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SALA 1 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/npm-etkn-qcx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Luis Alexandre e Patrícia Tozzo. 
 
 
1. EMPREENDEDORISMO NO RAMO DE DECORAÇÕES DE FESTAS INFANTIS 
 
Anderson Martins de Oliveira; Camila Matos Barbosa; Patrícia de Oliveira; Ângela de Souza Brasil; 
Luis Alexandre de Oliveira 

 
RESUMO 
Ser empreendedor significa ser um líder nato, proativo, autoconfiante, dotado de perseverança e 
vontade de vencer. Com a modernização, a criação de novas ferramentas de trabalho, a 
comunicação em altas velocidades e um cenário nunca antes visto, os empreendedores do ramo de 

decorações de festas infantis, assim como todos os outros, precisam de boas capacidades 
adaptativas, ou seja, têm de ser atentos as mudanças decorridas de uma catástrofe mundial e em 
suas novas demandas. Não só a necessidade das pessoas mudou, como também as leis que ditam o 
que deve ser feito, como, onde e por quem; o empresário que burlar o novo normal torna-se sujeito as 
antigas multas, que por vezes estão a ser mais severas. A história mostra que aquele com melhores 
capacidades adaptativas tente a evoluir e fundir-se a um novo meio; empresas que mudam sua 
estrutura organizacional para manter-se no mercado tendem a traçar um caminho evolutivo que leva 
aos melhores cenários organizacionais. O presente artigo é resultante de um conjunto de pesquisas 
teóricas, cujo o objetivo principal é elucidar a respeito do setor de decorações de festas infantis, bem 
como a defasagem ocorrida na lucratividade das mesmas, devido a pandemia causada pelo 
coronavírus (COVID - 19). Os principais tópicos do artigo trabalharão a respeito do empreendedor, do 
mercado de festas infantis, das leis que o cercam, e sobre o cenário atual em contato com o mesmo. 
 
PALAVRAS CHAVE: empreendedorismo; pequenas empresas; modernização. 

 
 
2. IMPORTÂNCIA DO MARKETING ESPORTIVO 

 
Guilherme Augusto Gonçalves Ortuzal; Matheus de Souza Santiago; Keyth Jainne Botelho de Freitas; 

Patrícia de Oliveira; Luis Alexandre de Oliveira; Ângela de Souza Brasil 

 
RESUMO  
Este artigo destaca o marketing esportivo que muitas empresas utilizam como meio de divulgação de 
uma marca, evento e negócios, onde o patrocínio é um dos principais elementos. O marketing 
esportivo, apesar do nome, não está voltado apenas para o esporte, mas também para educação 
saúde e auto participação. Qualquer empresa independente do ramo ela pode utilizar do marketing 
esportivo. Mostramos também o conceito e os estilos de marketing para ser utilizados da forma 
correta dentro das empresas. O marketing ele pode trazer benefícios quando utilizado da maneira 
correta, ele expõe a imagem da empresa busca atingir o cliente e aprender atenção dele para que ele 
acredite que o produto ou ideia seja tudo aquilo o que está sendo apresentado e atenda às 
necessidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing; marketing esportivo; competitividade.  
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3. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: Importância do Treinamento e 
Capacitação 
 
Sebastiana Vitoria de Souza Santos; Keyth Jainne Botelho de Freitas; Guilherme Augusto Gonçalves 
Ortuzal; Patrícia de Oliveira; Ângela de Souza Brasil, Luis Alexandre de Oliveira 

 
RESUMO 
Treinamento e capacitação tende ser um processo de suma importância dentro da empresa, método 
que visa a qualificação dos funcionários, partir dos mesmo que a organização consegui ter uma visão 
sob a produtividade, do desempenho abrangendo instruir os colaboradores em questão de 
comportamentos. Exige uma grande responsabilidade por que os colaboradores precisam estar 
prontos para todo tipo de problema inerente ao trabalho, seja atendendo clientes, ou na produção ou 
mesmo em áreas administrativas. É importante ressaltar que não existe um modelo correto de 
treinamento, as empresas precisam adaptar os treinamentos por elas aplicados à sua real 
necessidade. Quando isso acontece significa que o treinamento adotado foi o correto. O treinamento 
tem que estar alinhado às necessidades das organizações, para que ele seja efetivamente alcançado 
é necessário que a empresa saiba, desenhar os objetivos do planejamento, planejar de forma 
adequada voltada aos objetivos e que a prática seja realista. É através dele que a empresa alcança a 
qualificação dos colaboradores que ocorre por meio de um processo de aprendizagem em que 
competências específicas são desenvolvidas O objetivo deste artigo é apresentar como funciona o 
treinamento e capacitação, quais suas vantagens e etapas que as empresas devem seguir. Para a 
elaboração deste artigo utilizou-se a revisão bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: treinamento; capacitação; organização. 

 
 
4. JOVENS INVESTIDORES NO BRASIL: Um Estudo Bibliográfico Sobre as 
Outras Vertentes Além da Poupança Tradicional 
 
Bruna Soares de Souza, Matheus Romes Gonçalves Figueiredo, Raquel Prediger Anjos; Patrícia de 
Oliveira; Ângela de Souza Brasil 
 
RESUMO 
O presente artigo discorre sobre o projeto de extensão das Faculdades Integradas de Três Lagoas 
(AEMS), intitulado Jovens investidores no Brasil: outras vertentes além da poupança tradicional. Este 
projeto tem como objetivo apresentar a evolução do pensamento humano, bem como, o 
desenvolvimento e crescimento das mais variadas maneiras de investir qualquer capital, visando 
algum percentual de rentabilidade sobre este. Será visualizado, o que era comumente realizado pelos 
investidores no passado, como nossos avós e pais. Busca-se tornar visível a grande evolução nesse 
processo, tanto quanto, a necessidade e importância que se dá atualmente à assuntos voltados ao 
aspecto financeiro. Será abortado sobre temas e diversos conceitos ligados ao mundo dos 
investimentos, sobre à migração da poupança tradicional para investimentos com mais 
vulnerabilidade, e dos métodos de aquisição de conhecimento norteador para a tomada de decisões 
relacionadas ao investimento e aplicação de capital. Também será abortado o tema relacionado à 
mudança de mentalidade que vem se desenvolvendo em uma parcela da população sobre à 
educação financeira, onde busca-se educar principalmente, crianças e jovens, no que tange a 
possibilidade de ter uma vida adulta com qualidade e financeiramente saudável, que será alicerçada 
desde o início. Por fim, serão apresentados os resultados esperados com o desenvolvimento do 
projeto, assim como resultados já alcançados e as considerações finais. 

 
PALAVRAS CHAVE: investimentos; educação financeira; aplicação de capital; rentabilidade. 
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SALA 2 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/tdj-stfc-xhe 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Angela Brasil e Clézio Lara. 
 
