERADORES SÍNCRONOS: Artigo de Revisão 
 
Autores: 
José Paulo Jorge da Silva 
Ronald Silva de Souza 
Prof. Jair Antônio Longo Júnior 
 
RESUMO 
No início da revolução industrial, a geração de energia elétrica foi desenvolvida para o fornecimento 
de energia elétrica para a iluminação pública e para o consumo residencial, basicamente. Porém, 
com o desenvolvimento tecnológico e aumento dos centros urbanos, surgiu a necessidade de 
sistemas de transmissão e distribuição e, posteriormente, um sistema nacional interligado. Neste 
contexto, existem defeitos nos sistemas de geração, tais como: falhas e condições anormais de 
operação em geradores síncronos em subtensão e sobretensão. Esses defeitos resultam em 
prejuízos tanto fisicamente em relação ao gerador quanto financeiros pela falta de fornecimento de 
energia, fazendo-se necessário o uso de sistemas de proteção para geradores síncronos. Sendo 
assim, para se entender melhor como as proteções de geradores funcionam, o objetivo desse 
trabalho é apresentar informações necessárias para compreensão do sistema de proteção, 
analisando como base a atuação do relé (REG670 ABB, função 60) para proteção de sobretensão 
(59N) e subtensão (27N) de geradores síncronos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geradores síncronos; proteção elétrica; sobretensão; subtensão. 
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7. PROTEÇÃO E SUPERVISÃO DE BANCO DE TRANSFORMADORES COM 
TENSÃO DE 440/138 KV, POTÊNCIA DE 100 MVA E SISTEMA DE COMUTAÇÃO 
DE TAP’S ATRAVÉS DA UNIDADE AUXILIAR DE CONTROLE (UAC): Melhoria 
no Sistema de Proteção 
 
Autores: 
Lucas Estevam Francisco 
Luis Roberto Faria 
Wellington Vaz 
Prof. Rogério Henrique Zuliani Scheolin 
 
RESUMO 
O esquema de proteção para os transformadores que integram o Sistema Elétrico de Potência 
nacional deve ser fundamentado na análise técnica, normativa e financeira, ou seja, no 
desenvolvimento do projeto devem ser considerados os parâmetros para que o projeto atenda de 
forma eficiente aos requisitos que lhes são atribuídos. O principal objetivo de todos os sistemas de 
potência é o de manter um alto nível de continuidade do serviço e, quando condições adversas forem 
detectadas, minimizar a extensão e o tempo de interrupção de energia elétrica não suprida. A 
diminuição dos efeitos da falta sobre o próprio elemento protegido, assim como sobre os demais 
componentes que integram o Sistema Elétrico de Potência, é efetivada através da isolação da área 
ou equipamento sob falta, realizada segundo os cinco critérios básicos dos sistemas de proteções: 
confiabilidade, seletividade, velocidade de operação, simplicidade e custo, a sensibilidade é outro 
importante requisito básico de um sistema de proteção. O objetivo deste trabalho é registrar a relação 
existente entre os diversos tipos de esquemas e dispositivos de proteção e os transformadores de 
potência instalados no Sistema Elétrico Brasileiro, ou seja, apresentar os parâmetros técnicos, 
normativos e financeiros que devem ser observados na elaboração do projeto de um sistema de 
proteção para transformadores de potência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transformadores de alta tensão; comutação de TAP; unidade auxiliar de 
controle (UAC). 

 
 
8. QUALIDADE DE ENERGIA: Estudo de Compensação de Reativos e 
Harmônicos  
 
Autores: 
Bruno Bonfim Medeiro 
Elias Sarviano de Castro 
Peter Mayko Mello 
Prof. Cleyton Gabriel Augusto 
 
RESUMO 
O estudo de load flow, compensação de reativos e harmônicos é realizado nos sistemas elétricos 
industriais com os objetivos de avaliar o valor do fator de potência e os níveis de harmônicos 
presentes nas instalações e, quando necessário, corrigi-los através de banco de capacitores ou filtros 
de harmônicas (JAIN, 2011). A teoria ondulatória diz que harmônicas são componentes de uma forma 
de onda que apresentam frequências múltiplas de uma fundamental, ou seja, uma onda cuja forma 
seja senoidal "pura" não apresenta harmônicas, tão somente a componente de frequência 
fundamental, sendo que as ondas senoidais “não puras” são compostas de uma componente 
senoidal fundamental mais as componentes harmônicas (DIAS, 2002). O presente artigo consiste no 
estudo de compensação de reativos e de harmônicas no sistema elétrico da planta química de uma 
fábrica de celulose fictícia denominada (BEP Celulose). O objetivo deste trabalho é o 
dimensionamento de banco de capacitores /filtros de harmônicas para correção de fator de potência e 
controle de harmônicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sistemas de energia; harmônicos; banco de capacitores; qualidade de energia. 
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9. VEÍCULOS ELÉTRICOS 
 
Autores: 
Alisson Gomes Dias 
Prof. Thiago Raniel 
 
RESUMO 
No Brasil, o carro elétrico pode tornar-se uma alternativa importante, caso se adote, no curto prazo, 
uma política de incentivo à sua utilização. Dado o nível de desenvolvimento da nossa frota, ainda em 
estágio inicial, o uso do carro elétrico em larga escala, em detrimento do carro convencional, traria 
benefícios estratégicos e ambientais efetivos no longo prazo. É importante notar que, mesmo nos 
casos em que a eletricidade é gerada a partir de combustíveis fósseis, como o carvão e o gás natural, 
o carro elétrico traz a vantagem de concentrar as emissões nas fontes geradoras de energia, que são 
passíveis de serem reguladas, e não nos pontos de consumo, que são numerosos, dispersos e de 
difícil controle. Por outro lado, um importante risco ambiental do carro elétrico está associado à 
bateria, que deve ser reciclada ao final de sua vida útil. Contudo os veículos elétricos podem se 
desenvolver ainda mais no Brasil se forem pesquisadas soluções específicas para eles, levando se 
em conta as particularidades locais do país. O objetivo desse trabalho é apresentar uma definição 
para o veículo elétrico e compará-lo ao veículo convencional à combustão, com o intuito de se 
conhecer melhor sobre as emissões de gases poluentes no meio ambiente. Além disso, o objetivo é 
estudar as dificuldades da inserção desse modelo no mercado nacional, conhecer melhor o 
aproveitamento energético brasileiro para o seu abastecimento e apontar melhorias para um veículo 
elétrico a fim de contribuir com o aumento da sua autonomia e eficiência energética. 
 
PALAVRAS-CHAVE: veículos elétricos; sistema elétrico brasileiro; consumo de energia em veículos 
elétricos; preservação e conservação do meio ambiente. 

 
 
10. SMART GRID: Avanços Tecnológicos na Distribuição de Energia Elétrica 
 
Autores: 
André Luiz Verris 
Fernando de Oliveira Nogueira 
Max Henrique de M. Feitosa 
Prof. Jair Antônio Longo Júnior 
 
RESUMO 
Atualmente a tecnologia tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas visando uma 
melhor qualidade de vida. Esses avanços tecnológicos também estão presentes na geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica conhecida como SMART GRID (redes inteligentes), 
onde o foco principal é levar uma energia limpa, sustentável e com boa qualidade para os 
consumidores. O SMART GRID (redes inteligentes) traz diversas melhorias na distribuição em termo 
de qualidade de energia para os consumidores, com o seu monitoramento em tempo real e 
constante, terá impacto significativo na qualidade de atendimento oferecido pelas distribuidoras de 
energia quando houver uma falha. Com os medidores inteligentes, será possível acompanhar e 
identificar falhas ou irregularidades, controlar e encontrar os famosos furtos de energia que acabam 
sendo prejudiciais para distribuição de energia. Este trabalho tem como finalidade explicar de uma 
forma clara e objetiva a principal função das redes inteligentes, onde deve ser aplicada, como é feita 
a instalação desde a construção até seu funcionamento na distribuição de energia. Com isso, será 
abordado como era à distribuição antes da implementação das redes inteligentes e como estão 
atualmente, mostrando quais são as suas vantagens e desvantagens. Trata-se de uma tecnologia 
que está crescendo para inovar o conceito de energia limpa e sustentável. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Setor de energia; aumento da demanda; SMART GRID. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 68 – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Bruno Motta; Carla Gabriela da Silva Leite. 
 
 

1. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE PLACAS 
SOLARES EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA CIDADE DE TRÊS 
LAGOAS, MATO GROSSO DO SUL 
 
Autores: 
Gabriel dos Santos Dias 
Henrique Augusto Rocha Mendes 
Vitória Fonseca Fogo 
Prof. Paulo Vitor Pereira 
 
RESUMO 
A energia solar fotovoltaica ainda é uma fonte pouco explorada no Brasil, mas esta realidade vem 
sendo modificada, devido à redução do custo de implantação e aumento significativo da tarifa 
energética nos últimos anos, tornando-se cada vez mais uma opção promissora e sustentável. O 
presente estudo objetivou analisar a viabilidade econômica da energia solar fotovoltaica como 
alternativa para redução de custos e de diversificação energética em um estabelecimento comercial 
na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Para tal, realizou-se pesquisa de campo, bibliográfica 
e entrevista com duas empresas que comercializam placas solares, para obtenção de dados sobre a 
instalação, funcionamento, durabilidade e custos de implantação. Para a análise da viabilidade 
econômica da energia solar fotovoltaica utilizamos conceitos de economia como o payback 
descontado, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o valor anual uniforme equivalente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: viabilidade econômico-financeira; energia solar fotovoltaica; custos; 
sustentabilidade. 

 
 

2. MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS COM EPI EM UMA EMPRESA DE SILVICULTURA 
 
Autores: 

Maria Rosângela Mendes da Silva 
Rafaela Gonçalves Leite 
Nathália Campos dos Santos da Silva 
Prof. Paulo Vitor Pereira 
 
RESUMO 
A pesquisa operacional vem sendo uma ferramenta poderosa, quando o assunto é 
“faturação/destaque”, porém para obter lucros ou diminuir custos é de suma importância um bom 
planejamento de gestão e organização. O objetivo deste artigo é enaltecer a utilização do Software 
LINDO, programa linear de grande êxito em soluções ótimas através da otimização de recursos. Com 
base no levantamento de dados o intuito é minimizar os custos de Equipamento de Proteção 
Individual – EPI, analisando com precisão a durabilidade dos equipamentos e seu valor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: minimização; custos; segurança do trabalho; qualidade. 
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3. UMA BREVE ANÁLISE DO DESTINO DA VINHAÇA NO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL 
 
Autores: 
Thiago Diana da Silva 
Ana Carolina Evangelista Ferreira 
Prof. Paulo Vitor Pereira 
 
RESUMO 
Este artigo traz uma breve análise do destino da vinhaça nas usinas situadas no estado de Mato 
Grosso do Sul, onde podemos observar que a técnica de reutilização da vinhaça aplicada diretamente 
no solo (fertirrigação in natura) é a mais utilizada no estado. Também foram destacadas as técnicas 
mais utilizadas para utilização da vinhaça, assim como a sua composição, características e 
classificação, salientando o contexto histórico, e econômico da sua utilização ao longo do tempo nas 
Usinas do Mato Grosso do Sul. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vinhaça; cana-de-açúcar; fertirrigação. 

 
 
4. EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE E SUAS PRINCIPAIS 
FERRAMENTAS. 
 
Autores: 
Ailton Douglas Porfirio Marques 
Danrley Pereira da Silva 
Profa. Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO  
O atual artigo apresenta a evolução do conceito de gerenciamento da qualidade. O artigo foi 
estruturado a apresentara história e os principais gurus, que desenvolveram métodos para o controle 
de processo e melhoria da qualidade, até hoje as ferramentas e métodos desenvolvidos por esses 
sábios estudiosos, são empregadas nas organizações. O artigo também apresenta ferramentas da 
qualidade, que são utilizadas para o desenvolvimento projetos de melhoria da qualidade. As 
principais contribuições deste artigo estão ligadas ao uso adequado das ferramentas e métodos de 
gestão da qualidade. Cada vez mais as empresas buscam se destacar no meio competitivo, 
oferecendo produtos ou serviços deforma a maior satisfação de seus clientes. 
 
PALAVRAS CHAVE: gestão da qualidade; ferramentas da qualidade; controle da qualidade total. 
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Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 59 – ENGENHARIA QUÍMICA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Willian Pereira Gomes; Juliano Ferreira; 
Uillian G. Yonezawa; Murilo Teodoro Martinez. 
 
 
1. UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 
 
Autores: 
Andrielly França da Silva 
Jéssica Sampaio Ramos 
Leticia Fernandes Gonçalves 
Prof. Willian Pereira Gomes 
 
RESUMO 
A biomassa pode ser definida de forma ampla, e complexa, pois representa diferentes tipos de 
produtos, mas genericamente classifica-se como qualquer resíduo orgânico que possua a capacidade 
de ser transformado em energia mecânica, térmica ou elétrica. A notoriedade do Brasil no cenário 
energético mundial é resultado do avanço de tecnologias em transformação, pela eliminação de 
esgotamento das reservas de combustíveis fósseis e a introdução nas discussões ambientais sobre 
desenvolvimento sustentável. Unindo os fatos do Brasil ser o segundo maior país com abrangência 
florestal absoluta do mundo, o processo industrial brasileiro gera uma alta quantidade de resíduos 
florestais, e o aproveitamento desses resíduos ser economicamente e ambientalmente viáveis o 
presente trabalho tem o intuito de apresentar um levantamento teórico sobre a utilização da biomassa 
florestal como uma fonte renovável para a geração de energia elétrica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; energias renováveis; sustentável. 

 
 
2. APLICAÇÃO DE COAGULANTES ORGÂNICOS E POLÍMEROS NATURAIS 
COMO ALTERNATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE COAGULANTES 
INORGÂNICOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA 
 
Autores: 
Thayla Cristina Garcia de Oliveira 
Samuel Pache Rodrigues 
Prof. Uilian Gabaldi Yonezawa 
 
RESUMO 
A água é um bem de extremo valor, sendo essencial para vida, em que a sua potabilidade é um fator 
determinante. A utilização de coagulante inorgânicos em tratamento de água tem apresentado 
grandes desvantagens, por não ser biodegradável, apresentar resíduos de elementos químicos a 
água e ao lodo gerado no final do processo. E ainda estudos relatam há suspeitas da ligação de íons 
metálicos residuais em águas já tratadas com probabilidade de desenvolvimento da doença 
Alzheimer. Assim, vários estudos vêm sendo realizado com a intenção de buscar melhorias de novos 
meios convencionais no tratamento de água, para minimizar os impactos ambientais e principalmente 
buscar alternativas em substituição aos produtos químicos utilizados no processo de 
coagulação/floculação. Portanto o objetivo deste trabalho é fazer um levantamento bibliográfico sobre 
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a utilização dos coagulantes orgânicos e/ou polímeros naturais como substituição ou auxílio aos 
coagulantes inorgânicos. Desta forma, o uso de coagulantes orgânicos relatados neste artigo, 
apresentam novos meios de eficiência, viabilidade e vantagens, tanto ambientalmente, quanto a 
requisitos de produtos remanescentes comumente deixados por coagulantes inorgânicos. Com isso, 
os coagulantes orgânicos quando explorado de forma adequada, é um produto promissor e 
ambientalmente correto quando aplicado em tratamento de água.  
 
PALAVRAS CHAVES: Coagulação/Floculação, Coagulantes Inorgânicos, Coagulantes Orgânicos, 
Polímeros Naturais. 