 
5. MARKETING DIGITAL: Considerações Sobre o Marketing Digital no Mercado 
de Trabalho 
 
Matheus de Melo Ribeiro; Miguel José de Almeida Duarte; Luís Alexandre de Oliveira; Ângela de 
Souza Brasil 
 
RESUMO  
Recentemente, tem-se percebido a grande importância de explanar a respeito do marketing digital, 
pois este é considerado um mercado de trabalho promissor e tem demonstrado grandes avanços ao 
longo dos anos, também se trata de um assunto relevante para o conhecimento da sociedade, visto 
que grande parte dos indivíduos estão inseridos na chamada, era digital. Desse modo, foi 
desenvolvido o presente artigo cientifico, que consiste em discorrer acerca do conceito de marketing 
digital de forma correlacionada com o processo de globalização, abrangendo o mercado de trabalho 
no ramo digital e os canais digitais como meio de comunicação. Ressalta-se ainda que é de suma 
importância o despertar da sociedade em prol ao tema de forma clara e objetiva, pois, vários campos 
de pesquisas estão voltados aos aspectos desta nova ferramenta de trabalho. No escopo de 
proporcionar melhor compressão dos indivíduos no que tange o tema abordado, o artigo foi dividido 
em partes relacionadas, sendo o objetivo primordial a análise do marketing digital como um novo 
campo de trabalho na esfera da sociedade. Por fim, foram utilizadas pesquisas bibliográficas com 
aspectos relevantes em relação aos fatos históricos de como surgiu o assunto, os primeiros 
mecanismos, seu crescimento exorbitante, as novas formas de marketing digital, suas plataformas, 
seus destinatários, e possíveis estratégias de utilização.  
 
PALAVRAS CHAVE: marketing; globalização; era digital; trabalho. 

 
 
6. PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA 
 
Giovanna Ribeiro Martins Latta; Karen Letícia Sabino Marques; Thaynara Santana Gomes; Patrícia 
de Oliveira; Ângela de Souza Brasil, Luis Alexandre de Oliveira 

 
RESUMO 
O presente trabalho tem como tema publicidade enganosa e abusiva, onde o objetivo é abordar sobre 
a publicidade enganosa e abusiva e sobre os direitos dos consumidores, mostrando quais publicidade 
são abusivas e quais não são, e sobre as diferenças de publicidade enganosa e abusiva. A 
importância da pesquisa sobre o tema e mostrar para o consumidor vulnerável que eles não devem 
se submeter à mídia e que eles podem ter o controle e o poder das vendas. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar a importância dos consumidores saber a diferença entre uma publicidade lícita e 
ilícita, para não cair em golpes e sair no prejuízo. A metodologia utilizada neste trabalho constituiu-se 
em análises bibliográficas para auxiliar no entendimento das publicidades enganosas e abusivas; as 
pesquisas documentais utilizadas foram de fontes diversificados sendo, livros, relatórios, artigos, 
fotografias, TCC, entre outros. 
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PALAVRAS-CHAVE: publicidade enganosa; publicidade abusiva; consumidores, mídia. 

 
 
7. AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 
 
Fernanda Alves Batista de Oliveira, Lucas Loureiro, Ângela de Souza Brasil, Patrícia de Oliveira, Luis 
Alexandre de Oliveira 
 
RESUMO 
Este artigo trata da mulher no mercado de trabalho, suas lutas, conquistas e derrotas. Atualmente a 
humanidade vive em um mundo moderno, onde a tecnologia impera, robótica já é uma realidade e 
não mais  pano de fundo para um filme futurista, mesmo assim quando se trata da  mulher no 
mercado de trabalho, ainda se tem uma visão antiquada onde na maioria das vezes a mulher é vista 
somente como: dona de casa, mãe e esposa, sendo assim,  ainda  é vista como ser inferior quando 
se trata de competir com o homem no mercado de trabalho.  Geralmente é comum perceber que a 
mulher tem uma remuneração menor que a do homem executando as mesmas funções.  Este artigo 
tem como objetivo mostrar o atual cenário da mulher no mercado de trabalho, nos dias atuais suas 
conquistas e desafios. O mercado de trabalho possui número compatíveis de vagas tanto para 
homens, quanto para mulheres, mesmo assim ainda é mais difícil para a mulher conseguir uma vaga 
do que o homes. Outro ponto interessante é perceber que a ascensão da mulher no mercado de 
trabalho no Brasil, começou, somente na década de 1970, e até agora em 2020, ainda não conseguiu 
chegar ao ápice de ser considerada um profissional competente, ou, se igualar a realidade do homem 
no mesmo cenário.  Para a elaboração deste artigo utilizou-se a Revisão Bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; competitividade; mercado de trabalho.  

 
 
8. GESTÃO DE ESTOQUE NAS ORGANIZAÇÕES: Um Estudo de Caso em Uma 
Organização de Comércio Varejista 
 
Jonatan Ferreira dos Santos; Vítor Possari; Clezio Antônio Lara; Patrícia de Oliveira; Antonio 
Donizete Lemes 
 
RESUMO 
Este artigo visa mostrar, em etapas, a gerência de estoque, uma vez que se trata de uma das mais 
importantes áreas de uma organização/instituição, seja ela grande ou pequena. Para a realização do 
mesmo houveram pesquisas bibliográficas e de campo, esta em uma organização de comércio 
varejista local, da cidade de Três Lagoas – MS. O gerenciamento dos estoques busca prever quanto 
e quando deve-se comprar de um determinado produto, além de registrar informações necessárias 
sobre as vendas, já que muitas vezes os relatórios do setor de vendas necessitam de um respaldo 
para avaliar sua veracidade, porque pequenos erros fazem com que o mesmo se desencontre com a 
realidade das vendas. O principal objetivo dos estoques é viabilizar um maior aperfeiçoamento nos 
investimentos em produtos de uma empresa, o que gera um grande aumento no uso eficiente de 
meios internos da empresa, minimizando os possíveis erros de capitais investidos em estoques. 
Verifica-se que existe um grande acervo e várias maneiras assertivas de se uma empresa em relação 
ao mercado competitivo em que a mesma se encontra, dando a ela uma vantagem que seus 
concorrentes não possuem: disponibilidade de produto, pragmatismo de vendas, obtidos pela 
otimização de seu sistema pré-planejado por empreendedores preparado para o atual sistema 
comercial e suas demandas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão; estoque; otimização. 
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SALA 3 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https:// meet.google.com/hvs-gzud-qoq 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Patrícia de Oliveira e Antonio Donizete. 
 
 
9. A IMPORTÂNCIA DO ESTOQUE MÍNIMO: Um Estudo de Caso nas Farmácias 
de Brasilândia - MS em Época de Pandemia 
 
Franciane Dias Ribeiro, Luiz Fernando dos Santos Medeiros, Clezio Antônio Lara, Antonio Donizete 
Lemes 
 
RESUMO 
O estoque mínimo é uma atividade essencial em uma empresa, pois indica a quantidade mínima de 
itens que é preciso para o funcionamento pleno da organização, evitando um esgotamento de produto 
caso haja um grande aumento de vendas, permitindo então que as decisões de compras sejam mais 
lógicas, estratégicas e organizadas. Este artigo aborda a eficiência e eficácia do estoque mínimo, a 
funcionalidade desde que consiga suprir satisfatoriamente todas as necessidades da empresa para 
que não seja preciso fazer investimentos extraordinários ou imprevisto. O estudo tem o intuito de 
evidenciar estratégias do estoque mínimo em pandemias, e como é feita a gestão de estoque o 
gerenciamento de estoque é de grande importância para as empresa e utilizam diferentes 
ferramentas, como controles manuais, planilhas, softwares ERP entre outras, e tem como função 
organizar para controlar a quantidade de cada produto e assim determinar as necessidades de 
compra e garantir o estoque ideal para a atividade impedindo que haja excesso ou falta de estoques 
e garantindo que sempre que um cliente solicitar um produto, a empresa o tenha em estoque para 
fornecer, também possibilita saber quais os itens de maior rotatividade e também os que oferecem 
maiores lucros. A metodologia baseou-se em pesquisa bibliográfica oriunda de livros e meio 
eletrônico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estoque mínimo; armazenamento; organização; gestão de estoque e 
pandemia. 

 
 
10. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O MUNDO DIGITAL: Como o Uso 
Indiscriminado de Aparelhos Digitais Afetam a Sociedade 
 
Laura Caroline Gomes Leal; Rodrigo Rodrigues Guimarães Cadamuro; Patrícia Tozzo de Matos 
Mercadante; Ângela de Souza Brasil; Patricia de Oliveira 
 
RESUMO 
Vivemos em uma sociedade fortemente influenciada pela tecnologia. Segundo a OMS, a dependência 
digital já é considerada uma das doenças do século XXI, chamada de Nomofobia - termo em inglês 
que significa no mobile fobia – sendo o medo irracional, ou exagerado em tradução literal, de ficar 
sem celulares ou outros aparelhos eletrônicos em geral. As ferramentas tecnológicas, que estão 
sendo desenvolvidas em um ritmo cada vez mais acelerado, permitem ao ser humano uma análise 
mais complexa e holística, viabilizando decisões mais assertivas e escolhas mais adequadas em 
diversas áreas de sua vida, incluindo a escolha das inúmeras profissões que nasceram com essas 
tecnologias, porém, o outro lado dessa grande disponibilidade de tecnologia empregada em nosso 
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cotidiano é o distanciamento da essência humana: da capacidade de cuidar, amar e de sermos 
empáticos. Para o melhor uso das ferramentas digitais é necessário o desenvolvimento da 
inteligência emocional, a fim de recuperar elementos da essência humana, o desejo de relacionar-se 
com a natureza e com outros seres humanos. Desse modo, nesse artigo, discutiremos sobre a 
inteligência emocional, como o mundo tecnológico impacta as relações humanas e seus, também, na 
saúde dos usuários, abordando sobre o uso indiscriminado de celulares e outros aparelhos 
eletrônicos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; nomofobia; tecnologia; inteligência emocional.  

 
 
11. A IMPORTÂNCIA DE UM LÍDER MOTIVADOR 
 
Pedro Afonso dos Santos Carvalho; Emily Custódio Benfica; Ângela de Souza Brasil; Luís Alexandre 
de Oliveira; Patrícia de Oliveira 
 
RESUMO 
A problematização do trabalho é que se não tiver um ambiente estável dentro da empresa, os 
empregados não estarão motivados e consequentemente não alcançaram as metas impostas por 
aqueles que estão trabalhando desmotivados e sem compromisso. Qual a importância de um líder 
motivador na empresa? A justificativa dessa pesquisa é poder compreender mais a importância que 
um líder motivador tem com seus colaboradores, ver o quanto a motivação ajuda na produtividade da 
empresa. Identificaremos o papel do líder como ele define a forma de liderar a equipe, conhecer 
também as principais características para a motivação dos colaboradores para assim definir a relação 
entre a motivação e a produtividade dentro das instituições financeiras. O objetivo geral é 
compreender a influência do líder sobre a motivação da sua equipe e como a mesma pode contribuir 
com o crescimento da produtividade da empresa. Os objetivos específicos são compreender o 
conceito de liderança, suas principais teorias e os estilos existentes; descrever o conceito de 
motivação e suas principais teorias e descrever a relação entre a motivação e o crescimento da 
produtividade dentro das instituições financeira. Foram utilizadas as bases de dados como exemplo: 
SCIELO e BIREME, livros e artigos em revista, abordado em questão aplicação de ferramentas da 
qualidade, junto a um estudo de caso utilizando as palavras chaves. 
 
PALAVRAS-CHAVE: liderança; motivação; líder. 

 
 
12. CRM: Gestão de Relacionamento com Clientes Como Estratégia 
Competitiva 
 
Caio Guilherme Dias Queiroz; Naylla Dantas Nunes; Patrícia de Oliveira; Angela de Souza Brasil 
 
RESUMO 
Este artigo apresenta um estudo bibliográfico a respeito da ferramenta de gestão de relacionamento 
de clientes, CRM. A concorrência está cada vez mais acirrada e as empresas precisam se reinventar 
todos os dias a fim de manter sua clientela e captar novos clientes para que possa atingir seus 
objetivos organizacionais. O cliente deve ser cativado, conquistado, como um verdadeiro 
relacionamento interpessoal, ou então, a concorrência fará isso. Cada vez mais a clientela tem 
diversas opções no mercado e a empresa precisa conquistar esse cliente para escolher o seu 
produto. O trabalho do profissional de marketing poderá ajudar essas empresas, através de banco de 
dados detalhados e da aplicação do CRM, a manter um relacionamento mais próximo com seu 
cliente. Este passa a ser o foco da organização, é por ele que ela existe. Um bom marketing 
consegue fazer que o cliente seja único e especial, bem como seja ouvido e conhecido pela 
organização. Para explicar a ferramenta o presente trabalho partiu do geral para o especifico. Foi 
apresentado o marketing como gênero e a ferramenta CRM como espécie. O estudo teórico 
demonstra que as empresas necessitam do setor de marketing com profissionais capacitados, 
treinados para atender essa clientela que a cada dia fica mais exigente, tendo em vista as facilidades 
do mercado e a diversidade de opções que chega em suas mãos, principalmente pela internet. O 
CRM vai mostrar para a empresa que é possível fidelizar o cliente através de estratégias de 
fortalecimento de programas de fidelização.  
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PALAVRAS-CHAVE: CRM; marketing; gestão de relacionamento de clientes. 

 
 
13. LOGÍSTICA E MODAL RODOVIÁRIO: A Precariedade das Estradas 
Brasileiras 
 
Michele Lino, Paulo Sérgio Perussi, Ângela de Souza Brasil, Luis Alexandre de Oliveira, Patrícia de 
Oliveira 
 
RESUMO 
Logística, a ponte ou o elo entre a produção e o mercado. A distância física e o tempo separam as 
atividades produtivas do ponto de venda. Hoje existem vários tipos de logística, a industrial, 
comercial, empresarial, inversa, ambiental e a militar. Em um país em que mais de 60% das 
mercadorias é transportada pelas estradas, a sensação de abandono é o sentimento que muitos 
motoristas e transportadoras têm com relação às estradas do país e no Mato Grosso do Sul, onde 
contamos com uma malha rodoviária estadual de 12.652,90 km com somente 4.094,60 km desta 
pavimentada. Nosso estado possui a 12° colocação no ranking dos estados que mais exportam tendo 
um papel importante no PIB do país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: modal rodoviário; estradas; acidentes; descaso. 

 
 
  



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – AGRONOMIA 
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PROFESSORES AVALIADORES: Jefferson Anthony Gabriel de Oliveira e 
Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira. 
 