 
 
3. EXTRAÇÃO DA PECTINA NO MARACUJÁ AMARELO 
 
Autores: 
Késia Kimberly Pires Siqueira 
Laís da Conceição Feitoza 
Prof. Murilo Teodoro Martinez 
 
RESUMO 
A pectina é composta por um grupo de polissacarídeos, que coopera com o ajuntamento entre as 
células e a resistência mecânica da parede celular. As matérias-primas mais importantes para a 
extração da pectina são encontradas nas polpas de diversas frutas, como por exemplo, na casca na 
laranja, limão, bagaço de maçã e o maracujá. O alvo deste artigo é descrever e relatar os estudos 
referentes a aplicação da casca do maracujá-amarelo (passiflora edulis flavicarpa) para a extração da 
pectina de alto grau de esterificação com ácido cítrico. Nesta análise, a resposta foi empregada para 
determinar o rendimento e as condições ótimas de extração da pectina; os resultados sempre variam 
entre 50-70 % nos graus de esterificação e possui um pH de 2,6 a 3,4. Estas características facilitam 
na formação de gel e através de estudos e análises documentais, foram obtidos os melhores 
aproveitamentos da extração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pectina, extração; maracujá amarelo; grau de esterificação. 

 
 
4. A BIOMASSA DO COCO PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA 
 
Autores: 
Vitor Vinícius Anjos Bonfim Ribeiro 
Prof. Túlio Amaral Góis 
 
RESUMO 
O mundo sofre com os problemas do uso inconsciente de recursos naturais, principalmente da 
emissão de gases de efeito estufa, produzidos pela queima de combustíveis fosseis. O principal 
problema sobre a geração de energia se refere a poluição do ar urbano, por meio das grandes 
indústrias de veículos e transportes, à chuva ácida, e seus impactos sobre o solo por exemplo. Neste 
contexto, o uso da biomassa (segunda maior fonte utilizada no Brasil, representando 9,1 % da 
geração total de energia, atrás apenas da hidrelétrica), surge como uma forma alternativa de 
minimizar esses impactos. O plano nacional de energia (PNE) planeja novas rotas tecnológicas como 
ciclo a vapor com turbinas de contra pressão e ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração 
até 2030, fazendo com que a utilização da biomassa como fonte de energia térmica possa ser 
avaliada de forma mais contundente. O coco surge como uma boa fonte de estudos, devido à grande 
disponibilidade que se encontra, cerca de 1.891.687 toneladas em todo país. Diante do aumento da 
geração desses resíduos, o trabalho em questão é objetivar e quantificar a biomassa de coco e coco 
verde disponível, além disso descrever técnicas e processos utilizados para este fim. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biomassa, energia, cocos nucifera. 
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5. ESTUDO DA APLICAÇÃO DE HIDROGEL PARA A REMOÇÃO DE ÍONS 
PRESENTES NA ÁGUA 
 
Autores: 
Jéssica Duarte Cunha 
Prof. Ricardo da Silva Ferreira Júnior 
 
RESUMO 
O trabalho descreve uma revisão bibliográfica de artigos e dissertações sobre o uso de hidrogel para 
a remoção de íons pesados presentes na água. Hidrogel é um polímero de redes tridimensionais 
estruturadas que possui grande afinidade com a água e pode ser obtido por reticulações químicas ou 
físicas. A interação entre metal-hidrogel depende dos grupamentos químicos presente na estrutura do 
mesmo. Portanto a remoção dos íons presente em água é feita pela adsorção que possibilita a 
purificação e descontaminação. É importante ressaltar que fatores como concentração, pH, 
temperatura podem afetar a capacidade de adsorção desses íons. Os resultados obtidos através 
deste levantamento bibliográfico demonstrou que o uso de hidrogel é eficaz e possui um grande 
potencial para a aplicação em tratamentos de efluentes e águas contaminadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrogel; adsorção; remoção de íons; águas contaminadas. 

 
 
6. PRINCIPAIS MECANISMOS E ETAPAS UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DE 
MACROMOLÉCULAS POLIMÉRICAS. 
 
Autores: 
Débora da Silva Paulo 
Grasielle Aparecida Pereira dos Santos 
Ingrid Ferreira Bartolomeu 
Fabrico Cerizza Tanaka 
Prof. Uilian G. Yonezawa 
 
RESUMO 
Polímeros são macromoléculas que possuem unidades repetitivas ao longo de sua cadeia, seu nome 
é autoexplicativo poli-vários e mero-unidade repetitiva, podem ser classificados como orgânicos ou 
inorgânicos naturais ou sintéticos. Os mecanismos de reações químicas que dão origem a cadeias 
poliméricas dependem da estrutura química dos monômeros utilizados na reação. Os conceitos 
teóricos abordados pelo seguinte trabalho têm o intuito discorrer de forma elucidativa sobre as 
principais reações para a obtenção de polímeros sintéticos, a fim de servir como material de apoio 
para pesquisas voltadas para síntese de novas matrizes poliméricas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: polímeros; mecanismos; estrutura química; cadeias. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 140 – FARMÁCIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Paulo Henrique da Silva Lima; Cleber Costa 
Martini; Angélica Gadelha dos Santos. 
 
 
1. HANSENÍASE: Fisiopatologia e Atualidades em Diagnóstico e Tratamento 
 
Autores: 
Bruna Fernandes Borges 
Elizane de Lourdes da Silva 
Regiane da Silva Nascimento 
Profa. Natália Prearo Moço 
 
RESUMO 
A hanseníase é uma doença de evolução crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae e a 
transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio do contato com secreções respiratórias. 
Clinicamente, a doença pode se apresentar em formas distintas denominadas indeterminada, 
tuberculoide, dimorfa e virchowiana e as principais manifestações clínicas incluem manchas em tons 
avermelhados e brancas na pele, perda de sensibilidade e alterações locais na eliminação de suor. 
Durante a evolução da doença podem ocorrer surtos agudos conhecidos como reações hansênicas 
que se caracterizam pelo surgimento súbito de manifestações clínicas. O diagnóstico da doença é 
feito principalmente por achados clínicos, mas exames laboratoriais como baciloscopia, análise 
histopatológica e reação de Mitsuda também são importantes tanto no diagnóstico quanto no 
acompanhamento da doença. O tratamento poliquimioterápico da hanseníase, que é recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde, envolve a administração de coquetéis de Dapsona, Clofazimina 
e Rifampicina, cujas dosagens dependem do grau da doença, além da idade e do peso do paciente. 
Devido ao elevado potencial de contágio, um dos aspectos mais importantes é a falta de informação 
da população, não apenas sobre os sintomas e tratamento, como também sobre as formas de 
contágio.  A falta de conhecimento resulta não apenas no aumento de casos, como também prejudica 
o diagnóstico precoce, o que influencia diretamente na eficácia do tratamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diagnóstico; hanseníase; Mycobacterium leprae; tratamento. 

 
 
2. USO INDISCRIMINADO DO CITRATO DE SILDENAFILA 
 
Autores: 
Juliano Sales de Oliveira  
Profa. Liliane Patrícia Plentz 
 
RESUMO  
A disfunção erétil é caracterizada por um distúrbio sexual, devido a alterações fisiológica ou 
psicológica de um homem, que por consequência, não consegue ter ou manter uma ereção 
satisfatória, adequada. Essa realidade está presente em uma quantidade significativa de homens, 
independentemente da idade, impactando de forma contundente sua autoestima, levando a situações 
como depressão, questionamentos sobre sua masculinidade e desconforto social. Com intuito de 
combater o problema, existe um tratamento farmacológico composto por citrato de sildenafila. Por se 
tratar de um medicamento adquirido sem a necessidade de uma receita médica, muitos homens 
fazem o uso sem qualquer acompanhamento ou diagnóstico médico, consequentemente, 
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aumentando casos de uso sem necessidade. Por se tratar de uma questão bastante sensível aos 
homens (performance sexual), muitos dos usuários ignoram as contraindicações e possíveis efeitos 
colaterais do uso sem diagnóstico preciso. Outra vertente é a falta de conhecimento desses dados, 
podendo ser facilmente resolvidos por esclarecimentos de dúvidas e informações dadas pelo 
farmacêutico. Esse trabalho visa demonstrar essa realidade de forma clara e efetiva, por meio de 
uma pesquisa realizada em uma farmácia localizada na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. 
A partir de um levantamento das vendas do citrato de sildenafila foi realizado uma análise dos dados 
alertando sobre o uso indiscriminado do medicamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: disfunção erétil; tratamento; sildenafila; automedicação; inibidores de 
fosfodiesterase. 

 
 
3. A UTILIZAÇÃO DO CANABIDIOL COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA 
O TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA 
 
Autores: 
Barbara Alves Carvalho 
Profa. Priscila de Matos Cândido-Bacani  
 
RESUMO 
A esquizofrenia, definida como uma síndrome crônica, cujo quadro sintomático expressa 
manifestações psicopatológicas variadas de pensamento, cognição e comportamento, é decorrente 
de uma desordem de neurotransmissores. Os medicamentos sedativos disponíveis no mercado não 
são capazes de promover a cura desta doença, porém são destinados a diminuir o surgimento e a 
intensidade de seus sintomas. Neste sentido, este trabalho por meio de uma revisão literária, buscou 
demonstrar a utilização do canabidiol (CBD) enquanto antipsicótico para a contribuição do tratamento 
esquizofrênico. O mesmo é um fitoconstituinte da planta Cannabis sativa que apresenta como 
mecanismo de ação a ligação no receptor canabióide tipo 1 (CB1) presente no sistema 
endocanabioide do organismo humano. Esse sistema está presente nos neurotransmissores 
definidos desencadeadores dos sintomas positivos e negativos esquizofrênico, como alucinações e 
perda da capacidade de sentir prazer, respectivamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transtorno esquizofrênico; CBD; neurotransmissores; quadro clínico.  

 
 
4. A UTILIZAÇÃO DAS ISOFLAVONAS COMO ADJUVANTE PARA O 
TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 
 
Autores: 
Venilde dos Santos Sousa 
Profa. Ana Claudia Conde Peres 
 
RESUMO 
Os alimentos funcionais utilizados na dieta de diversas populações ao redor do mundo são 
importantes fontes de energia e diversos nutrientes. A soja (Glycine max) que apresenta uma 
composição significativamente rica em proteína, vem se destacando, pois além de sua função normal 
de nutrição, ainda apresenta diversos benefícios para a saúde, uma vez que possui compostos 
bioativos, denominados isoflavonas que reduzem consideravelmente a agressividade do câncer de 
mama. Este que por sua vez se desenvolve evidentemente em algum tecido da mama, 
principalmente nos ductos mamários e/ou suas estruturas adjacentes como a aréola e as glândulas 
endócrinas e apresenta diversos fatores de risco associados. Deste modo, por meio de uma revisão 
bibliográfica, este trabalho objetivou demonstrar os aspectos gerais do câncer de mama (área 
lesionada, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento convencional) e a 
eficácia das isoflavonas da soja como adjuvante. Basicamente, a daidzeína, a genisteína e a 
gliciteína atuam inibindo a topoisomerase II, enzima nuclear responsável por diversas atividades 
fisiológicas do organismo, sobretudo, catalisar a lise da molécula de DNA e consequentemente 
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designar o processo de divisão mitótica, o que contribui para a redução da proliferação e 
agressividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: isoflavonas; câncer de mama; topoisomerase II; tratamento adjuvante. 

 
 
5. ANTI-HIPERTENSIVOS DISPENSADOS EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL 
 
Autores: 
Adna Priscila de Jesus Ferreira 
Jadmilla Garcia de Paula 
Jéssica Coutinho Lima de Souza 
Profa. Isabella Garcia Takahashi 
 
Resumo 
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença que atinge uma grande parcela da população 
brasileira. Trata-se de uma das principais causas de morte no país. É caracterizada pelo aumento da 
pressão sanguínea, podendo gerar complicações como acidente vascular encefálico, infarto e 
insuficiência renal e cardíaca. Os medicamentos anti-hipertensivos buscam regular e manter a 
pressão arterial em níveis normais sendo importantes e indispensáveis para a melhora da qualidade 
de vida desses pacientes. O objetivo deste trabalho é descrever sobre os medicamentos anti-
hipertensivos mais utilizados em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do município de 
Inocência do Estado do Mato Grosso do Sul. A coleta de dados foi realizada com base nos registros 
de dispensação de medicamentos da Unidade de Estratégia de Saúde da Família (UESF) Abadio 
Garcia Leal e Valmir Vieira Lima da cidade de Inocência – MS, nos meses de abril-maio de 2019. 
Conclui-se que existe uma diversidade de medicamentos disponíveis para o controle da PA, 
facilitando a adesão do paciente ao tratamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hipertensão arterial; anti-hipertensivos; tratamento. 

 
 
6. ATIVIDADES BIOLÓGICAS E APLICAÇÃO TERAPÊUTICA DO CANABIDIOL 
NO TRATAMENTO DE CRISES EPILÉPTICAS 
 
Autores: 
Julia Costa Silva 
Prof. Saulo Euclides Silva 
Prof

a.
 Catarina Akiko Miyamoto 

 
RESUMO 
A Cannabis sativa, conhecida popularmente como “maconha”, é uma planta conhecida 
internacionalmente por seu uso recreativo e alucinógeno, efeito este decorrente da substância ativa 

-9 tetrahidrocanabinol. Porém, além desta substância, também é encontrado o canabidiol (CBD), um 
canabinoide com potenciais atividades terapêuticas já descritas na literatura, principalmente no que 
diz respeito às atividades que envolvem o sistema nervoso central. A epilepsia é uma condição clínica 
decorrente de alterações ou hiperexcitabilidade das atividades neuronais, o que pode levar o paciente 
a crises convulsivas decorrentes desta condição clínica. Para o tratamento da epilepsia vários 
fármacos estão disponíveis na terapêutica, como barbitúricos e outros anticonvulsivantes, porém 
estas drogas promovem o aparecimento de reações adversas indesejáveis, podendo chegar a 
episódios depressivos e psicóticos em situações mais graves. Diante disso, este estudo consiste em 
descrever os efeitos biológicos promovidos pelo CBD, principalmente no que diz respeito ao 
tratamento da epilepsia. Vários dados mostram que o CBD tem um potencial interessante em reduzir 
ou abolir crises convulsivas e epilépticas com efeitos adversos muito menores do que os encontrados 
nos fármacos antiepilépticos clássicos. Ademais, vários dados de estudos preliminares mostram que 
o CBD não induz tolerância ou dependência e, possivelmente, não produz efeitos tóxicos decorrente 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
X ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2019 

84 
 

 
 

de seu uso em longo prazo. Sendo assim, estudos mais aprofundados são necessários para validar o 
uso do CBD no tratamento de epilepsias, já que se trata de uma substância com potencial ação 
terapêutica a ser explorada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cannabis sativa; cababidiol; epilepsia; potencial terapêutico. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 107 – FISIOTERAPIA  
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: André Luis de Melo Gonçalves; Juliana 
Ferreira. 
 
 

1. A HIDROTERAPIA COMO RECURSO DE TRATAMENTO DOS PACIENTES 
ACOMETIDOS POR FIBROMIALGIA 
 

Autores: 
Ivania Souza Queiroz Cavalcante 
Profa. Graciela Junqueira de Abreu 
 
RESUMO 
Esta revisão de literatura busca reconhecer a eficácia dos efeitos da hidroterapia no tratamento dos 
sintomas e na melhora da qualidade de vida de pacientes com fibromialgia. Ela apresenta sintomas 
perturbadores e os pacientes são desacreditados pelos parentes, que duvidam que essa dor 
realmente exista, pois não há inflamação aparente ou alteração nos tecidos. Seus sintomas somente 
são observados com a análise clínica. Além das dores crônicas difusas, com permanência superior a 
três meses e a sensibilidade nos tecidos, essa patologia apresenta outros danos, como fadiga, 
mesmo em repouso, apneia, distúrbios do sono, insônia, síndrome das pernas inquietas, dores de 
cabeça, dor pélvica e abdominal, síndrome do intestino irritável, dormência e formigamento nas mãos 
e nos pés, palpitações, redução na capacidade de se exercitar, problemas de memória e de 
concentração, além da ansiedade e da depressão. Apresenta etiologia desconhecida e é reconhecida 
como uma das principais causas de morbidades mundiais, com prevalência maior no gênero 
feminino. O processo de cura não foi estabelecido e não existe tratamento especifico, que é 
caracterizado essencialmente como farmacológico e não farmacológico. Necessita de uma 
abordagem multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A hidroterapia como 
recurso fisioterapêutico tem sido importante para a reabilitação de alterações funcionais, pois 
proporciona uma redução dos sintomas da fibromialgia, causando um relaxamento muscular, 
melhorando a capacidade cardiorrespiratória e o fluxo sanguíneo, além de proporcionar através da 
agua aquecida entre 32º e 34ºC uma sensação de bem-estar, melhorando o quadro depressivo deste 
paciente e oferecendo múltiplos benefícios psicológicos. 
 
PALAVRAS CHAVE: fibromialgia; hidroterapia; tratamento; qualidade de vida. 

 
 

2. ANÁLISE DO ESTRESSE OCUPACIONAL EM MÉDICOS DO TRABALHO 
 

Autores: 
Mariane Gonçalves Pereira  
Prof. Graciela Junqueira de Abreu 
 
RESUMO 
O estresse é definido como um conjunto de reações do organismo a agressões de origens diversas, 
capazes de perturbar o equilíbrio interno, constituindo uma reação com componentes físicos e 
emocionais, comprometendo a homeostase do organismo como um todo, e quando esse estresse 
passa a ser excessivo produz consequências psicológicas e emocionais chamadas de psicossociais. 
Quando esse estresse é ocupacional provoca impactos no trabalho, ocasionando diminuição da 
produtividade e o aumento dos custos na organização desse ambiente, isso ocorre devido aos 
possíveis problemas de saúde, suscitando maior rotatividade e absenteísmo. A medicina é 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/insonia
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome-das-pernas-inquietas
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome-do-intestino-irritavel
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/dormencia-e-formigamento
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considerada uma das profissões mais desgastantes e estressantes, tanto por suas características 
particulares, como também pelas condições e organização do trabalho médico. O estresse 
ocupacional em médicos prejudica a saúde do profissional e também a qualidade dos atendimentos 
por ele prestados. Diante da importância desse tema foi realizada uma pesquisa transversal, 
utilizando o Inventario de Sintomas de Stress para adultos de Lipp, para avaliar os níveis do estresse 
e sua sintomatologia. Esse questionário foi aplicado entre 8 médicos, com especialização em 
medicina e segurança do trabalho e avaliou o nível de estresse, permitindo uma comparação entre as 
sub funções dessa área. O resultado desse estudo demonstrou que os médicos estão expostos a 
fatores estressantes, mas ainda se adaptam ao ambiente e ao contexto de trabalho, havendo a 
necessidade de um acompanhamento desse grupo, para que não sejam acometidos pelos sintomas 
do estresse no futuro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estresse ocupacional; médico do trabalho; ergonomia. 

 
 

3. REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM ARTROPLASTIA 
TOTAL DO JOELHO 
 

Autores: 
Ramaiane Pacifico da Silva  
Prof. Wuendel Corsino de Souza 
 
RESUMO 
A artroplastia total de joelho é um procedimento cirúrgico que faz a substituição de uma articulação 
degenerada por uma prótese metálica, este procedimento é indicado para dor articular intensa e 
destruição da cartilagem do joelho. Este procedimento traz como benefícios diminuição da dor e 
melhora na qualidade de vida. A reabilitação fisioterapêutica é de total importância no pré e pós 
operatório trazendo técnicas para prevenir trombos e edemas, para diminuição da dor, melhora do 
equilíbrio e força muscular. 
 
PALAVRA-CHAVE: artroplastia total do joelho; anatomia do joelho; reabilitação fisioterapêutica. 

 
 

4. OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NO ALÍVIO DA LOMBALGIA  
 

Autores: 
Bruna Dos Santos Rodrigues 
Julia Queiroz Barbosa 
André Luis de Melo Gonçalves 
 

RESUMO 
A lombalgia é uma dor que ataca a região lombar, e que além de gerar, um enorme desconforto, 
atrapalha de forma negativa a possibilidade das realizações de AVDS (atividades de vida diárias) de 
algumas pessoas. A mesma possui vários estágios diferentes que pode chegar ao ápice da dor 
crônica em poucos dias. Seus sintomas mais comuns são algumas disfunções da coluna vertebral em 
ambos os sexos e a comete em qualquer idade. A lombalgia também pode ocorrer através de 
movimentos bruscos na academia com levantamento de pesos inadequados, pois pode afetar as 
estruturas da região lombar que são fortemente sobrecarregadas.  O estresse, a preocupação e falta 
de postura irão influenciarmos os incômodos lombares, e deixar a musculatura contraída, e o que irá 
gerar fortes dores. O tratamento da dor lombar tem como proposta geral controlar o quadro álgico e 
promover o bem-estar e o retorno das atividades funcionais do indivíduo. A fisioterapia dispõe vários 
recursos terapêuticos que auxilia na promoção do alivio da dor e na reabilitação do paciente. A 
importância desde estudo foi mostrar como a lombalgia é comum entre a população e como ela age 
na musculatura. O estudo também teve o intuito de explicar alguns passos para o tratamento e alivio 
das dores na coluna vertebral causadas pela lombalgia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lombalgia; coluna; tratamentos; cinésioterapia; termoterapia; eletroterapia; 
pilates; crioterapia. 
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5. OS EFEITOS DA MANIPULAÇÃO ARTICULAR DE ALTA VELOCIDADE E 
BAIXA AMPLITUDE REALIZADAS NA COLUNA VERTEBRAL – Revisão 
Bibliográfica  
 
Autores: 
Renan Fabricio Amurim Silva 
Profa. Soraya Zacharias Calixto 
 
RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo realizar uma análise através de levantamento bibliográfico 
quanto aos efeitos da manipulação articular de alta velocidade e baixa amplitude realizada na região 
vertebral. Utilizada na osteopatia e na quiropraxia as técnicas de manipulação vertebral vêm sendo 
amplamente empregadas na pratica clínica, por apresentar resultados satisfatórios no tratamento de 
patologias e melhoras funcionais. Nas últimas décadas tem se tornado alvo de estudos que buscam 
respaldar cientificamente a utilização das técnicas, devido os resultados apresentados nos 
tratamentos. As manipulações tem sido empregadas na pratica clinica como potencialmente capazes 
de gerar respostas autonômicas, como a excitação ou supressão do sistema nervoso autônomo, 
sendo capaz de influenciar sobre a funcionalidade de sistemas, podendo causar alterações na 
frequência cardíaca, pressão arterial, entre outros, além de apresentar melhora em muitas desordens 
musculoesqueléticas. Durante a pesquisa foi realizada uma revisão de literatura de trabalhos que 
avaliaram os efeitos apresentados com técnicas de manipulação vertebral de alta velocidade e baixa 
amplitude.  Através do levantamento bibliográfico foram apresentados resultados favoráveis a 
utilização de tais técnicas com o objetivo de regular o funcionamento do sistema nervoso autônomo. 
No entanto os mecanismos fisiológicos pelo qual ocorrem tais efeitos ainda não foram totalmente 
elucidados. Portanto apresenta-se a necessidade de desenvolvimento de mais estudos visando 
melhor qualidade metodológica para melhor compreensão dos mecanismos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: manipulação espinhal; terapia manual; alta velocidade e baixa amplitude; 
quiropraxia. 

 
 
6. EFEITOS TERAPÊUTICOS DA HIDROTERAPIA EM PACIENTES COM 
ACONDROPLASIA 
 
Autores: 
Thamiris dos Santos Santaela 
Brenda Natiely Vieira dos Santos 
Prof. Wuendel Corsino de Souza 
 
RESUMO 
A hidroterapia é utilizada desde os primórdios, sendo explorada aos poucos com a descoberta de 
diversos métodos e princípios físicos que auxiliam o tratamento de diversas patologias, como a 
acondroplasia, estimulando as reações de equilíbrio, coordenação, postura, analgesia, e até 
benefícios psicológicos. A acondroplasia é caracterizada como um distúrbio genético autossômico 
dominante que afeta a ossificação endocondral, e constitui uma das causas do nanismo. O presente 
estudo tem a proposta descrever os benefícios da hidroterapia no tratamento da acondroplasia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: acondroplasia; nanismo; fisioterapia; hidroterapia. 
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7. A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO PARA DOENÇA DE 
PARKINSON: Uma Revisão Bibliográfica 
Análise acerca dos efeitos do tratamento fisioterapêutico no equilíbrio de 
pacientes acometidos pela doença de Parkinson. 
 
Autores: 
Thamires Ramos Costa  
Vanuza Ramos de Souza 
Profa. Elaine da Silva Kraieviski Ruiz 
 
RESUMO 
A Doença de Parkinson (DP) que é caracterizada por bradicinesia – lentificação dos movimentos 
voluntários -, rigidez, instabilidade postural e tremor de repouso, é uma doença neurológica 
progressiva que ocorre no sistema extrapiramidal. Neste trabalho, há a pretensão de se evidenciar o 
benefício da prática de atividades fisioterápicas regulares no paciente acometido pela Doença de 
Parkinson. O tratamento em questão é composto por treinamento de marcha, exercícios motores, 
terapia de relaxamento, treinamento das atividades diárias, treino de equilíbrio, exercícios 
respiratórios, facilitação neuromuscular proprioceptiva, estímulos proprioceptivos e fortalecimento dos 
principais grupos musculares. Além da fisioterapia focada no fortalecimento muscular do indivíduo, 
também é trabalhado o alongamento passivo, ou ativo ou ativo-assistido, associados a estímulos 
verbais que irão estimular as funções cognitivas do paciente. Para a realização do presente artigo, foi 
realizada revisão bibliográfica sistemática de publicações a respeito do aludido assunto. Em que pese 
a pouca produção de trabalhos científicos com amostras significativas a respeito, os resultados até 
agora obtidos em pesquisas, asseveram que a prática regular dos exercícios físicos, de modo que se 
torne algo costumaz na vida do paciente, traz melhoras significativas ao quadro em questão, 
prolongando e melhorando cada vez mais a qualidade de vida do indivíduo acometido pela Doença 
de Parkinson. 
 
PALAVRAS-CHAVE: atividade motora; doença de Parkinson; fisioterapia neurológica; terapia por 
exercício. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 108 – FISIOTERAPIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Wuendel Corsino de Souza; Silvia Bandiera 
Borges. 
 
 
8. REVISÃO LITERARIA DA TÉCNICA PEDIASUIT NA PARALISIA CEREBRAL 
 
Autores: 
Carla Marcela Soares Da Silva 
Prof. André Luis de Melo Golçalves 
 
RESUMO 
A paralisia cerebral é um conjunto de desordens motora que afeta o movimento e a postura, é 
caracterizada por uma lesão cerebral gerada na criança no período pré, Peri ou pós natal. 
Dependendo do local do cérebro aonde ocorre a lesão e do numero de células atingidas, a paralisia 
cerebral danifica o funcionamento de diferentes partes do corpo. A principal característica é a 
espasticidade e rigidez muscular que esta presente na maioria dos pacientes. A fisioterapia é total 
importância no desenvolvimento motor desde os primeiros meses de vida até a vida adulta. Alguns 
métodos tem se mostrado eficazes no tratamento como o pediasuit, que trabalha no desenvolvimento 
motor, na eliminação de reflexos patológicos e no estabelecimento de novos padrões de movimentos 
corretos.  
 
PALAVRAS-CHAVES: paralisia cerebral; rigidez muscular; fisioterapia; pediasuit. 

 
 
9. OS BENEFÍCIOS DO PILATES DURANTE A GESTAÇÃO 
 
Autores: 
Bruno Modesto Silveira 
Júlia Brandão Quintana 
Prof.ª Elaine da Silva Kraievski Ruiz 
 
RESUMO 
Durante a gestação o corpo da mulher sofre modificações que provocam incômodos, dores e 
tensões. O método de Pilates auxilia no alivio das dores que estão associadas a essas mudanças 
que ocorrem no período gestacional, eles também melhoram a circulação de todo o corpo inclusive 
no abdome o que é benéfico para o bebê auxiliando na hora do parto e proporcionando um pós-parto 
mais tranquilo. Este estudo trata-se de uma revisão de literatura específica de caráter exploratório, 
realizada em sites de plataformas eletrônicas, estudando artigos relacionados ao tema, pesquisas 
em acervos da biblioteca da Faculdade dês Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS e bibliotecas 
eletrônicas utilizando de artigos e obras publicados entre os anos de 2010 a 2019. Verificou-se então 
que, o método Pilates exercita o corpo de forma eficiente, o que ameniza as dores decorrentes desse 
período, fortalecendo a musculatura como um todo, trabalhando bem o abdome favorecendo uma 
melhora da respiração, importante também na musculatura do assoalho pélvico que traz benefícios 
não somente durante a gestação como no pós-parto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestação; alívio das dores; exercícios físicos; Pilates. 
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10. ANÁLISE DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PÓS OPERATÓRIO 
EM PACIENTE COM REVASCULARIZAÇÃO CORONARIANA  
 
Autores: 
Ana Beatriz Silva de Almeida 
Prof. André Luis de Melo Gonçalves 
 
RESUMO 
O coração é um dos principais órgãos, ele tem a função de bombear sangue para todo o corpo, um 
mal fornecimento pode gerar doenças graves como a Doença Arterial Coronariana, a mesma se 
caraterizada pelo mal fornecimento de sangue enviado do coração até o musculo, pelo acumulo de 
gordura na artéria. E uma das indicações é a cirurgia de Revascularização Coronariana, a mesma 
pode ter complicações no pós-operatório, a partir desse momento atuação da fisioterapia contribui 
diretamente na melhora do paciente. Desta forma, o estudo buscou visar os conhecimentos da 
fisioterapia durante o tratamento, que inclui exercícios aeróbicos, esteiras ou caminhadas. A pratica 
correta de cada exercício tras benefícios como a melhora na frequência cardíaca, melhora a 
qualidade de vida, aspectos psicológicos, reduz manifestações e um nível de independência maior. 
 
PALAVRAS-CHAVE: revascularização coronariana; reabilitação; cuidado pós-operatório; fisioterapia. 

 
 
11. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DAS LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO 
ANTERIOR EM JOGADORES DE FUTEBOL E SUAS PREVENÇÕES 
 
Autores: 
Rafael da Silva Santos 
Prof. Wuendel Corsino de Souza 
Prof. André Luís de Melo Gonçalves 
 
RESUMO 
O joelho é a maior e mais complexa articulação do corpo humano e também corresponde ao meio de 
locomoção. Com isso sua incidência de lesões é a de maior destaque no meio futebolista, dando 
ressalva ao ligamento cruzado anterior, que é uma preocupação constante para os relacionados ao 
desporto. O ligamento cruzado anterior pode ser lesionado por diversos fatores. O mecanismo de 
lesão pode ser característico de uma força valga aplicada ao joelho em flexão e rotação externa, com 
o pé apoiado a uma base fixa ou até mesmo com uma hiperextensão junto a uma rotação interna. A 
lesão ocorre comumente devido a um salto realizado pelo atleta, idade, sobrecarga elevada derivada 
do alto numero de jogos e treinos realizado e ate mesmo a qualidade do gramado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ligamento cruzado anterior; joelho; futebol. 