 
1. INTRODUÇÃO DE HORTALIÇAS PANC NA AGRICULTURA FAMILIAR DA 
REGIÃO SUDESTE COMO ALTERNATIVA ECONOMICA E ALIMENTAR 
 
Danieli do Nascimento Santos; Pamela Alves Monteiro; Matheus Pereira de Brito Mateus 
 
RESUMO 
No passado o homem deixou de ser primitivo e tornou-se agricultor, estabelecendo-se em um local, 
conhecendo as espécies e ciclos de plantas. Neste modo, variedades de culturas foram 
disseminadas, desde as hortaliças comuns atualmente, como alface, batata e o espinafre até as 
hortaliças não convencionais tratadas como daninhas pelos agricultores quando invadem suas hortas. 
As hortaliças não convencionais são plantas regionais de procedência nativa ou exótica que fazem 
parte de uma cultura alimentícia local por famílias tradicionais, porém, com processo de aumento 
populacional e industrialização de alimentos, tornaram-se desvalorizadas no âmbito agrícola. Visando 
expandir o consumo e cultivo de tais hortaliças na região sudeste, este trabalho tem finalidade de 
apontar espécies de hortaliças não convencionais com potenciais nutricionais e econômicos, a fim de 
resgatar a identidade destas espécies como, Talinum paniculatum, Portulaca leracea, Xanthosoma 
riedelianum, Pereskia aculeata, Physalis pubesce e Xanthosoma taioba, respectivamente. Foram 
comparados teores nutricionais das PANC comparando a hortaliças comuns muito consumidas no 
Brasil como a batata (Solanum tuberosum), inhame (Discorea alata), a mandioca (Manihot esculenta), 
e outros, mostrando que o valor nutricional que as hortaliças não convencionais apresentam são 
equivalentes ou até mesmo superiores as comuns. Muitas dessas espécies são tratadas como pragas 
na agricultura e possuem potencialidade para contribuir como fonte de renda na agricultura familiar, já 
que são plantas de aspecto rustico e de fácil cultivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PANC; agricultura familiar; espécies potenciais; nutrição. 

 
 
2. ADUBAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DEGRADADAS REGIÃO DE 
TRÊS LAGOAS/MS 
 
Venâncio Cardoso Leite; José Victor de Freitas Quaio; Romulo Wendell da Silva Ferreira 
 
RESUMO 
A pecuária brasileira é uma das práticas culturais no estado do mato grosso do sul e em todo país, 
além de ser comumente realizada é de grande importância para a economia na região de Três 
Lagoas, notasse que grande parte do produtores utilizam métodos de produção e de manejo de 
pastagens que são extensionistas e com poucas tecnologias, o que faz com que ao longo do tempo 
haja grandes áreas de pastagens degradadas. O uso do nitrogênio em forrageiras como brachiarias 
resulta em grandes ganhos de produção e avanço do estágio de forrageiras fazendo com que se 
obtenha uma rápida evolução. A adubação de manutenção é de suma importância nas forrageiras, 
pois o solo com o passar dos anos começa a passar por processos de degradação e com isso acaba 
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perdendo sua fertilidade. Um fator que limita a produtividade é a falta de nutrição nas passagens pois 
uma planta mal nutrida deixa espaços para plantas concorrentes, que causam espaços que 
futuramente irão resultar em manchas de solos expostos que lixiviam e causam percas significativas a 
médio e longo prazo. O nitrogênio é o elemento que completa grande parte do ciclo e das funções 
metabólicas de todo pasto de maneira integral, a adubação nitrogenada após o período da seca 
melhora o rebrote e retomada das forrageiras esse método é eficaz e vem sendo disseminado para 
recuperação e formação de pastagens.  
 

PALAVRAS-CHAVE: solo; nitrogênio; decumbens. 

 
 
3. CO-INOCULAÇÃO EM Phaseolus vulgaris: Revisão Sobre a Potencialidade 
da Técnica 
 
Bianca Lourenço Rosa Silveira; Pollyanna Zucarelli; Débora Cristiane Nogueira; Jefferson Anthony 
Gabriel de Oliveira; Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira 
 
RESUMO 
A cultura do feijão é uma das mais importantes para alimentação brasileira, sendo o Brasil o maior 
produtor, destaca-se os estados do PR, MG e BA como principais produtores desse cereal. Pelo fato 
de ser uma leguminosa possui facilidade em associar-se com bactérias de maneira simbiótica. A 
inoculação e inoculação mista com diferentes bactérias promotoras de crescimento das plantas como 
Azospirillum e Rhizobium é uma crescente que atua como braço direito da agricultura em meio ao 
avanço tecnológico. A exigência nutricional significativa em nitrogênio, faz com que esses 
microorganismos possibilitem reduzir os custos de produção, uma vez que a técnica pode ser 
consorciada a adubação nitrogenada, incrementando na produção dos grãos. O presente trabalho 
tem como objetivo através de revisão bibliográfica baseado em trabalhos científicos já publicados no 
meio acadêmico, evidenciar para o leitor que a utilização da tecnologia quando associada a um 
sistema bem manejado e empregando, o conhecimento da área de plantio, microbiota, cultivar e 
demais aspectos que são agentes fundamentais para, agregar e transformar em resultados 
satisfatórios em níveis de produção, capazes de impactar positivamente no custo, tornando a prática 
altamente viável para o produtor, refletindo de maneira positiva em sua expectativa, transformando os 
resultados já obtidos em safras anteriores, embasando-se em princípios, alternativas sustentáveis e 
rentáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: feijão; Rhizobium; Azospirillum; inoculação. 

 
 
4. CONTROLE QUÍMICO DA MIMOSA PUDICA (MALÍCIA) EM PASTAGEM DE 
BRACHIARIA: Danos em Propriedade na Região de Três Lagoas (MS) 
 
Mario Roberto Miolli Junior; Vinicius Caetano Caldato; Romulo Wendell da S. Ferreira 
 
RESUMO 
As pragas que atingem as pastagens provocam grande prejuízo para os pecuaristas de todo o país e, 
em casos mais extremos, levando à pastagem a morte. Uma vez que a pastagem extensiva é a forma 
mais barata de se criar gado, a necessidade de se manter o capim saudável sem que haja 
competição com pragas é fundamental para a lucratividade da atividade. Acompanhando esse 
problema na região de Três Lagoas/MS, desenvolvemos um estudo sobre o controle de determinada 
praga em uma área utilizada para a pecuária de corte. O trabalho desenvolvido buscou mostrar a 
importância do controle de plantas daninhas em pastagens, utilizando-se do meio químico, no estudo 
em especial a erva daninha malicia (Mimosa Pudica) em áreas de Brachiaria (Brachiaria Decumbens). 
Esse controle é essencial para que se mantenha a saúde do seu capim e solo, evitando a competição 
entre a praga e planta, posteriormente evitando a degradação do terreno entre perca de nutrientes e 
estrutura, levando a menor produtividade de sua pastagem. O trabalho foi realizado em uma área 
com alto índice de infestação, foi feito o uso de Picloram, 2,4D (controle químico), como forma de 
controle, com aplicação mecânica, seguindo as recomendações prescritas do agrônomo responsável. 
Após o período de ação do Picloram, 2,4 D, observou-se a morte das pragas e a recuperação da 
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pastagem antes sufocadas, atingindo assim o objetivo esperado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: herbicida; praga; capim.  
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PROFESSORES AVALIADORES: Débora Cristiane Nogueira e Cássia Maria de 
Paula Garcia. 
 