 
 
12. OS RISCOS DE QUEDAS DOMICILIARES EM IDOSOS E A IMPORTÂNCIA 
DA FISIOTERAPIA 
 
Autores: 
Larissa de Souza Silva 
Taís Fernanda dos Santos  
Prof. André Luis de Melo Gonçalves 
 
RESUMO  
O processo do envelhecimento acarreta alterações fisiológicas, patológicas e psicológicas 
decorrentes à idade que levam a uma redução da capacidade de adequação do indivíduo ao meio 
ambiente, a queda tem sido um grande problema da saúde pública, com alto índice de morbidade e 
mortalidade na população, constituindo-se a sexta causa de óbitos em idosos desta forma as 
principais causas de quedas em idosos são por fatores múltiplos que referem nos riscos intrínsecos 
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são fisiológicos do envelhecimento e condições patológicas e extrínsecos são em suas residências ou 
lugares externos. A fisioterapia possui um papel importante, atuando na prevenção e orientação dos 
riscos de quedas, trabalhando na realização de atividades físicas, treino de marcha e de equilíbrio, 
fortalecimento muscular e dando orientações domiciliares para que reduza as quedas do ambiente 
em que vi, melhorando a manutenção ou evolução da capacidade funcional, para reduzir o índice de 
queda. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia; prevenção;  quedas; idosos; envelhecimento. 

 
 
13. ANÁLISE DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM 
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA COMO MEDIDA PREVENTIVA 
 
Autores: 
Ana Flávia Miguel Pacito 
Prof. André Luis de Melo Gonçalves 
 
RESUMO 
A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma patologia complexa e sistêmica. A exposição a agentes 
químicos, poluição e o tabagismo resulta em respostas inflamatórias que estreitam as vias aéreas e 
causam a destruição do parênquima pulmonar. Alterações como redução da aptidão física, dispnéia e 
intolerância ao exercício estão presentes nesta patologia. Pacientes apresentam aumento da 
resistência nas vias aéreas e aprisionamento aéreo em virtude da diminuição do fluxo expiratório que 
prejudica a mecânica respiratória, com conseqüente prejuízo à cinética dos músculos respiratórios. 
Este trabalho visa explanar e analisar quais os tratamentos mais eficazes na reabilitação. O programa 
de fisioterapia respiratória inclui exercícios aeróbicos, treino de força de músculos respiratórios e 
endurance de membros inferiores, é indicado à pacientes em qualquer estágio da patologia. 
Exercícios aeróbicos aumentam a concentração de enzimas oxidativas, melhora a capilarização dos 
músculos e resulta no aumento da capacidade pulmonar total, pode ser realizado em cicloergômetro, 
esteira ou caminhada. O treino de força dos músculos ventilatórios tem o objetivo de aumentar a 
intolerância ao exercício e reduzir o grau de dispnéia.  A prática correta do protocolo trás benefícios 
como a melhora da capacidade pulmonar, maior tolerância ao exercício, proporciona melhor 
qualidade de vida, reduz manifestações clínicas e maior nível de independência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: doença pulmonar obstrutiva crônica; reabilitação pulmonar; fisioterapia 
respiratória; qualidade de vida. 

 
 
14. EQUOTERAPIA EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL 
 
Autores: 
Giovana Mascarenhas Garcia Silva  
Profa. Elaine da Silva Kraieviski Ruiz 
 
RESUMO 
A paralisia cerebral se caracteriza por uma lesão cerebral gerada na criança no perído pré, peri ou 
pós-natal. As sequelas vão depender de cada caso, por isso é muito importante uma equipe 
multidisciplinar para atender todas as necessidades do recém-nascido. As características espásticas 
da paralisia estão presentes na maioria dos pacientes. A fisioterapia tem papel fundamental no 
desenvolvimento motor, desde os primeiros meses de vida até a vida adulta. Alguns recursos que 
podem ser ultilizados, como a equotertapia, também chamada de hipoterapia, serve para estimular o 
desenvolvimento da mente e do corpo. A Equoterapia foi reconhecida como método terapêutico pelo 
Conselho Federal de Medicina em 1997e, atualmente, encontra-se entre os serviços especializados 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta técnica, o profissional controla o cavalo de 
modo a estimular a postura, o equilíbrio, a coordenação, a força e o sistema sensório-motor da 
criança, enquanto ela responde a estes estímulos e também interage com o animal. Quanto maior for 
a criatividade do terapeuta, dentro dos limites que a técnica impõe, mais beneficamente estimulado o 
paciente será. Os estímulos obtidos pela equoterapia repetem a amplitude, o ritmo e a velocidade 
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através de uma estimulação vestibular lenta, o que é capaz de minimizar o tônus muscular. A 
evolução do alinhamento postural torna o gesto motor mais coordenado, cautelando a ocorrência de 
compensações que possam resultar em deformidades. O fundamento principal deste tipo de terapia é 
o movimento tridimensional da andadura ao passo, proporcionando ao corpo do paciente 
deslocamentos para frente e para trás, para um lado e para o outro e para cima e para baixo, 
associado a movimentos de cintura pélvica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: paralisia cerebral; equoterapia; hipnoterapia. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA/PRODUTORA – JORNALISMO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Ana Salton; Danielle Leduc; Rafael Furlan; 
Thiago Miyazaki; Luan Martins. 
 
 
1. FAKE NEWS: O Humor na Divulgação de Notícia Fictícias 
 
Autores: 
Ana Carolina Kozara 
Prof. Rafael Furlan Lo Giudice 
Prof. Luan Luis Martins 
 
RESUMO 
O trabalho tem como objetivo estudar a utilização de humor em notícias fictícias divulgadas em sites 
especializados na produção de fakenews. A princípio, será contada uma breve história sobre como as 
fakenews surgiram, as formas como elas se popularizaram nos tempos modernos e a forma que são 
compartilhadas pela sociedade. Após isso, o estudo será focado no portal "O Sensacionalista", 
especializado na divulgação humorística, com conteúdo assumidamente falso a respeito da política 
brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: humor; politica; notícias; fakenews. 

 
 
2. O PAPEL DO ASSESSOR DE IMPRENSA NA COMUNICAÇÃO SINDICAL: 
Uma Análise do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Três Lagoas e 
Selvíria – MS 
 
Autores: 
Bárbara de Fátima Martins 
Prof. Adriano Luís da Silva Vialle 
Prof. Luan Luis Martins 
 
RESUMO 
A comunicação se torna imprescindível em qualquer campo organizacional, visto que grande parte 
das empresas, entidades e instituições no Brasil, possuem uma assessoria de imprensa. Esta 
pesquisa em jornalismo propõe analisar o papel do assessor de imprensa na comunicação sindical da 
categoria educacional, apontando os aspectos de como a comunicação era feita no início e 
atualmente, as atribuições do assessor e seu respectivo papel dentro da entidade sindical, além de 
pontuar a história do surgimento da assessoria de imprensa e dos movimentos sindicais educacionais 
no Brasil.  
 
PALAVRAS-CHAVES: assessoria de imprensa; comunicação; sindicato. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 114 – MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Maria Francisca Neves; Samara Camargo; Erli 

Souza Bento. 

 
1. INFERTILIDADE EM TOUROS: Revisão de Literatura 
 
Autores: 
Bianca Tamires dos Santos 
Edinelson Coimbra De Souza Junior 
Mariana Gimenes Bonzegno 
Prof. Mauricio Stringhetta Mello 
 
RESUMO  
A infertilidade nos touros pode ser causada por diversos fatores, sejam eles patológicos ou 
ambientais. Com o intuito de prevenção ou reduzir esses fatores foi realizado essa revisão 
bibliográfica baseada em estudos atualizados sendo utilizados revistas eletrônicas, bibliografias e 
sites de senso comum, para analisar o desempenho reprodutivo desses animais e mostrando a 
importância da realização dos exames físicos (andrológico) nesses animais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bovino; exame; patologias; desempenho e reprodução. 

 
 
2. O USO DO BARBATIMÃO PARA POTENCIALIZAR A CICATRIZAÇÃO DE 
FERIDASEM EQUINOS: Estudo de Caso 
 
Autores: 
Ana Paula Eichelt Tavares 
Francine dos Santos Uchôa 
Felipe Ramires da Silva 
Profa Ane Pamela Capucci Torres 
 
RESUMO 
Trata- se de uma planta que possui alta procura no Brasil devido sua ação cicatrizante, está sendo 
usada em um equino que está com uma lesão no membro inferior esquerdo. Para o tratamento foram 
usadas as (Cascas) deste elemento entrando em processo de preparação para ser realizada no 
ferimento do animal. Este procedimento foi realizado em uma fazenda em Selvíria- MS sendo usado 
diariamente, com isso em poucos dias já se notaram melhoras fundamentais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Styphnodendron; equino; taninos. 
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3. TRATAMENTO DE SARNA DEMODÉCICA: Uso e Eficácia do Fluralaner – 
Relato de Caso 
 
Autores: 
Anne Caroline Nascimento Vilela 
Beatriz Zanfolin Torquato 
Karolyne Vieira Pedroso Santiago  
Mariana Cardoso de Oliveira Santos 
Profa. Agueda Aparecida Lima Da Silva Rial  
 
RESUMO 
Este trabalho relata o caso de uma cachorra da raça, fêmea, com dez anos de idade, pesando 25kg, 
diagnosticada com demodicose, os exames demonstraram a presença do ácaro Demodex canis. 
Animal encontrava-se com lesões hiperpigmentadas, descamação cutânea, e alopecia localizadas. 
Esta foi submetida ao tratamento com fluralaner (Bravecto ®), administração por via oral de 1 
comprimido mastigável de Bravecto® para cães de 20Kg a 40Kg (1000mg de Fluralaner), em dose 
única, sem associação de nenhum outro fármaco de ação sistêmica ou tópica. 
 
Palavras-chave: Demodex canis; demodicose; Fluralaner; tratamento. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 138 – NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Sabrina Macedo de Souza e Paula Roberta 

Soares. 

 
 
1. DESMAME PRECOCE 
 
Autores: 
Joyce de Campos 
Prof.ª Renata Petruci Flumian 
 
Resumo 
A amamentação é o modo mais natural e eficaz para saciar as necessidades do recém-nascido. A 
OMS recomenda que as crianças devam adquirir somente leite materno até os seis meses de vida e 
após esse tempo, devem ser vinculados alimentos que forneçam os nutrientes como: carboidratos; 
proteínas; lipídeos; vitaminas e minerais. O desmame precoce mostra grande índice de internação 
hospitalar devido a Pneumonia, infecções gastrointestinais, otite, ente outras doenças.  Sendo assim, 
várias medidas foram estabelecidas no país a fim de impulsionar a amamentação. Além do mais é 
fundamental que profissionais de saúde tenham o dever de atendimento de mães e bebês e a 
disposição para ouvir e informar sobre as dificuldades distintas de cada caso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame precoce; amamentação. 

 
 
2. A NUTRIÇÃO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE 
ONCOLÓGICO PALIATIVO 
 
Autores: 
Roberta Ferreira 
Profa. Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
Segundo o INCA, câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças que danificam órgãos e 
tecidos devido ao crescimento desordenado de células e é a segunda causa de morte por doença no 
Brasil, pela dimensão dessa patologia na área da saúde os cuidados paliativos é a abordagem mais 
eficaz quando se trata da qualidade de vida do paciente, pois ele visa à melhora da dor e dos 
sintomas tanto físicos como psicológicos, sociais e espirituais, também visa dar suporte para os 
familiares e amigos para aceitarem a vida e a morte como um processo natural e assim ajudarem o 
paciente a ter uma vida ativa sem ficar esperando a morte. O objetivo dessa revisão bibliográfica é 
demonstrar a importância do acompanhamento nutricional para melhora da qualidade de vida do 
paciente oncológico paliativo, onde para o desenvolvimento do mesmo foi utilizado artigos científicos 
com idioma em português, tendo como público alvo, pacientes adultos e publicados entre 2014-2018. 
O acompanhamento nutricional desempenha um papel fundamental no tratamento do paciente 
oncológico, pois o mesmo pode ter a via de alimentação comprometida, diminuição do apetite e do 
paladar, tendo que ser adaptado com frequência à dieta para adequação dos nutrientes e melhora da 
qualidade de vida, sempre respeitando os princípios da bioética, principalmente o da autonomia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos; nutrição; qualidade de vida. 
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3. ENDOMETRIOSE: Os benefícios Nutricionais no Tratamento 
 
Autores: 
Cleia Lopes Silvério  
Simone Garcia Pereira Bove 
Profa. Aline Coelho Viana 
 
RESUMO  
A endometriose é uma doença ginecológica que atinge principalmente as mulheres em período 
reprodutivo, ela ocorre devido à migração do tecido endometrial para fora da cavidade uterina, 
causando inflamação, dor pélvica e a infertilidade. Evidências científicas mostram que fatores 
imunológicos, genéticos, hormonais, anatômicos, ambientais e dietéticos estão relacionados com a 
patologia. As formas de tratamentos descrita na literatura são cirúrgicos, medicamentoso e hormonal. 
Segundo dados científicos relacionando nutrição e endometriose, aponta a dieta como sendo um fator 
intrínseco na patogenia, podendo piorar o quadro ou trazer benefícios à estas mulheres. O presente 
estudo busca compreender os fatores dietéticos na patogênese da endometriose, identificando assim 
alimentos fontes de nutrientes, com a ação anti-inflamatória e oxidativos que possam amenizar os 
sintomas e sua progressão. Neste contexto de nutrição e a endometriose, o padrão da dieta alimentar 
Mediterrânea corrobora com o tratamento da doença, pois ela é mencionada como sendo um modelo 
alimentar saudável à ser seguido na promoção de saúde, isso por se tratar de uma alimentação pobre 
em gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados, sendo muito rica em gorduras 
monoinsaturadas, com predominância de alimentos orgânicos, integrais, muitos vegetais, frutas e o 
mais natural possível com alto valor nutritivo, contribuindo na melhora dos sintomas da doença e 
promovendo uma melhor qualidade de vida para essa mulher. 
 
Palavras-chave: endometriose; tratamento; nutrição; dieta mediterrânea; vitaminas. 

 
 
4. PALADAR: A Influência dos Sabores no Estado Nutricional  
 
Autores: 
Sayumy Sawata Silva 
Thaiz Dias Bertalli 
Profa. Aline Coelho Viana 

 
RESUMO 
O paladar é definido pela capacidade de identificar o gosto, além da sensibilidade tátil quanto à 
química de substâncias que entram em contato com receptores gustativos e enviam informações para 
o sistema nervoso. O paladar é útil para fornecer informações sobre a qualidade e variedade dos 
alimentos, para auxiliar na escolha das preferências. O sentido do paladar é conceituado como um 
sentido químico por seus receptores serem estimulados resultantes de substâncias químicas 
presentes nos alimentos ingeridos. O sabor é um dos essenciais determinantes do desenvolvimento 
de preferências alimentares, influenciando desta forma a seleção dos alimentos. A compreensão do 
paladar é um elemento chave para a determinação das preferências e hábitos alimentares, uma vez 
que nos autoriza selecionar alimentos de acordo com os nossos desejos e, muitas vezes, de acordo 
com as nossas necessidades metabólicas. Este presente artigo tem como objetivo a discutir a 
influência do paladar na alimentação e no estado nutricional, aferir as opções e predileções 
alimentares, fazendo o uso de fontes bibliográficas da literatura cientifica nacional e internacional 
publicada em livros e artigos referente ao tema. Em decorrência inferimos que o paladar está 
relacionado com a infância dessa forma o paladar influenciará o seu estado nutricional, visando que 
as escolhas alimentares estão associadas com os fatores genéticos e ambientais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sabor; paladar; preferência alimentar 
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5. NECESSIDADES E RECOMENDAÇÕES DIETÉTICAS INFANTIS 
 
Autores: 
Amanda Faria de Souza 
Larissa Porfírio de Almeida 
Tainá da Silva Monteiro 
Victoria Carolina da Silva Rossi 
Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
Os cuidados com a nutrição infantil devem começar antes do nascimento da criança. Uma 
alimentação saudável e equilibrada da mãe desde o início da gestação será fundamental para a 
saúde e desenvolvimento do bebê ainda no útero, pois a má nutrição da mãe e do filho poderá ser 
responsável pelo aparecimento de várias patologias futuras. É de extrema importância ter uma 
alimentação balanceada em todos os estágios da vida, principalmente na infância onde as crianças 
estão em fase de desenvolvimento. Sendo assim, os macronutrientes tem um papel indispensável 
para o fornecimento de energia e construções e restaurações de células e tecidos. A alimentação 
infantil para estar balanceada e fornecer todos os nutrientes necessários para um bom crescimento e 
desenvolvimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: recomendações nutricionais infantis; necessidades nutricionais infantis; 
alimentação infantil. 

 
 
6. DOENÇAS NA LACTÂNCIA E IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO PELO 
CONSUMO ALIMENTAR ADEQUADO 
 
Autores: 

Brenda Caroline Dominical Rocha 
Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
Este estudo apresenta diferentes doenças que podem afetar o desenvolvimento tanto físico, mental e 
social de crianças na lactância, informações sobre o tratamento nutricional adequado, um consumo 
alimentar adequado, em muitos casos é fundamental e primordial para a melhora e o bem-estar e 
desempenho da criança que possui essas doenças. Os cuidados nutricionais adequados de acordo 
com a alimentação mostram a possibilidade de melhora e de progresso da prevenção dessas 
doenças, buscando melhorar ou prevenir o desenvolvimento dessas crianças nessa fase de grande 
importância. 
 
PALAVRAS-CHAVE: doenças; lactância; consumo alimentar; prevenção; crianças. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 139 – NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Renata Petruci Flumian e Ana Claudia Conde 

Peres. 

 
 
7. DIETA CETOGÊNICA NA EPILEPSIA REFRATÁRIA 
 
Autores: 
Luciano Camargo Abdur 
Mauricéia Alexandra de Oliveira Ferro 
 
RESUMO 
A epilepsia é um transtorno neurológico caracterizado por descargas elétricas anormais e excessivas 
no cérebro que se repetem em intervalos variáveis. É conhecido como um dos distúrbios mais 
comuns do sistema nervoso e podem se manifestar em pessoas de todas as idades, raças e etnias. 
Estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de epilepsia. As 
crises podem se manifestar em diversas formas, como por exemplo, convulsões, alterações ou perda 
da consciência, perda dos controles motores, sensitivos/sensoriais, autonômicos ou psíquicos 
involuntários percebidos pelo paciente ou por outra pessoa. A epilepsia refratária ou 
farmacorresistente ocorre quando uma pessoa não consegue a remissão das crises com tratamento 
adequado de dois ou mais medicamentos para convulsões. Para os casos de epilepsia não 
controlada com medicamentos, a dieta cetogênica surgiu como uma forma de tratamento. A dieta 
consiste no aumento do aporte de gorduras, redução dos carboidratos e adequação das proteínas. 
Na maioria dos tratamentos com a dieta é possivel reduzir o número de crises epilépticas em até 50% 
e em alguns casos pode-se alcançar a remissão completa. Neste artigo abordaremos a história, 
aplicação e eficácia da dieta cetogênica nos casos de epilepsia refratária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: dieta cetogênica; epilepsia refratária; cetose. 

 
 
8. EFICÁCIA DE SUPLEMENTOS TERMOGÊNICOS COMO RECURSO 
ERGOGÊNICO NO EMAGRECIMENTO 
 
Autores: 
Renan Rinque Villalon 
Paulo Henrique Reis da Silva 
Sabrina Macedo de Souza 
 
Resumo 
A termogênese é um termo usado para mensurar o gasto energético na forma de calor em tecidos 
vivos. Pode-se definir como substancia termogênica qualquer nutriente ou princípio ativo que tenha 
capacidade de aumentar o gasto calórico, diminuir o apetite, mobilizar gordura para facilitar a 
conversão da mesma em energia ou bloquear a absorção de gordura ingerida. O objetivo do trabalho 
foi buscar na base literária a eficácia no uso de substâncias termogênicas na mudança da 
composição corporal de seus usuários. Foi realizada uma revisão sistemática. Observou-se através 
de diversos estudos, que o uso de substancias termogênicas pode exercer efeito benéfico sobre a 
composição corporal, principalmente quando utilizado em combinação a um plano de deita e 
treinamento adequado para o objetivo do indivíduo. O papel do profissional nutricionista faz-se 
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fundamental, para além de esclarecimento de dúvidas, orientações necessárias para o uso correto e 
eficaz destes produtos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: termogênicos; emagrecimento; redução de gordura; recursos ergogênicos. 

 
 
9. AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA MERENDA ESCOLAR POR MEIO DE 
ÍNDICES DE DESPERDÍCIODO EM UMA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO 
DE TRÊS LAGOAS - MS  
 
Autores: 
Larissa Porfírio de Almeida 
Victoria Carolina da Silva Rossi 
Regiane Assis Veroneze Oliveira Vasco 
 
RESUMO 
A alimentação faz parte do cotidiano da população mundial, inclusive durante o período escolar sendo 
assim, essa pesquisa tem o principal objetivo de analisar a aceitabilidade da merenda escolar, e 
observar os desperdícios das preparações através da analise de sobras limpas e do resto ingesta. 
Após o trabalho de pesquisa, os dados passarão por analise e estatísticas para avaliação deste 
desperdício e observar se os números estão dentro dos níveis de aceitabilidade deste indice. 
 
PALAVRAS-CHAVE: merenda escolar; resto-ingesta; unidade de alimentação e nutrição; desperdício 
nas escolas. 

 
 
10. TRANSTORNO ALIMENTAR EM ADOLESCENTES 
 
Autores: 
Maira Kassab de Freitas 
Marcelo Recher de Araújo Junior 
Profa. Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO 
Transtornos alimentares são patologias que afetam cada vez mais a população jovem, apresentando 
quadros caracterizados por aspectos como medo mórbido de engordar, preocupação exagerada com 
o peso e a característica corporal. Deste modo, os transtornos alimentares, motivados por esta 
insatisfação corporal vêm crescendo cada vez mais, sendo comuns à anorexia e a bulimia, que são 
representadas principalmente pela redução voluntária do consumo alimentar com a progressiva perda 
de peso e a ingestão excessiva de alimentos seguida de vômitos e uso abusivo de laxantes e/ou 
diuréticos respectivamente. A alimentação mesmo sendo um ato biológico e constante, está 
intimamente relacionada a sentimentos como insegurança, bem-estar, afetividade, carências e 
angústias, sem contar a relação entre alimentação e experiências sociais, pois a maioria dos eventos 
sociais envolve comer e beber. Entre os transtornos mais comuns encontram-se a anorexia e a 
bulimia que são transtornos alimentares caracterizados por um padrão de comportamento alimentar 
gravemente perturbado, um distúrbio caracterizado pelo controle excessivo do peso e percepção 
alterada da forma corporal. Para elaboração deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica, 
através de bases de dados indexadas como Scielo, Lilacs e Medline, além de livros e revistas 
cientificas, que abordam sobre os transtornos alimentares na adolescência. Este estudo tem como 
objetivo compreender os transtornos alimentares que atingem essa população, pois, o 
comportamento dos pacientes é afetado de maneira física, psicológica, social, cultural e econômica, e 
descrever o que são e como ocorrem os transtornos alimentares considerados a bulimia e anorexia 
nervosa, assim como inspirar novas pesquisas na área. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transtornos alimentares; anorexia; bulimia; comportamento alimentar; habito 
alimentar. 
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11. PANCS: AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DA REGIÃO CENTRO OESTE E SEUS 
BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS. 
 
Autores: 
Amanda Faria de Souza 
Tainá da Silva Monteiro 
Fernanda Fumagalli 
 
RESUMO 
A sigla PANC significa Plantas Alimentícias Não Convencionais, em outras palavras, refere-se a todas 
as plantas que poderiam ser consumidas pelos seres humanos, porém não são consumidas. As 
PANCs ainda não fazem parte da cadeia produtiva e da alimentação habitual da população em geral, 
mas apresentam um grande potencial econômico e nutritivo, valorizando a agricultura familiar e 
respeitando os conceitos agroecológicos e de sustentabilidade. Um dos meios para uma alimentação 
balanceada é a redução do consumo de produtos processados e ultra processados e o aumento da 
ingestão de alimentos naturais. Diante destas circunstâncias as PANC’S qualificam-se como uma 
ótima fonte nutricional e funcional para uma alimentação mais natural. Consequentemente, as Plantas 
Alimentícias Não Convencionais (PANCs) se desenvolvem em ambientes naturais sem a necessidade 
do uso de fertilizantes e agrotóxicos. A Região Centro-Oeste apesar das dificuldades e dos desafios 
existentes, tem um histórico de aproveitamento de espécies vegetais nativas na culinária tradicional, 
como o pequi, a guavira e a castanha de baru, que possuem grande importância nutricional e a 
biodisponibilidade de nutrientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pancs; agrotóxicos; pancs da região centro oeste; sustentabilidade. 

 
 
12. A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA 
 
Autores: 
Aline Roberta Batista 
Thainara Vanessa da Costa Lima Xavier 
Juliana Ferreira 
 
RESUMO 
O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um transtorno que afeta 
o desenvolvimento da criança, caracterizado por alterações na capacidade cognitiva, habilidades 
sociais e até mesmo na alimentação. Com relação à alimentação, há três características peculiares 
aos portadores, que são a recusa, seletividade e indisciplina, tornando o processo nutricional 
bastante difícil. Alguns estudos sugerem a retirada de alguns componentes alimentares 
proporcionando melhora na qualidade de vida do portador. Diante desse contexto, esta pesquisa 
cientifica tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre o impacto da alimentação no 
desenvolvimento e melhora da qualidade de vida do autista. Pesquisadores têm avaliado ao longo 
dos anos, que em autistas, uma dieta isenta de caseína e glúten proporcionou uma melhora 
significativa nas capacidades cognitivas, sociais e de comunicação, mas para a retirada total destes 
alimentos deve-se ter o acompanhamento de um profissional nutricionista, para evitar possíveis 
carências de micronutrientes. Grande parte das crianças autistas é submetida a restrições 
alimentares mesmo sem comprovações científicas. Apesar da falta de validação científica, resultados 
positivos têm sido observados e a orientação com um nutricionista é importante para adotar uma 
intervenção segura e sem riscos de deficiências nutricionais, tendo em vista o quanto as restrições 
alimentares podem causar problemas para a saúde de qualquer indivíduo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: autismo; nutrição e autismo; restrição alimentar. 
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13. A SENSIBILIDADE NÃO CELÍACA AO GLÚTEN E SEUS ASPECTOS 
DIETOTERAPÊUTICOS 
 
Autores: 
Claudia Loes de Oliveira  
Paula Roberta Otaviano Soares Ferreira 
Mauricéia Alexandra de Oliveira  Ferro  
 
RESUMO 
Neste artigo foram abordadas questões relativas à sensibilidade não celíaca ao glúten, verificou-se no 
presente trabalho os aspectos relativos do glúten em si, seus efeitos tóxicos, psíquicos e químicos, os 
seus modos de ação, as manifestações organísmicas mediante sua ingestão, os efeitos negativos 
que o glúten produz na microbiota do intestino do portador da sensibilidade não celíaca ao glúten, os 
sintomas e as respostas organísmicas causadas pela sua ingestão, dos portadores da sensibilidade 
não celíaca ao glúten, os genes e os fatores que induzem à disposição dos indivíduos acometidos 
pela doença, houve uma analise também do tempo e de como é concluído o seu diagnóstico, os 
mecanismos fisioquímicos da digestão do sensível ao glúten, relacionou-se os efeitos deletérios e as 
deficiências que o glúten causa no organismo, foram analisados também quais são as manifestações 
e as enfermidades que estão associadas à sensibilidade não celíaca ao glúten, além de que, houve  
estudos de quais são os principais alimentos que contem glúten em sua composição, a dietoterapia, 
seus mecanismos de ação e as dietas apropriadas para o tratamento e controle da doença.   
 
PALAVRAS-CHAVES: glúten; dieta; sensibilidade; terapia. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 142 – PEDAGOGIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Deise Cristina de Araújo; Ana Laura da Silva 
Teixeira; Amanda Eliane Lamônica Araújo. 
 
 
1. O COORDENADOR COMO PESQUISADOR REFLEXIVO DA SUA PRÁTICA 
 
Autores: 
Andressa Neves Lima do Amaral 
Profa. Marcelina Ferreira Vicente 
 
RESUMO 
Este artigo de pesquisa qualitativa desenvolvido com revisão bibliográfica aborda o tema o 
coordenador pedagógico como pesquisador em uma pratica reflexiva, pois consideramos que para 
exercer um trabalho de qualidade o mesmo precisa ser um pesquisador e saber refletir sobre seu real 
papel dentro das escolas, buscando estratégias para superara os desafios as constantes mudanças 
contribuindo, assim, para a formação continuada dos professos, tendo total consciência do seu papel 
como mediador e dentro das diversas atribuições está o ato de acompanhar o trabalho docente, 
sempre pronto a motivar sua equipe sendo responsável pelo elo de ligação entre os envolvidos na 
comunidade educacional, fator crucial dentro da atual proposta de gestão democrática.  
 
PALAVRAS-CHAVE: coordenação pedagógica; formação docente; gestão democrática. 

 
 
2. A IMPORTÂNCIA DA LINGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO E AS 
DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO IDIOMA 
 
 
Autores: 
Leonardo Lopes Moura  
Profa. Rodrigo Andrade 

 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a importância da Língua Inglesa 
atualmente e as dificuldades em aprender esse idioma. Após o ingresso no curso de Pedagogia, tive 
a oportunidade de refletir sobre esta prática que aspiro exercer e compreendi algumas dificuldades no 
ensino e na absorção do conteúdo por parte dos alunos e professores. Ambos não têm contato social 
com o conteúdo da matéria e muitos veem a língua inglesa como impossível de ser aprendida ou 
transmitida da maneira mais eficiente e correta possível. Portanto é preciso entender as dificuldades 
na aprendizagem do idioma para que se tenha melhor entendimento de como melhorar o ensino do 
mesmo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa; didática; dificuldade; aluno. 
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3. O/A PROFESSOR/A E AS RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS TENSÕES NA 
RELAÇÃO PROFESSOR/A E ALUNO/A 
 
Autores: 
Thais Martins de Sousa 
Daiane Pinheiro dos Santos 
Prof. Fernando Guimarães Oliveira da Silva 
 
RESUMO 
Este texto problematiza duas situações. Por um lado, o preconceito entre professor/a e aluno/a, 
enfatizando as tensões vividas em sala, e por outro o despreparo dos/das professores/as, para 
concretizar os pressupostos da lei 10.639/03 para adoção de práticas de ensino e metodologias com 
enfoque nas relações étnico-raciais. O objetivo então, é mostrar que independentemente de suas 
crenças, ele precisa tornar sua prática direcionada ao público. Buscaremos também contribuir para 
solucionar os problemas, apontando possibilidades, mas não, receitas. Para isso, a utilização de 
metodologias ativas da aprendizagem, necessitam ser levadas em prática; o preconceito racial e 
étnico pode ser trabalhado de forma simples e sucinta, desde que o/a professor/a se sinta 
preocupado com situações assimétricas que acontecem com essas pessoas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: preconceito; dificuldades; preparo profissional. 