 
5. CULTIVO DE GIRASSOL ORNAMENTAL EM DIFERENTES SUBSTRATOS 
TRATADO COM PACLOBUTRAZOL 
 
Alliny Campos Freitas; Anderson Machado Ferreira; Debora Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de 
Brito Mateus 
 
RESUMO 
O girassol (Helianthus annuus) tem seu nome devido sua inflorescência seguir o movimento do sol, 
inicialmente foi cultivada para consumo humano e animal, mas devido a sua beleza exuberante, 
atraiu o mercado paisagístico como flor ornamental, para produção em vasos ou como flor de corte, o 
que devido ao valor agregado se tornou uma alternativa economicamente viável aos pequenos e 
médios produtores. Mas seu crescimento vigoroso fez com que fossem utilizados hormônios 
fitorreguladores a fim de reduzir do tamanho da parte aérea e permitisse seu cultivo em residências. 
Neste trabalho foi abordado sobre o plantio de girassol granífero com doses de paclobutrazol, que é 
um fitorregulador que controla o alongamento da haste sem perder qualidade de inflorescência. 
Também relatamos dois tipos de substratos comumente utilizados para produzir mudas, o Tropstrato 
Viva Verde e Substrato Plante Verde, observando a capacidade de disponibilização de nutrientes às 
raízes para seu desenvolvimento. Desta forma, com finalidade de encontrar métodos mais fáceis para 
seu cultivo, sem muito custo e com um bom desenvolvimento, buscamos informações em diversas 
bases bilbiográficas que constaram que é viável a aplicação de paclobutrazol, em doses que sejam 
eficientes, sem toxicidade à planta, mantendo a beleza de sua inflorescência e também sua 
concentração de clorofila, tornando assim mais prático e viável para controlar o crescimento da 
planta, atendendo a necessidade de quem deseja cultivar o girassol de forma ornamental em 
tamanhos reduzidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Helianthus annuus; inflorescência; inibidor hormonal; fitorregulador; variedades. 

 
 
6. FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO POR DIFERENTES ESPECIES 
LEGUMINOSAS NO PRE PLANTIO DE PASTAGEM 
 
Alisson Bezerra da Silva; Pedro Anhucci Neto; Débora Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de Brito 
Mateus 
 
RESUMO 
A utilização de leguminosas na fixação de nitrogênio é uma pratica que vem sendo muito utilizada, 
por conta do seu baixo custo e suas altas taxas de fixação de nitrogênio no solo. Este estudo tem 
como objetivo abordar as espécies de leguminosas que apresentam alta capacidade de fixação 
biológica de nitrogênio no solo, devido a sua simbiose com bactérias do solo. Essa pratica vem 
crescendo ano após ano e apresenta ótimos resultados, com espécies de grande potencial em 
realizar a FBN, podendo ser boas ferramentas para a melhoria da fertilidade do solo e aumento da 
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microbiota local, além da produção de grande quantidade de fitomassa para a proteção do solo na 
época de outono-inverno e para o plantio direto, proporcionando uma ótima cobertura de solo. Este 
estudo bibliográfico mostra a importância da visibilidade e efetividade de práticas que restauram e 
proporcionam melhorias diretas nas características físicas e químicas do solo, ainda se tornando 
rentável pelo fato de seu baixo custo, tornando acessível a qualquer produtor. Será abordado também 
as características agronômicas das leguminosas e as ocasiões onde comumente são utilizadas. 
Desta forma, concluímos que a utilização de leguminosas para a fixação de nitrogênio é uma pratica 
muito vantajosa diante aos adubos sintéticos, pela facilidade de cultivo, custo de aquisição das 
sementes, quantidade de N fornecido, na maior descompactação do solo, além de proporcionar 
cobertura ao solo e retenção de umidade. Essa pratica vem crescendo dia após dia por grandes e 
pequenos produtores. 
 
PALAVRA-CHAVE: adubos verdes; inoculação; manejo sustentável; rotação de culturas. 

 
 
7. FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Glycaspis brimblecombei E 
Thaumastocoris EM PLANTIOS DE Eucalyptus sp. NO MATO GROSSO DO SUL 
 
Mateus Xavier de Alencar; Gabriel Banos Rodrigues; Flavia Galvan Tedesco; Diego Gonçalves 
Feitosa 
 
RESUMO  
Plantios de Eucalyptus sp. tem sofrido danos significativos provocados por insetos-praga exóticos em 
diversos estados brasileiros, destacando-se o estado de Mato Grosso do Sul com infestações de 
Thaumastocoris peregrinus e Glycaspis brimblecombei. A fim de desenvolver formas de controles 
efetivas e menos agressivas ao ambiente o monitoramento contínuo destas espécies deve ser 
realizado, buscando conhecer sua flutuação populacional. Este estudo tem como objetivo avaliar a 
flutuação populacional de Glycaspis brimblecombei e Thaumastocoris peregrinus em povoamentos 
florestais através de armadilhas adesivas e suas relações com variáveis climáticas na mesorregião 
leste do Mato Grosso do Sul. Com sua distribuição nas regiões de Três Lagoas, Selvíria, Inocência e 
Água Clara em plantios de 1 a 7 anos no período de abril de 2017 a junho de 2020. Através das 
análises foi possível constatar que o período ideal para a infestação de G. brimblecombei são os 
períodos com pouca precipitação, baixas temperaturas e pouca umidade relativa, devido à sua 
correlação negativa para os elementos meteorológicos citados. r² = -0,754, r² = -0,539 e r² = -0,644 
foram os coeficientes obtidos para precipitação, temperatura e umidade relativa respectivamente. 
Diferente de T. peregrinus que não apresentou correlação significante com nenhuma das variáveis 
avaliadas no período do experimento, com: r² = 0,027, r² = -0,040 e r² = -0,299 para precipitação, 
temperatura e umidade relativa, impossibilitando assim a definição do momento ideal para início da 
infestação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: eucalipto, praga florestal, psilídeo-de-concha, percevejo bronzeado 

 
 
8. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES COMPOSTOSORGÂNICOS NO DESEMPENHO 
DAS MUDAS DE ALFACE ICEBERG 
 
Murilo Freitas; Gabriel Lofego Mendonça; Romulo Wendell da S. Ferreira 
 
RESUMO 
A alface é uma das hortaliças mais consumidas no país, não só pela sua palatabilidade como 
também pela facilidade de produção e baixo custo de aquisição. A hortaliça produz o ano todo em 
várias regiões do país tanto na forma hidropônica como em canteiros utilizando variados substratos.  
Com embasamento em bibliografias buscou-se demonstrar o desenvolvimento alcança pela alface 
em diferentes tipos de compostos orgânicos.Este trabalho tem como influencia, verificar os diferentes 
tipos de composto orgânico levando também em consideração a importância na escolha de mudas de 
qualidade. A existência de inúmeros substratos no mercado possibilita ao produtor fazer uso do que 
supre sua necessidade com mais eficiência. A compostagem orgânica neste sentido foi a que se 
demonstrou maior viabilidade tanto pelo seu custo reduzido em comparação com os produtos 
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industrializados quanto a produtividade da alface, uma vez que foi demonstrada nas bibliografias de 
estudo que a adubação orgânica aumenta a vida microbiana e o CTC da terra. Diferente da adubação 
química que provoca perda de matéria viva na terra. Estudos também demonstram que há um 
aumento considerável de matéria fresca das variedades de alface cultivadas com adubos orgânicos. 
No entanto é necessário que se tenha ponderação ao utilizar adubação orgânica uma vez que a 
mesma em excesso provocou salinização do solo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hortaliças; adubação; produção. 