 
 
4. FAMÍLIAS, QUESTÕES SOCIAIS E INFÂNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Apontamentos Reflexivos 
 
Autores: 
Euzita de Cássia Lopes Fonseca 
Kethelyn Maciel Ramires 
Prof. Fernando Guimarães Oliveira da Silva 
 
RESUMO 
O presente artigo teve por objetivo abordar a temática do que é a família e os cuidados com a 
criança, a importância da mediação da família-escola, considerando a necessidade de a parceria ser 
produtiva. A metodologia se baseia no uso dos recursos da pesquisa bibliográfica, onde faremos 
pesquisas sobre a construção da ideia de família e as dificuldades que elas enfrentam para assegurar 
a proteção das crianças no compartilhamento dessa responsabilidade com a unidade escolar de 
educação infantil. Sendo assim, compreendem-se como conclusão final que a família, em parceria 
com a escola, é peças fundamentais para o desenvolvimento pleno da criança e são fundamentais 
para um bom desempenho escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVES: criança; educação infantil; família. 

 
 
5. DISCRIMINAÇÃO ÉTNICA E RACIAL: A Importância da Ação Pedagógica 
Desde a Educação Infantil Para a Formação de Uma Sociedade Mais 
Democrática 
 
Autores: 
Thayara da Costa Teixeira 
Profa. Marcelina Ferreira Vicente 
 
Resumo 
Este artigo de revisão bibliográfica tem como objetivos refletir sobre a discriminação étnica e racial e 
também sobre como implementar práticas que combatam tal realidade, desde a Educação Infantil. O 
artigo será organizado em duas partes, todas elas têm como pano de fundo as questões étnico-racial. 
Na primeira discutimos brevemente sobre a educação infantil. Na segunda problematizamos a 
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respeito do racismo e sua configuração na sociedade e apresentamos para o leitor sugestões de 
práticas pedagógicas para crianças pequenas, ou seja, de até 5 anos. Concluímos que o racismo e 
suas práticas estão presentes na sociedade, muitas delas veladas. Assim, apontamos que as práticas 
pedagógicas desde a Educação Infantil é uma forma de discutir a formação da sociedade brasileira, 
ressaltando a importância do negro. A literatura, jogos, brinquedos e brincadeiras em que há a 
presença de personagens de diferentes etnias é uma forma de mostrar as diferenças existem, mas 
que os seres humanos pertencem a uma mesma raça, a humana.  
 
PALAVRAS-CHAVE: discriminação; racismo; educação infantil; prática pedagógica 

 
 
6. LÚDICO: Uma Ferramenta de Ensino e Aprendizagem 
 
Autores: 
Iliete Correa dos Santos 
Prof. Taylan Gustavo Ladeia dos Santos 
Profa. Marcelina Ferreira Vicente 
 
RESUMO 
Este artigo é baseado em pesquisas bibliográficas e tem como o objetivo apresentar a importância do 
lúdico na educação infantil, e conceituar o papel do educador neste processo de ensino e 
aprendizagem. Atualmente adquirir a atenção de uma criança é um desafio, pois vivemos em uma era 
tecnológica onde os brinquedos são trocados por aparelhos eletrônicos com uma frequência 
significativa e inovar exige premência. As atividades elaboradas pelos professores (re) criadores são 
de grande relevância neste processo de ensino/aprendizagem, pois são momentos como este que as 
crianças desenvolvem sentimentos, cognição, interação social, cultura, dentre outras questões. Desta 
forma, espero oferecer uma leitura mais consciente acerca da importância do lúdico na vida da criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; lúdico; professor mediador. 

 
 
7. A TEORIA CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A 
GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 
 
Autores: 
Iliete Correa dos Santos 
Maria Beatriz Ferreira da Rocha 
Thayara Bassiky da Costa Teixeira 
Profa. Ana Laura da Silva Teixeira 
 
RESUMO 
Este artigo é baseado em pesquisas bibliográficas e tem como o objetivo apresentar as relações 
entre a teoria clássica da administração e a administração escolar, de maneira que fiquem em 
evidencia suas razões de existências e suas utilidades. Partindo das indagações referidas ao 
processo de administração escolar, o que a administração clássica oferece de benefícios sobre a 
Gestão escolar democrática? Quais suas funções e suas eficiências para os processos de 
desenvolvimento gestacional? Buscaremos apresentar os problemas causados quando não se ocorre 
uma administração democrática, pois vivenciamos questões e posturas inadequadas durante o 
estágio que poderiam ser evitadas a partir da pratica da administração coletiva. Portanto buscamos a 
fundo proporcionar uma leitura clara e objetiva a respeito de tais problemáticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: administração clássica; gestão escolar democrática; relação e realidade. 
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8. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): Uma Relação Entre 
Educação e Inclusão 
 
Autores: 
Maria Beatriz Ferreira da Rocha, 
Grasiele de Araújo Silva  
Profa. Deise Cristina de Araújo 
 
RESUMO 
O tema autismo vem sendo problematizado na área da educação, por receber crianças com esse 
transtorno no ambiente escolar por meio da educação inclusiva e pela preocupação com a formação 
de tais crianças. A educação infantil é o primeiro espaço onde essas crianças irão ter contato com o 
ambiente escolar, sendo essa a primeira etapa do seu desenvolvimento educativo. Assim, o presente 
artigo tem como objetivo compreender o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto histórico e 
analisar a inclusão na educação infantil. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica que nos 
permite o contato com o material já elaborado (Gil, 2005) e observações na educação infantil que é 
nosso ambiente de trabalho, tendo como intuito de identificar elementos do trabalho com crianças 
autistas. A pesquisa mostra diversos autores que contextualizam sobre os transtornos e sobre a 
necessidade de cada caso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: autismo; educação infantil; professores; dificuldades. 

 
 
9. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: Um Diálogo com a BNCC nas Práticas 
de Ensino-Aprendizagem  
 
Autores: 
Isabelle Geovana de Oliveira 
Keite Keli Simeão Rosa 
Profa. Amanda Eliane Lamônica Araújo 
 
RESUMO 
Este estudo parte de uma pesquisa bibliográfica e interpretativa que permeia os estudos dos 
processos de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil, realizando 
um diálogo com o documento formativo da Base Nacional Comum Curricular, que prevê novas 
práticas metodologias docentes com vistas ao protagonismo da criança frente a construção e 
consolidação de sua aprendizagem nas dimensões: cognitivas, socioemocionais, culturais e políticas, 
que favoreça a aquisição de competências e habilidades em seu desenvolvimento humano integral. A 
pesquisa ocupa-se também da realidade demonstrada por meio dos resultados divulgados pelas 
avaliações externas, que ainda se encontra deficitária no processo formativo do indivíduo, nas 
questões relacionadas não somente ao domínio da escrita e da leitura, mas sobretudo a 
compreensão do que se lê e escreve. Diante destes desafios enfrentados as reflexões aqui trazidas 
estão fundamentadas pelas contribuições da autora, Magda Soares, do emérito professor, Paulo 
Freire e da pesquisadora, Maria Rosário Mortatti, e o texto da BNCC, proporcionado aos professores 
alfabetizadores uma reflexão de suas práticas de ensino para que seja possível garantir uma 
educação de qualidade, assegurando o desenvolvimento eficaz no processo de alfabetização e do 
letramento, com práticas metodológicas ativas que possibilite ao educando uma posição crítica que 
contribua para transformação da sociedade ao qual faz parte se relacionando de forma significativa, 
ou seja, que todo o conhecimento consolidado faça sentido para sua vida em diversas dimensões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alfabetização; letramento; BNCC; ensino-aprendizagem. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 50 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 

PROFESSORES AVALIADORES: Juliana Fernanda de Barros; Tatiane Cristine 
de Souza Lima; Kleia Naiara Peixoto. 
 
 
1. A ESTIGMATIZAÇÃO DA COMUNIDADE LGBT FRENTE AS ISTS: Taxativas e 
Entrelinhas da Exclusão 
 
Autores: 
Vagner Santos Amoris Filho 
Profa. Bruna Amaral Davalo 
 
RESUMO 
A pesquisa propõe-se a investigar as origens das taxativas sociais acerca da comunidade 
LGBTQI+ frente a estigma da vulnerabilidade para infecções sexualmente transmissíveis, sendo 
até mesmo proibidos de doarem sangue por serem considerados grupos de risco. 
 
PALAVRAS-CHAVE: HIV; peste-gay; representações-sociais. 

 
 
2. AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE ACERCA DO TRANSTORNO DE 
PERSONALIDADE ANTISSOCIAL 
 
Autores: 
Danilo da Silva Lemos 
Natália Prates Marques 
Profa. Laiana Tiemi Kawashima 
 
RESUMO 
A presente pesquisa propõe o estudo do transtorno de personalidade antissocial embasado na 
Psicanálise, abordando os aspectos relevantes de suas características, de possíveis causas e 
intervenções. Através de estudos psicanalíticos, voltados para o Transtorno de Personalidade 
Antissocial, é possível encontrar teorias e hipóteses relacionadas à temática. Para um dos principais 
teóricos da abordagem Psicanalítica Sigmund Freud, tal problemática tem bastante relação com 
pulsões sexuais e autodestrutivas do indivíduo, no que diz respeito às pulsões de morte, tornando 
indivíduos ausentes de sentimento de culpa e remorso, exaltando apenas os princípios do prazer, 
com as artimanhas e enganações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: personalidade; transtornos; antissocial; psicanálise. 
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3. ADOÇÃO NO BRASIL: Discussões Sobre o Grupo de Apoio 
 
Autores: 
Fernanda Monteiro dos Santos Miranda 
Victor Matheus Prates Santos 
Profa. Anatiele Paula de Souza 
Prof. André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente artigo propõe uma compreensão acerca da adoção, relatando resultados obtidos dentro 
do grupo de apoio a adoção. A adoção juridicamente legalizada no Brasil ainda passa pelo processo 
de reconhecimento social e é cercado de dúvidas e preconceitos sobre a decisão do ato e a dinâmica 
familiar entre pais e filhos. Um dos principais meios de combater estes tabus e sanar as dúvidas pode 
ser feito através do levantamento de informações científicas sobre o assunto. O grupo de apoio à 
adoção é um espaço onde todos podem debater suas opiniões, compartilhar experiências, trabalhar 
sentimentos e emoções, possibilitando uma reflexão sobre os assuntos pertinentes a adoção, onde 
profissionais mediam e explicam o processo de forma legal e prática, preparando os candidatos para 
lidarem com a espera. Para a realização das atividades foram utilizados dinâmicas, discussão em 
grupo, palestras por meio de um embasamento teórico. Trabalhando os seguintes temas: “Desejo, 
motivação luto e adoção” e “Revelação”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção; psicologia jurídica; grupo de apoio. 

 
 
4. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DE NOVAS PRÁTICAS PARA O 
TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 
 
Autor: 
Gilmar Lucas da Silva 
 
RESUMO 
Este artigo exibe o resultado de uma pesquisa em uma comunidade terapêutica na cidade de Três 
Lagoas, interior do Estado de Matogrosso do Sul, com o objetivo de identificar um modelo de 
tratamento a dependentes químicos, uma experiencia que obteve êxito, um método capaz de 
proporcionar resultados eficientes para que pudéssemos sugerir a padronização do tratamento de 
adictos institucionalizados .  
 
PALAVRAS-CHAVE: dependência química; método de tratamento; intervenção; resultados. 

 
 
5. ENSAIO SOBRE A PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA 
 
Autores: 
João Paulo Costa de Oliveira 
Prof. André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
A história da psicologia está cheia de mudanças nos panoramas científicos. Divergências entre 
abordagens teóricas e formas de compreender o sofrimento humano são fatores que impulsionam os 
debates e as discordâncias entre psicólogos em todo o mundo. Mas algumas questões são deixadas 
de lado em congresso, simpósios e debates: Qual é o papel da psicologia? Estamos no meio 
científico essencialmente para estudar funções terapêuticas? O que representa “ser psicólogo”? 
Neste trabalho são apresentados vários estudos sobre a Psicologia Social e seu papel crítico na 
sociedade, trazendo reflexões sobre a Psicologia, a contemporaneidade e a ciência para além do 
campo clinico e terapêutico, ressaltando sua relevância no plano cultural de reflexão pública. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicologia social crítica; modernidade liquida; contemporaneidade; cegueira.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 57 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Anatiele Paula de Souza; Laiana Tiemi 
Kawashima; Thomas Henrique da Silva Teixeira. 
 
 
5. ADOÇÃO NO BRASIL: A Importância de Estabelecer Reflexões Sobre Essa 
Questão 
 
Autores: 
André Luiz Piratelli Rodrigues 
Cynthia Garcia Carneiro 
Thais Caroline Machado dos Santos 
Profa. Anatiele Paula de Souza 
Prof. André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a importância dos grupos de apoio a adoção para 
pessoas que tenham o desejo em adotar, visa salientar a importância de desenvolver reflexões a 
respeito dessa temática, pois o período de espera é mediado por sentimentos, anseios e incertezas, 
os grupos de apoio à adoção desempenham importante papel no esforço de aumentar a 
conscientização dos candidatos e das candidatas à adoção sobre essa questão, ajudam a diminuir 
esses sentimentos que rodeiam os pretendentes, sendo uma ferramenta de auxilio de preparação e 
prevenção de conflitos com a criança a ser adotada e assistência para lidarem com o processo, 
espera construção de vínculos afetivos, trabalharem emoções e sentimentos, além de trocarem 
experiências vivenciadas nesse processo. Os encontros ocorrem mensalmente durante o ano de 
2018, no entanto a nossa participação sucedeu duas vezes na primeira terça feira do mês de março e 
agosto. As atividades realizadas nos encontros consistiram em dinâmicas de grupo direcionadas na 
interação entre os membros do grupo, com o intuito que todos participem e contribuem de acordo 
com suas subjetividades, discussões sobre os temas propostos, fundamentando hipóteses, 
esclarecendo duvidas e foram utilizados recursos audiovisuais slides e vídeos direcionados ao tema 
proposto, com objetivo de fornecer informação de forma técnica acerca da psicologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção; psicologia jurídica; grupo de apoio. 

 
 
6. O PAPEL RESSOCIALIZADOR DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO 
 
Autores: 
Letícia Farias Silva 
Thalita Liria Sabbatini 
Laiana Tiemi Kawashima 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como intuito analisar a importância da ressocialização na Penitenciária 
Feminina de Três Lagoas/MS, com foco na atuação dos profissionais inseridos no sistema. Quando 
um sujeito comete um crime, é subtendido pela sociedade de que esse não está apto a viver em 
comunidade, assim sendo afastado de tal convívio. Desta forma, é importante ressaltar que, 
historicamente, as penitenciárias eram tidas como forma de controle social e recuperação do sujeito, 
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porém, a mesma acabou por ter um papel contrário que pode acarretar prejuízos ao indivíduo. As 
condições oferecidas às mulheres dentro do sistema prisional são de extrema importância que se 
possa compreender como funciona tal processo de ressocialização das mesmas, visto que não se 
pode deixar de lado as relações de poder que eram estabelecidas no passado entre homens e 
mulheres. Para tanto, também se faz importante abordar que a reinserção social torna-se efetiva 
quando há uma equipe preparada e disposta a promover tal processo e amparar o indivíduo para 
que, após sua liberdade, o mesmo não reincida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicologia penitenciária; ressocialização; sistema prisional; criminalidade. 

 
 
7. AFETO: Encontro com Gestantes – Grupo Interdisciplinar Para Gestantes e 
Acompanhantes 
 
Autores: 
Ane Caroline Ramires de Souza 
Tamiris Gabriela da Silva Ferreira 
Thalita Liria Sabbatini 
Prof. André Masao Peres Tokuda 
Profa. Laiana Tiemi Kawashima 
 
Resumo 
O objetivo deste trabalho é discutir sobre a saúde mental de gestantes e seus(suas) acompanhantes 
durante a gravidez e o pós-parto. Trata-se de um relato de experiência de um grupo com gestantes 
realizado a partir de projeto de extensão “Afeto: encontro com gestantes – grupo interdisciplinar para 
gestantes e acompanhantes”. O objetivo do grupo é promover maior qualidade de vida e 
conhecimento para gestantes e acompanhantes sobre a gestação, parto e pós-parto, pensando de 
forma ampliada, biopsicossocial. Pudemos perceber após a vivência com uma gestante e seu 
acompanhante que o grupos serviu para quebrar mitos e medos, além dar oportunidade para as 
participantes falarem sobre o assunto e suas preocupações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestação; grupo de gestante; psicologia clínica. 

 
 
8. LUTAR E RESISTIR: Uma Desconstrução do Gênero Feminino 
 
Autores: 
Ane Caroline Ramires de Souza 
Prof. André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
Essa pesquisa tem como objetivo compreender a construção do gênero feminino em uma sociedade 
patriarcal, discutindo as lutas por igualdade e independência e como o feminismo pode influenciar no 
processo subjetivo da mulher no âmbito familiar e profissional. Com isso acreditamos que as lutas das 
mulheres no passado fizeram com que as atuais pudessem continuar na busca por seus direitos e 
empoderamento. Assim, apresentaremos argumentos para tais questionamentos como, o estudo da 
importância dessa desconstrução do gênero feminino na sociedade, seus impactos em frente de uma 
sociedade patriarcal, quando ocorreu essa desconstrução e o que levou o gênero feminino se 
levantar para tal causa como feminismo – abordaremos também sobre o movimento feminista que 
teve início na década de 60 no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gênero-feminino; feminismo; sexualidade e gênero. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 60 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Fabiana Ferrari; Gisele da Rosa Antonio; 
Moyses Martins Tosta Storti. 
 
 
9. A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
Autores: 
Juliana dos Santos Terenzi 
Rebeca Teixeira de Souza 
Profa. Laiana Tiemi Kawashima 
 
Resumo 
O desenvolvimento humano envolve uma série de processos e pode ser influenciado por diversos 
fatores internos e externos à criança. A família é um desses fatores, atua como o primeiro grupo 
social de um indivíduo e tem como uma de suas funções a mediação da relação entre o mundo e a 
criança. Assim, essa pesquisa foi realizada a partir de artigos, encontrados na base de dados do 
Scielo, compreendidos entre os anos de 2000 e 2019, que discutem a influência que a família exerce 
no processo de desenvolvimento infantil. Diante dos estudos apresentados foi possível analisar que a 
participação da família se faz necessária desde os primeiros dias de vida, para que a criança possa 
crescer em um ambiente seguro, sentindo-se amparada, amada e protegida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento humano; desenvolvimento infantil; família. 
 

 
10. VERBALIZE DO SEU JEITO: Uma Forma Diferente de Falar Sobre as 
Emoções 
 
Autores: 
Ana Luisa Asti Lima 
Eleni Solange Lima 
Juliana dos Santos Terenzi 
Patricia Tiemi Campos Taniguchi 
Paula Silva Neres 
Rebeca Teixeira de Souza 
Sandra Pereira de Souza Marques 
Profa. Fabiana Ferrari 
 
Resumo 
A escola possibilita a atuação do psicólogo junto aos alunos, alunas, docentes e familiares, auxiliando 
para melhor processo de aprendizagem e saúde mental deste (a) s, contemplando orientações a 
docentes e familiares e intervenções no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho tem por 
objetivo propor práticas de investigação e observação da realidade de crianças, proporcionando 
discussões e apontamentos elaborados por/sobre crianças no ambiente escolar, a partir de 
experiências em projeto de extensão intitulado “Verbalize do seu jeito”, realizado por alunas e 
docente do curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas-MS em escolas públicas 
da cidade. O projeto iniciou com observações em salas de aula de crianças com idades entre onze e 
treze anos, após esta etapa utilizamos de dinâmicas em grupo para que essas pudessem expressar 
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seus relacionamentos no ambiente escolar, as dificuldades e emoções que proporcionam.  No 
período de seis meses, em que houve o projeto, pudemos mapear mudanças comportamentais, 
interações entre os grupos e relatos de bullying e automutilação. Através desse trabalho foi possível 
conhecer profundamente algumas das dificuldades que crianças e adolescentes podem sentir/sofrer 
durante o período escolar e problematizar intervenções possíveis ao psicólogo neste local, como 
principal alvo a discussão para prevenção do bullying, cyberbullying e automutilação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: crianças; automutilação; bullying; escola. 

 
 
11. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
 
Autores: 
Raquel Alves Matos 
Profa. Juliana Fernanda de Barros 
 
Resumo 
O objetivo deste trabalho é compreender os riscos que os moradores de rua correm no local onde 
vivem e analisar comparativamente os argumentos atualmente utilizados pelo poder social das 
políticas públicas. Buscar, de forma filosófica e humanística, através de técnicas de observação, 
compreender o real motivo de essas pessoas viverem em algumas situações de riscos. Para uma 
melhor compreensão do assunto em pauta, torna-se de fundamental importância compreender quem 
são os moradores de rua, suas vivências e dinâmicas, bem como as possíveis causas que lhe 
favoreceram para essa situação. Sendo assim, entende-se que morador de rua é uma pessoa que 
vivencia uma série de violações de direitos, por estar à mercê principalmente do direito à habitação, 
acarretando a ausência de higiene adequada, roupas, alimentação, convívio familiar e social. São 
pessoas que vivem à margem da sociedade e entre eles formam sua sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicologia social; psicologia comunitária; políticas públicas. 

 
 
12. INTERVENÇÔES E PRÀTICAS PSICOLÓGICAS NO AMBIENTE ESCOLAR: 
Adolescentes e a Dificuldade de Inter-Relação Com Seus Pares 
 
Autores: 
Sirlene de Souza Zanotti 
Profa. Janaina Soares Sicuto 
 
Resumo 
Este projeto de iniciação científica visa apresentar as práticas de intervenção realizadas pela 
estagiaria de psicologia com os pré-adolescentes dentro da instituição escolar, e a importância de 
propor as eles mecanismos para se relacionarem socialmente de modo satisfatório, tanto dentro, 
quanto fora da instituição. Sabendo que “[...] pela impossibilidade de observação direta, a 
aprendizagem é constatada e estudada de maneira indireta. Ela é estudada através dos efeitos que 
ela causa no comportamento (Assunção, 2004.p.12)”. “Entendemos que o relacionamento 
interpessoal é indispensável e inevitável a qualquer ser humano, contudo, o relacionar-se bem, 
também é aprendido, Zabalda (2002.p.142)”. Daí o interesse no desenvolvimento e nas relações 
sociais dos alunos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicologia educacional; socialização; adolescência. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA/PRODUTORA – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Ana Salton; Danielle Leduc; Rafael Furlan; Thiago 

Miyazaki; Luan Luis Martins. 
 
 
1. MARKETING DIGITAL: Novas Ferramentas Para Propagar os Fundamentos 
do Marketing Verde 
 
Autores: 
Matheus Renary da Silva Escabora 
Profa. Marta Oliveira Silva Arantes 
 
RESUMO 
A pesquisa e análise deste artigo têm como objetivo explorar detalhadamente a nova utilidade 
atribuída às mídias sociais e plataformas digitais, a fim de averiguar como as empresas e 
organizações ambientais fizeram delas ferramentas favoráveis para a propagação de iniciativas que 
fomentam o consumo responsável pela população brasileira. Artigos públicos gratuitos, textos 
jornalísticos relacionados ao tema e pesquisas oficiais publicadas nos últimos anos embasam a 
discussão acerca do novo momento das mídias sociais; os dados sobre os hábitos de consumo 
consciente dos brasileiros foram retirados do relatório de Consumo Consciente, de outubro de 2018, 
publicado pelo Serviço de Proteção de Crédito (SPC) em conjunto com a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). Foram analisados também os dados divulgados no Press Release 
publicado em junho de 2019 no portal eletrônico da Earth Overshoot Day, pela ONG Global Footprint 
Network, organização ambiental que determina a data de sobrecarga da terra a parir do consumo de 
recursos naturais necessários para suprir as necessidades de um indivíduo em termos alimentares, 
utilização de fibras, produtos florestais, utilização de carbono e área para infraestrutura. Por fim, por 
tratar-se de um estudo descritivo, os dados coletados foram analisados com base nos estudos dos 
autores Niall Ferguson, Filip Kotler, Hermawan Kartajaya, Ivan Setiawan e Ricardo Ribeiro Alves com 
o objetivo de explorar e explicar o tema abordado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing digital; marketing verde; consumo consciente. 

 
 
2. ARTES VISUAIS COMO UMA LINGUAGEM DE COMUNICAÇÃO E SUAS 
RELAÇÕES COM A SOCIEDADE E A EDUCAÇÃO 
 
Autores: 
Cintia Giselle Baltazar Leal 
Prof. Rafael Furlan Lo Giudice 
 
Resumo 
Este estudo propõe a possibilidade da integração entre as diversas linguagens da arte e a 
comunicação através da análise da relação entre ambas iniciada no século XX com o surgimento da 
cultura de massa e da indústria cultural. A proposta é discutir um duplo percurso: o criador publicitário 
da contemporaneidade, que faz um constante de manifestações artísticas na composição da 
comunicação e a sua ligação com a sociedade e a educação do século XXI em forma de 
levantamento bibliográfico do período de 2009 a 2018 as principais abordagens sobre a importância 
das artes visuais para a comunicação e suas interações com a educação. Foram utilizados artigos 
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científicos e sites de pesquisas, a fim de fazer um levantamento do maior número do material para o 
confrontamento da pesquisa em questão. Os materiais foram devidamente coletados via internet no 
período de fevereiro a abril do respectivo ano. O levantamento do material foi necessário para a 
construção da pesquisa bibliográfica que resulta na atual investigação. Para isso foi necessário a 
coleta de 15 artigos e 4 sites, nos quais foram lidos e estudados com cautela, posteriormente 
separados por ordem de relevância para que assim resultassem em apenas 10 arquivos, compondo 
artigo e sites. Percebeu-se ao longo da pesquisa sobre a importância do ensino de artes visuais tanto 
para educação quanto para a sociedade já que se trata de futuros cidadãos que terão suas vidas 
individuais desenvolvidas dentro de uma sociedade que se direciona cada vez mais aos novos meios 
de comunicações. É através da educação que se contribui no desenvolvimento da criatividade, da 
autonomia e da espontaneidade. 
 
PALAVRAS-CHAVES: artes visuais; comunicação integrada; educação. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 119 – SERVIÇO SOCIAL 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Nair Yayoi Haikawa; Juliana Siqueira. 
 
 
1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL E AS 
INTERVENÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL 
 
Autores: 
Mayara Isabelle de Oliveira 
Prof. Nair Yayoi Haikawa 
 
RESUMO  
O presente artigo retratará sobre os fatores que alicerçam a violência contra crianças e adolescentes 
no meio doméstico, considerando as respectivas realidades dos divergentes núcleos familiares, seja 
no âmbito econômico ou social, reportando também sobre as consequências que esse ato trará para 
vida desses infantes. Portanto, através deste, que será abordado sobre a intervenção do Serviço 
Social, enfatizando o seu dever com esse público, no que diz respeito a efetivação dos direitos com 
comprometimento, seguindo seus princípios ético-políticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: crianças; adolescentes; família; violência; consequências; direito; intervenções. 
 
 
2. OS DESAFIOS POSTOS PARA O PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO DA 
CULTURA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO ÂMBITO FAMILIAR 
 
Autores: 
Nadine Votta Ribeiro 
Kedma Danieli da Silva Jorge 
Prof. Nair Yayoi Haikawa 
 
RESUMO 
A sociedade em que estamos inseridos se apresenta com fortes posturas machista, que condiciona 
as mulheres à serem submissas ao seu companheiro, perdendo o seu direito de livre expressão ou 
acredita que um dia ele possa mudar. O cenário nos aponta que foram inúmeras as conquistas, no 
entanto sabe-se que a violência doméstica contra a mulher ainda perpétua em muitas relações 
familiares. Em se tratando de legislação a lei Maria da Penha apresenta um conjunto de respostas 
que podem produzir importantes impactos sociais para o enfrentamento da violência doméstica 
familiar contra as mulheres, por meio de políticas públicas voltadas para a prevenção, atenção, 
proteção, punição e reeducação, definindo a obrigação do Estado de atuar preventivamente contra 
essa violência. 
 
PALAVRAS-CHAVES: relação de gênero; violência doméstica. 
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3. A ESTEREOTIPIZAÇÃO DO GÊNERO E A TRANSGERACIONALIDADE DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 
Autores: 
Solange Rosendo da Silva  
Michele dos santos freitas 
Prof. Nair Yayoi Haikawa 

 
RESUMO 
A violência doméstica configura-se um fenômeno social, que ocorre na instituição privada, mas que 
requer intervenção de ordem pública, sendo de suma importância a compreensão das dinâmicas 
familiares que atribuem significados aos atores sociais e que transmitem de geração a geração, 
alimentando a violência e as violações de direitos. Posto isso, o objetivo do presente estudo foi 
investigar a transmissão geracional da violência e a propagação de estereótipos e papéis 
estereotipados de gênero no âmbito familiar. Para tanto, utilizamo-nos da metodologia do método 
hipotético dedutivo, com base em pesquisa bibliográficade caráter multidisciplinar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: família, violência, transgeracionalidade, estereótipo.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral em Sala 
 

SALA 109 – TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 
 
 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Graciela Junqueira de Abreu; Deigilam 
Cestari Esteves. 
 
 
1. TRATAMENTOS ESTÉTICOS FACIAIS PARA AMENIZAR OS EFEITOS 
COLATERAIS DA SÍNDROME DE CUSHING: Um Relato de Caso 
 
Autores: 
Bárbara Monteiro Camargo 
Ana Laura Alves Cambuim 
Profa. Maria Dovaneide de Souza 
 
RESUMO 
O corticoide ou corticosteroide são hormônios esteroides produzidos pelas glândulas suprarrenais 
que possuem forte ação anti-inflamatória. Medicamentos com base nesse hormônio servem para 
tratar doenças de pele, autoimunes, alérgicas. Ele é encontrado na forma de comprimidos, pomadas, 
colírios, injetáveis ou soluções. Seu uso prolongado gera diversos efeitos colaterais que vão desde o 
ganho de peso até o aumento da pressão arterial. Para amenizar os danos causados no corpo do 
paciente são necessários alguns procedimentos estéticos menos invasivos que ajudam a prevenir 
danos maiores. Será exposto neste artigo o caso de um indivíduo em tratamento de doença 
autoimune que utilizou a prednisona durante seis meses ininterruptos que lhe resultaram em acnes 
severas, utilizou-se para melhora do quadro procedimentos estéticos para combater a inflamação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: corticoide; efeitos colaterais; procedimentos estéticos.  
 