 
 
9. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE DRONE PARA 
QUANTIFICAR E QUALIFICAR PONTOS DE CONTROLE 
 
Carlos Matheus de Souza Sobrinho; Carlos Nogueira dos Santos; Rodrigo Leonel Anacleto; Débora 
Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de Brito Mateus 
 
RESUMO 
Com o desenvolvimento da agricultura e construção civil, as tecnologias de medição e levantamento 
ficaram cada vez mais eficazes, tanto que a agricultura moderna ou também chamada de agricultura 
4.0 está alinhada com programas e software com relação a produção e a gestão do agronegócio. O 
intuito desse trabalho é analisar os problemas enfrentados nos dias atuais com o levantamento 
topográfico usando drone. Para isso foi analisado os trabalhos científicos correlacionados e 
analisados a importância da precisão do levantamento a campo com drone. A utilização da tecnologia 
VANT´s na agricultura vem em uma crescente demanda pois a velocidade que essa ferramenta 
fornece ao gestor de dados auxilia na melhor tomada de decisão para quem busca um aumento de 
produtividade. A análise da cultura também faz presente na tecnologia abordada, mas dentro da 
topografia o trabalho paralelo com outras tecnologias de levantamento de dados do terreno corrobora 
em melhor qualidade na precisão. Quando o assunto é precisão os esses tipos de levantamento vem 
se destacando, porém em algumas tecnologias é necessário pontos de controle para melhor acurácia 
das precisões dos levantamos aéreos. Sendo necessários pesquisas de campo para analisar a 
quantidade de pontos de controles que seria necessária para ter uma qualidade superior nos dados 
obtidos. 
 
Palavras chave: VANT´s; aerofotogrametria; precisão; agricultura. 
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10. PRODUÇÃO DE BRACHIARIA PIATÃ SOBRE EFEITOS DO CONSORCIO DE 
INOCULAÇÃO COM ADUBAÇÃO NITROGENADA E SEUS REFLEXOS À 
ACIDEZ DO SOLO 
 
Carlos Nogueira dos Santos; Carlos Matheus de Souza Sobrinho; Rodrigo Leonel Anacleto; Débora 
Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de Brito Mateus 
 
RESUMO 
Um dos maiores desafios da agricultura hoje é o que diz respeito a produção sustentável de 
pastagem com bons rendimentos tanto para o setor agrícola como o pecuário, e o uso de inoculantes 
vem ganhando mais espaço devido a sua ação na promoção de crescimento em plantas e também 
na fixação biológica de nitrogênio atmosférico, reduzindo os custos com adubações em cobertura e 
contribuindo com redução na emissão de gases de efeito estufa em cultivos consorciados. Sendo 
assim, pesquisas com esse tema são de grande importância por serem ambientalmente corretas, 
socialmente justas e economicamente viáveis. O objetivo deste presente estudo foi avaliar o efeito da 
aplicação de Azospirillum brasilense na pós semeadura de braquiária Piatã e sua consorciação com 
doses de adubo nitrogenado em cobertura nas propriedades químicas do solo e nos componentes de 
produção. O experimento foi delineado em blocos ao acaso em esquema fatorial 3 x 4 com 4 
repetições, os tratamentos foram três doses do inoculante: 0, 100 e 200 mL ha-1 e quatro doses de 
ureia: 0, 50, 100 e 200 kg ha-1 de N, aplicados em cobertura. A aplicação de ureia na dose de 100 kg 
ha-1 de N associada a pulverização foliar com 200 mL ha-1 de Azospirillum brasilense proporcionou o 
maior rendimento e crescimento da pastagem de braquiária Piatã, assim como o uso da adubação 
nitrogenada associada a inoculação com A. brasilense auxiliaram no desenvolvimento das plantas, 
melhorando a absorção de nutrientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pastagem, Azospirillum brasilense, sustentável, nitrogênio, manejo. 

 
 
11. PRODUTIVIDADE DA ABOBRINHA DE TRONCO CASERTA: Diversidade de 
Adubação 
 
Suse Barbosa Araújo; Marcio Vieira Furtado; Agda Marques de Lima; Débora Cristiane Nogueira 
 
RESUMO 
A abobrinha de tronco, cultivar Caserta (Cucurbita pepo), é uma hortaliça de grande importância 
econômica e social, pois seu cultivo é simples e não requer muita habilidade com a cultura. 
Desenvolve em praticamente todos os tipos de solo, principalmente naqueles com textura areno-
argilosa. A adubação assume um papel extremamente importante, pois sabe-se que para qualquer 
cultura de hortaliça, a adubação orgânica e/ou química é indispensável para se obter boa 
produtividade. Assim, esse trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica, afim de 
verificar o efeito da adubação orgânica e adubação mineral no desenvolvimento dos frutos, visando 
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características físicas como tamanho, produtividade e lucratividade. Devido aos excelentes fatores 
que a adubação orgânica promove nos atributos do solo e também no desenvolvimento da cultura, 
verificou-se através de trabalhos pesquisados que a utilização de cama de aviário e esterco bovino 
como adubo orgânico apresentou resultados satisfatórios, pois houve aumento da produção, 
desenvolvimento da planta e grandes benefícios para o solo devido aumento de matéria orgânica. 
Além disso verificou-se que esse tipo de adubação é mais acessível aos pequenos produtores rurais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cucurbita; olericultura; cama de aviário; esterco bovino; NPK. 

 
 
12. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA MECANIZAÇÃO DA ÁREA DE 
COLHEITA FLORESTAL 
 
Reginei Donizete da Silva; Diego Gonçalves Feitosa 
 
RESUMO 
A capacitação dos funcionários para o alcance das metas organizacionais e consequentemente o 
sucesso empresarial é algo imprescindível no contexto produtivo atual, partindo-se do princípio que 
colaboradores qualificados significam vantagem competitiva no mercado globalizado em que as 
empresas estão inseridas. Neste sentido o estudo apresentado tem como objetivo elaborar um plano 
de melhoria para contratação de operadores e mecânicos que lidam com maquinas de grande porte 
através do mapeamento correto dos perfis, análise técnicas de Treinamento e desenvolvimento de 
pessoas a serem implementadas na Empresa do setor florestal localizada no município de Três 
Lagoas, MS, na intenção de alavancar seus resultados nesta área, além de diminuir  a quantidade de 
erros operacionais e consequentemente aumentar a vida útil das máquinas. A aplicabilidade dos 
procedimentos sugeridos para a organização foi confirmada por meio dos resultados obtidos na 
comparação do cenário atual da companhia com as metodologias de avaliação do perfil desejado 
existentes na Companhia, refino das competências do  perfil desejado e uso da tecnologia na seleção 
com os teste de aptidão, aperfeiçoamento  e mudanças sugeridas no programa de qualificação 
técnica e comportamental dos colaboradores, percebida em parceria com as  Lideranças, analisadas 
e sugeridas pela  Área do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Operacional da Colheita 
Florestal. 
 
PALAVRAS-CHAVES: capacitação; competitividade; máquinas de grande porte; contratação; 
aumento da vida útil; aptidão. 