 
2. AÇÃO DAS VITAMINAS ANTIOXIDANTES NA PREVENÇÃO DO 
ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 
 
Autores: 
Nayara Regina Cassin de Souza 
Maria de Lourdes da Silva  
Profa. Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
O envelhecimento da pele apresenta dois tipos de características diferentes, um chamado 
envelhecimento extrínseco e o outro intrínseco. Esse trabalho tem como objetivo analisar a 
importância das vitaminas antioxidantes no tratamento contra o envelhecimento cutâneo. Esta 
pesquisa tem por base revisão bibliográfica, feita através de livros e artigos que abordam sobre o 
assunto. As vitaminas mais citadas no artigo, por possuírem ações antioxidante são as vitaminas C e 
E, elas combatem o excesso de radicais livres e auxiliam na manutenção das células, as quais tem 
uma grande importância na prevenção do envelhecimento cutâneo. 
 
Palavras chaves: envelhecimento; antioxidantes; vitaminas; radicais livres. 
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3. BENEFÍCIOS DOS LIPOSSOMAS APLICADOS AO TRATAMENTO 
COSMÉTICO FACIAL 
 
Autores: 
Katieli Aparecida da Silva 
Monica Motta Martins 
Profa. Natalia Marinho Dourado Coelho 
 
RESUMO 
A utilização de lipossomas como transportadores de substâncias "rejuvenescedoras" é muito intensa 
em formulações cosméticas, pois além de serem capazes de encapsular compostos biologicamente 
ativos, eles interagem com a membrana celular restituindo sua fluidez. Este estudo teve por objetivo 
descrever os benefícios dos lipossomas utilizados no tratamento cosmético facial. Para cumprir o 
objetivo proposto foi realizado uma revisão de literatura em bases de dados como Scielo, Lilacs e 
também em livros no período de fevereiro a junho de 2019 utilizando descritores como: lipossomas, 
estética e cosméticos. Os lipossomas contêm ativos que possuem ação antioxidante, renovação 
celular, efeito anti-inflamatório, estimulante da microcirculação, além de revitalizar e proteger a 
camada córnea da pele. Assim, os produtos contendo lipossomas utilizados em cosméticos por 
serem muito parecidos com os fosfolipídios naturais da pele, tornam-se uma molécula altamente 
compatível, minimizado os riscos de sensibilização e irritação, além de possibilitar uma permeação 
cutânea de ativos tanto hidrofílicos quanto lipofílicos, melhora a penetração de outros componentes 
levando ao efeito desejado dos cosméticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lipossomas; estética; cosméticos; dermatofuncional. 

 
4. COMO PREVENIR O ENVELHECIMENTO CUTÂNEO APENAS COM 
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 
 
Autores: 
Camila De Oliveira Domingos 
Lucília Nascimento Lopes 
Profa. Maria Dovaneide de Souza 
 
RESUMO 
Este trabalho é o resultado do estudo sobre “Como Prevenir o Envelhecimento Cutâneo por meio da 
exclusiva utilização de procedimentos Estéticos”. Para sua elaboração, levou-se em consideração o 
fato de que, embora o envelhecimento seja um processo genético pelo qual todas as pessoas irão 
passar, este pode ser amenizado com os devidos tratamentos de prevenção e procedimentos 
estéticos adequados. O objetivo deste estudo é apresentar as formas de retardar ou regredir o 
envelhecimento cutâneo por meio de cuidados e tratamentos estéticos, na tentativa de comprovar a 
eficácia destes, no retardo do envelhecimento e na diminuição de marcas e sinais de expressão, 
conforme sugerido nas bibliografias consultadas. 
 
PALAVRAS CHAVES: envelhecimento cutâneo; procedimentos estéticos; tratamentos estéticos. 

 
 
5. BENEFÍCIOS DAS ARGILAS NOS TRATAMENTOS FACIAIS 
 
Autores: 
Daiane Cristina Xavier da Silva  
Profa. Thalita dos Santos Bortoleto da Silva 
 
RESUMO  
Este estudo tem como finalidade destacar os benefícios das argilas na pele facial.  As argilas 
possuem propriedades benéficas; são cicatrizantes, desitoxicantes, adstrigentes, anti-inflamatórias, 
clareadoras, regeneradoras, revitalizantes e purificantes, por essas ações seu uso para tratar e cuidar 
da pele facial pode ser satisfatório. As argilas podem ser divididas de acordo com sua coloração, 
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como branca, verde, cinza, preta, vermelha e rosa, cada uma possui ação específica. A pele facial 
também possui diferenciação de pessoa para pessoa, podendo ser classificada como pele alipídica; 
lipídica, eudérmica e mista. Portanto ter conhecimento das propriedades de cada argila e dos tipos de 
pele é essencial para obter resultados positivos. Nos tratamentos faciais a argila pode ser usada em 
forma de máscaras, indicadas principalmente para pele oleosa e acneicas devido sua ação 
adstrigente, cicatrizantes, revitalizante e clareadora. Fica indispensável o uso de cosméticos 
específicos durante o tratamento com argilas para obter os resultados almejados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: argila; argiloterapia; estética facial; cosmetologia. 
 
 
6. BENEFÍCIOS DA MASSAGEM REDUTORA NO TRATAMENTO DA GORDURA 
LOCALIZADA 
 
Autores: 
Ana Flávia Corrêa Zanolini 
Rayssa Camatta Rezende 
Profa. Maria Dovaneide de Souza 
 
RESUMO 
A massagem redutora é uma técnica que combina manobras intensas e rápidas sobre a pele, 
realizando pressão a partir de movimentos como deslizamento, fricção, pinçamento, percussão, 
rolamento e amassamento. Realiza seu papel atuando na circulação e na eliminação de retenção de 
líquidos por atuar também no sistema linfático. A gordura localizada consiste em um acumulo em 
certas regiões do corpo e a massagem é um dos procedimentos existentes para o tratamento de 
acúmulos de adiposidades localizadas juntamente com o uso de alguns princípios ativos para assim 
melhorar o resultado final.  
 
PALAVRAS-CHAVE: massagem redutora; benefícios; gordura localizada. 

 
 
7. DESENVOLVIMENTO DA COSMETOLOGIA PARA O CABELO AFRO 
 
Autores: 
Francisca das Chagas Almeida Lima  
Jéssica Carla da Silva Nascimento 
Profa. Thalita dos Santos Bortoleto da Silva 
 
RESUMO 
Os cosméticos para cabelo afro evoluíram ao longo das gerações. Essa evolução se deu por uma 
série de fatores, para conhecê-los é preciso entender que o cabelo é um elemento importante de 
identificação que demarca na sociedade posição social, classe, e religião. Como reconhecimento 
cultural de cabelo bom e belo, há uma representação de padrão exigido desde os tempos antigos, 
que é o ocidental/europeu: longo e liso. A sociedade considerava ruim e inferior os elementos que 
configuram a cultura negra, inclusive o cabelo. Esse é um dos motivos pelos quais os fios crespos 
não eram alvo de inovação das indústrias cosméticas. O quadro começou a mudar quando artistas se 
destacaram por usar os cabelos naturais na década de 70 com o movimento Black Power. Mas foi a 
partir da década de 90 que as pessoas que alisavam os fios começaram a optar por cabelos naturais. 
A moda, a internet e os debates sobre a cultura negra valorizaram o cabelo afro, e isso despertou o 
interesse das empresas. Atualmente encontram-se no mercado diversos produtos, cremes e xampus 
para manter os cabelos crespos, enrolados e encaracolados mais saudáveis e naturais. Dentre os 
princípios ativos que tem essa finalidade destacam-se silicones, óleos vegetais, queratina, entre 
outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cabelo afro; preconceito; evolução; cosméticos. 
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8. EFETIVIDADE DO ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO DE MELASMA 
 
Autores: 
Jéssica Cristina Ignatz Gedro 
Maria Luiza Rufino 
Profa. Thalita dos Santos Bortoleto da Silva 
 
RESUMO 
O ácido ascórbico é uma substância hidrossolúvel que fortalece o sistema imunológico e previne 
infecções causadas por bactérias e vírus, facilita a circulação sanguínea, evitando a formação de 
coágulos, e pode ser veiculado em cosméticos para uso tópico. A pele é uma barreira de proteção 
contra o meio externo e exerce diversas funções fisiológicas importantes, dentre elas, a absorção de 
princípios ativos. O uso da vitamina C ou ácido ascórbico, bem como, das derivações, apresentam 
várias finalidades de tratamentos estéticos, como o combate do envelhecimento cutâneo causados 
pelos radicais livres, e redução de manchas na pele pela redução da síntese de melanina. O 
conhecimento da efetividade tópica do ácido ascórbico é relevante para os profissionais da área da 
estética potencializarem os resultados terapêuticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ácido ascórbico; melasma; tratamento. 

 
 
9. MALEFÍCIOS DO FORMOL A SAÚDE DEVIDO USO CONSTANTE EM 
PROCEDIMENTOS CAPILARES 
 
Autores: 
Bianca Diniz Camargo 
Profa. Thalita dos Santos Bortoleto da Silva 
 
RESUMO 
Ao longo dos anos, a maioria das mulheres teve o sonho de ter o cabelo perfeito, de forma que a 
indústria também impôs diretamente isso a ela. Com isso métodos foram criados para modificar o 
cabelo natural, dentre eles descobriram o formol como alisante capilar, componente extremamente 
agressivo, prejudicial à saúde e proibido pela ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária). 
Segundo estudos o formol pode causar danos irreparáveis ao cliente e ao profissional.  Esse trabalho 
tem a finalidade de descrever os riscos que o formol traz com seu uso ao passar dos anos e também 
relatar outras formas de conseguir o resultado desejado de forma segura e saudável.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cabelo; formol; alisamento capilar. 
 
 
10. FUNCIONALIDADE DE COSMÉTICOS NATURAIS E COSMÉTICOS 
MANIPULADOS PARA A PELE 
 
Autores: 
Luciene Lazarine Cardoso 
Nicoly Fonseca Da Silva 
Profa. Natália Marinho Dourado Coelho 
 
Resumo 
A cosmetologia é a ciência que trata da preparação, estocagem e aplicação de produtos cosméticos, 
bem como das regras que regem essas atividades, sejam elas de natureza física, química, biológica 
ou microbiológica. Este estudo objetivou descrever sobre a funcionalidade do uso de cosméticos 
naturais e manipulados, elucidando os possíveis riscos e benefícios do uso desses produtos voltado 
para o tratamento da pele. Para tanto foi realizado uma revisão de literatura desenvolvida no ano de 
2019 em bases de dados eletrônicas e em livros.  Os cosméticos sejam eles naturais ou 
manipulados, quando utilizados de maneira correta levam a diversos benefícios, priorizando a saúde 
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da pele e protegendo-a de qualquer dano que possa ser causado; para tanto é necessário ressaltar 
que são eficazes se utilizados de maneira correta respeitando a dosagem, região de aplicação, 
validade, acondicionamento entre outros fatores. Por outro lado, a maioria dos cosméticos e produtos 
para cuidados pessoais nas prateleiras das lojas contém basicamente cinco categorias principais de 
ingredientes tóxicos, que podem levar a diversos efeitos indesejados. Assim para utilizar os 
cosméticos naturais ou manipulados de forma segura é preciso levar em considerações tanto os 
fatores extrínsecos quanto os intrínsecos que influenciam diretamente no efeito dessas substâncias 
sobre a pele do usuário. 
 
Palavras-chave: cosméticos; manipulação; estética; dermatologia. 

 
 
11. O USO DE LASER DE BAIXA FREQUÊNCIA PARA ESTIMULAR PRODUÇÃO 
DE COLÁGENO DA PELE 
 
Autores: 

Adrieli Campos Cieto 
Gabriela Sales Vieira 
Profa. Maria Dovaneide de Souza 
 
RESUMO 
Nas últimas décadas o laser é utilizado nos tratamentos estéticos. A laserterapia de baixa intensidade 
exclui a possibilidade da manifestação dos efeitos térmicos, ou seja, é responsável pelos efeitos não 
térmicos, como efeitos fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos. Neste artigo, é abordado a utilização 
do laser de baixa potência nos tratamentos estéticos devido à sua capacidade de estimular a 
atividade celular, de conduzir a liberação de fatores de crescimento, de proliferar queratinócitos, 
estimular regeneração e produção de colágeno e elastina. 
 
PALAVRAS-CHAVES: estética; laser; laser terapia; laser de baixa frequência; tratamentos. 

 
 
12. FUNCIONALIDADE DA MAQUIAGEM PARA CAMUFLAGEM CUTÂNEA 
 
Autores: 
Alessandra Barbosa Guimaraes 
Stephany Azevedo Braga 
Profa. Thalita dos Santos Bortoleto da Silva 
 
RESUMO 
Este artigo foi realizado através de pesquisas de revisão bibliográficas em livros, artigos e sites 
focados em camuflagem cosmética. Ele tem o propósito de esclarecer que a maquiagem oferece 
resultados satisfatórios quanto a correção das imperfeições na pele, que surgem através de 
dermatoses ou causas desconhecidas. Seu principal objetivo é elevar a autoestima das mulheres e 
demostrar que as técnicas e procedimentos simples que camuflam essas lesões.  
 
PALAVRAS-CHAVE: maquiagem; estética; autoestima; doenças. 
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1. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: Procedimento de Uso do Dosímetro 
 
Autores: 
Aline Mariano da Silva 
Caroline Fátima Fernandes 
Paulo Roberto Buzo Júnior 
Angélica Gadêlha dos Santos 
 
RESUMO 
O raio X é utilizado na medicina para diagnóstico e tratamento de doenças e exerce uma importante 
função. Porém, ele contribui, em média, com 98% da exposição à radiação entre as fontes artificiais 
e, nas fontes naturais, contribui para aproximadamente 20 % do total, sendo o segundo maior 
contribuinte para a exposição da população em todo o mundo. Esse estudo teve como objetivo o 
estudo da proteção radiológica, o uso de dosímetros como instrumento de monitoração da exposição 
radiológica e a consequências dessa exposição aos profissionais e públicos em geral. A detecção das 
radiações é baseada na interação física ou química das radiações com a substância sensível do 
detector. Os principais monitores individuais são: Filme dosimétrico: são constituídas de cristais de 
haletos de prata dispersos em uma matriz de gelatina. A radiação produz alterações na densidade 
(enegrecimento) do filme revelado. Desta forma pode-se quantificar a exposição à radiação. Para que 
haja preservação do dosímetro e se possa usá-lo de maneira correta, alguns cuidados necessitam 
ser tomados durante a utilização: O mesmo deve ser usado na altura do tórax, com a parte que 
contém o nome voltado para a frente. Não pode ser colocado no bolso. Quando colocado junto com a 
vestimenta de proteção, deve-se colocá-lo sobre o avental. O dosímetro é de uso próprio e 
intransferível, Além disso, o dosímetro é usado somente durante a jornada de trabalho, e precisa ser 
guardado longe da fonte e em um lugar determinado pelo supervisor de radioproteção. Foi possível 
concluir que se deve educar e capacitar os profissionais e a sociedade acerca da proteção 
radiológica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: raio x; monitoração; dosímetro. 

 
 
 