 
 
13. USO DO SILICATO DE POTÁSSIO EM MILHO (Zea mays L.) COMO PROMOTOR DE 
RESISTÊNCIA AO ATAQUE DE Spodoptera frugiperda 
 
Leonardo Oliveira de Jesus; Rafael Nunes Pereira; Débora Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de 
Brito Mateus 
 
RESUMO 
A cultura do milho é de suma importância para o agronegócio brasileiro, sendo ele o cereal de maior 
produção. O Brasil possui vários problemas decorrente ao ataque de pragas na cultura do milho, 
ataques esses que interfere diretamente em sua produtividade, dentre elas, a principal é a 
Spodoptera frugiperda, que ocorre em todo ciclo da cultura. Popularmente conhecida como lagarta-
do-cartucho, a incidência desta praga é cada vez maior, devido sua grande escala de produção, e 
adaptação da praga em todo território de produção. Dentre as diversas formas de controle desta 
praga, podemos citar o silício que apesar de não ser considerado um nutriente essencial, possui a 
característica de auxiliar a integridade estrutural da planta com uma maior rigidez em suas paredes 
celulares, causando danos no aparelho bucal da lagarta, isso justifica seu emprego na agricultura 
para o incremento na resistência contra pragas e doenças. O presente trabalho teve como objetivo 
realizar uma revisão de literatura sobre a indução de resistência em milho (Zea mays) por meio da 
adubação com silício, através de plataformas digitais sendo elas, SCIELO (Scientific Eletronic Library 
On Line), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google Scholar 
e Elsevier. Autores afirmam que o silício possui a característica de promover a resistência ao ataque 
de pragas, porém existem autores que descordam dessa afirmação, isso demostra que se deve ter 
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uma maior ênfase nos estudos em relação a esse elemento em resposta a planta, tendo assim a 
certeza de sua expressão. 
 
Palavras-chave: cereal, silício, lagarta-do-cartucho, MIP, controle de pragas. 

 
 
14. UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA SUINOCULTURA: Revisão Sobre a 
Potencialidade do Uso na Forragicultura 
 
Cassia Araújo Ferreira; Pietra Ortunho Duarte Bazan; Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira; Jefferson 
Anthony Gabriel de Oliveira 
 
RESUMO  
No cenário atual mundial da pecuária, o Brasil se apresenta como um dos maiores produtores e 
exportadores de carne suína e bovina, contando com uma vasta extensão territorial e clima favorável 
para o cultivo de pastagens. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento dos benefícios do uso 
estratégico de resíduos suínos na manutenção da produtividade das pastagens, bem como 
apresentar uma solução ecologicamente sustentável para um dos maiores impactos da suinocultura 
brasileira. Este trabalho foi realizado junto a Faculdades Integradas de Três Lagoas, utilizando como 
base pesquisas bibliográficas, através de materiais publicados, pesquisas na internet e livros e 
conhecimentos adquiridos no decorrer dos anos letivos. Diante do que foi apresentado, entende-se 
que a utilização de chorume é uma fonte viável, quando manejada corretamente, devido ao 
favorecimento da microbiologia do solo, uma forma de aproveitamento de recursos internos da 
propriedade, tendo um custo evitado com fertilizantes minerais e um benéfico para o meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: suinocultura; fertilizante; dejetos; adubo orgânico.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ARQUITETURA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/gjq-sxnz-qpo 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Rodrigo Pinho e Jéssica Alves. 
 
 

1. APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS: Dispositivos Alternativos para 
Projetos Arquitetônicos 
 
Mariana Cristina dos Santos Silva; Thalyta de Freitas Machado; Jéssica Rodrigues Alves; Marielen de 
Paula Queiroz; Rafael Willian de Souza Silva  
 
RESUMO 
Este trabalho apresenta estudos explicativos sobre os diversificados sistemas de captação das águas 
pluviais para reuso como lavagem de pisos, carros, jardins e até em descargas sanitárias. Cm o 
intuito de apresentar dispositivos mais vantajosos que sejam acessíveis para toda a população, seja 
em questões físicas ou monetárias. Através de pesquisas bibliográficas e estudos de normas, mostra-
se que existe a possibilidade de contribuir com o meio ambiente com simples ações do dia-a-dia e 
que a captação da água da chuva é capaz de interferir beneficamente no impacto gerado pelo 
desperdício da água potável, com foco não apenas no custo financeiro como também no ganho 
ambiental gerado por estas atitudes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: águas pluviais; aproveitamento; economia; cisterna. 

 
 

2. ARBORIZAÇÃO URBANA: Estudo da Temperatura na Rua Paes Leme, na 
Cidade de Andradina-SP 
 
Fabiano Ripoli Estança; Laura Beatriz Barbosa Ferreira; Ana Luisa Correa Bertoche; Lennon Gomes; 
Rodrigo Guimarães Pinho 
 
RESUMO  
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da arborização urbana na Rua Paes 
Leme, localizada na cidade de Andradina, Estado de São Paulo, assim realizando uma análise 
qualitativa do local, comparando trechos com ausência e presença de árvores, apresentando dados 
de temperaturas para compreender a percepção ambiental relacionado ao local.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arborização urbana; Sustentabilidade urbana; Clima urbano.  

 
 

3. PROJETO ECOLÓGICO: Estudo de Aplicação de Métodos Sustentáveis na 
Construção Civil 
 
Eduarda Rodrigues da Silva; Maria Paula Alexandre Bezerra; Ana Luisa Correa Bertoche; Lennon 
Gomes; Marielen de Paula Queiroz 
 
RESUMO 
A indústria da construção civil é um setor que gera degradações significativas no meio ambiente e 
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com a crescente busca pelo desenvolvimento sustentável no panorama global, repensar o estilo de 
vida humano se tornou primordial. Dessa forma a área da construção civil também vem se 
adequando a novas perspectivas menos degradantes, porém ainda se nota um grande déficit na 
implementação da bioconstrução e arquitetura verde nesse setor. A adoção de estratégias e técnicas 
naturais ou sustentáveis pode ser uma forma de se viver dentro dos limites ecológicos além de 
contribuir para a conservação do meio ambiente zelando pela vida dos usuários. Pensando nisso este 
artigo apresenta a situação da construção civil no cenário sustentável e sinaliza soluções para uma 
forma de construir mais consciente por meio de um projeto de habitação baseado nos preceitos da 
Bioconstrução. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; sistemas construtivos; técnicas construtivas; casa ecológica. 

 
 
4. ACESSIBILIDADE: Estudo de Acessibilidade na Rodoviária de Três Lagoas-
MS 
 
Bruna Shinzato Tamashiro; Leticia Pistori Bortoleti; Ana Luisa Corrêa Bertoche; Jéssica Rodrigues 
Alves; Rafael Willian de Souza Silva  
 
RESUMO 
Considerando a falta de acessibilidade, objetiva-se avaliar e analisar as condições da circulação dos 
pedestres. Para tanto, procede-se a um estudo in loco de forma descritiva e por meio de 
levantamento fotográfico, de maneira a identificar as barreiras encontradas. Desse modo, constata-se 
que, através das imagens é possível observar que há a ausência de rampas, de piso tátil, de 
sinalização e de segurança, o que permite concluir a necessidade urgente da adequação do Terminal 
conforme a norma NBR 9050 para que seja possível a mobilidade de todos os usuários de forma 
autônoma e independente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; terminal rodoviário; mobilidade reduzida. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

POSTERS 
 

ARQUITETURA 
 
 
 
 
Google Meet: http://meet.google.com/vok-qrms-ndx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Lennon Gomes e Marielen Queiroz. 
 
 
1. ACESSIBILIDADE NO CENTRO DA CIDADE DE PEREIRA BARRETO 
 
Caroline Pereira da silva; Kedma Cassia da Costa; Ana Luisa 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo de analisar as condições de acessibilidade nas calçadas e vias 
do Município de Pereira Barreto – SP bem como observar o cumprimento de leis e normas que regem 
o assunto. Inicialmente foi realizado uma pesquisa com moradores próximos ao centro da cidade a 
fim de analisar o que os moradores tem dificuldade ao sair de casa. Em seguida, foi realizada uma 
pesquisa de campo na cidade, observando os principais obstáculos existentes nos passeios e vias 
públicas, bem como uma análise nos comércios, áreas públicas, e instituições baseando-se nas 
recomendações da NBR 9050 (2004). 
 

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, centro urbano, Pereira Barreto. 
 
 
2. ACESSIBILIDADE: Dificuldade das PCD´s em Lugares Públicos 
 
Eloá Miguel da Costa de Melo; Jessica Dara Xavier Ajala; Ana Luisa Corrêa Bertoche 
 
RESUMO 
O estudo objetivou em analisar praças e calçadas de Água Clara-MS, a percepção de pessoas com 
deficiência (PCD’s), ou com mobilidade reduzida. Como método de estudo utilizando entrevistas e 
observação em campo. Os resultados apontam para uma grande preocupação das pessoas com 
deficiência com suas necessidades básicas em lugares públicos. Estes dados assinalam que é 
urgente a necessidade de criação de políticas planejamento urbano que visem melhorar as condições 
de acessibilidade, especialmente em lugares públicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: deficiência; público; mobilidade. 

 
 
3. BIORRETENÇÃO: Jardins de Chuva 
 
Laira Fernanda de Andrade da Costa; Leandro C. Coelho; Ana Luiza Correa Bertoche 
 
RESUMO 
Devido ao aumento populacional nos últimos 50 anos, e depois da revolução industrial as atividades 
industriais se expandiram atraindo as pessoas em busca de emprego nas cidades fazendo as cidades 
crescer sem planejamento. Com o asfaltamento e calçamento das ruas e calçadas, o concreto tomou 
conta de todos os espaços antes permeáveis, no entanto os espaçamentos de áreas verdes são 
mínimos, Então para obter uma melhoria nas cidades, tem-se a técnica chamada de biorretenção, a 
mais conhecida são os jardins de chuva para remover os poluentes das águas pluviais, e contribui 
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para a infiltração e retenção dos volumes de água precipitados. Em geral, estas estruturas podem ser 
descritas como rasas depressões de terra, que recebem águas do escoamento superficial. Os fluxos 
de água se acumulam nas depressões formando pequenas poças, e gradualmente a água é infiltrada 
no solo. Os poluentes são removidos por absorção, filtração, volatilização, troca de íons e 
decomposição. No caso de eventos de chuva que excedem a capacidade para a qual a estrutura foi 
projetada, o fluxo excedente é desviado da área e encaminhado diretamente para o sistema de 
drenagem, colaborando assim para um benefício tanto para a população quanto meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: chuva; solo; sustentabilidade. 

 
 
  



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 
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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – BIOMEDICINA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/hwn-qbgq-gee 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Natália Prearo Moço, Erli Souza Bento, 
Gabriel Capella Machado, Deigilam Cestari Esteves. 
 
 
1. ERROS PRÉ-ANALÍTICOS DOS EXAMES LABORATORIAIS: Interferências no 
Diagnóstico e Resultado Final  
 
Enae Silva de Souza; Felipe Silva Araújo; Catarina Akiko Miyamoto; Priscila de Matos Cândido 
Bacani; Ana Cláudia Conde Peres 
 
RESUMO 
Os laboratórios clínicos são prestadores de assistência à saúde, contribuindo com um papel 
extremamente importante na realização e fornecimento de exames. Existem fases para a elaboração 
destes exames, e a fase de início, denominada pré-analítica, conta com a presença de um 
requerimento de exame, acompanhado com a orientação do paciente, coleta do material biológico, 
armazenamento, transporte deste material e sua identificação, para que posteriormente haja a 
efetuação do exame, gerando um laudo. No entanto, esses resultados devem ser seguros e de 
qualidade para fornecer um diagnóstico correto ao paciente. Inúmeros estudos apontam uma elevada 
quantidade de erros nesta etapa, pois se trata de uma fase difícil em manter um monitoramento e 
controle. Uma interferência não adequada na fase pré-analítica pode ter como consequência um 
resultado alterado. Os exemplos de erros nesta etapa ocorrem desde uma falta de orientação do 
paciente para a realização do exame, até mesmo a negligência na sua execução. A fase pré-analítica 
pode ser, de fato, uma das mais importantes durante a realização de um exame laboratorial, qualquer 
ação que não esteja dentro dos padrões adequados, pode causar alterações nos resultados. Perante 
isso, há a necessidade da implementação de métodos eficazes para não ocorrência de transtornos 
futuros. 
 
PALAVRAS-CHAVES: fase pré-analítica; orientação; erros; diagnóstico. 

 
 
2. A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA MEDICINA PERSONALIZADA 
 
Leonardo Floriano Faria; Carolina Rodrigues de Paula; Natália Prearo Moço, Ana Cláudia Conde 
Peres, Gabriel Capella Machado, Catarina Akiko Miyamoto 
 
RESUMO 
Os avanços recentes da biologia molecular, em especial no campo da medicina genética, têm 
facilitado de forma significativa o esclarecimento dos mecanismos das doenças humanas. O avanço 
nos testes genéticos tem o potencial para aplicação de terapias mais efetivas em grupos de 
indivíduos e populações pela possibilidade de se conhecer a origem e causa molecular da doença. E 
desta maneira, é possível a prescrição personalizada dos medicamentos necessários de forma 
específica para cada caso. Em muitos casos, o polimorfismo de sequência gênica pode levar ao 
desenvolvimento de desordens fisiopatológicas e/ou esconder possíveis fenótipos que predispõem os 
indivíduos a doenças das quais não estão cientes e que podem se manifestar ao longo da vida. 
Variantes de número de cópias (CNVs) podem ocasionar grandes distinções e/ou heterogeneidade 
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de fenótipos comuns e raros. Desta forma, as CNVs também podem afetar a maneira pela qual as 
pessoas reagem às drogas, mesmo quando pessoas com casos similares são submetidas às 
mesmas drogas e tratamentos. Os testes genéticos para enfermidades de origem genética (câncer, 
doenças cardiovasculares, diabetes, etc.) têm o benefício de apontar riscos de alguma desordem ser 
gerada mesmo no caso de pessoas saudáveis e/ou melhor adequação de terapias em pessoas já 
acometidas por alguma das enfermidades citadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: herança genética; genética molecular; sequenciamento gênico; testes 
genéticos. 

 
 
3. O USO DE ANTIBIÓTICOS NA PRODUÇÃO ANIMAL E O DESENVOLVIMENTO 
DE RESISTÊNCIA EM PATÓGENOS HUMANOS 
 
Júlia Vilalva Moreira Rosa; Catarina Akiko Miyamoto; Natália Prearo Moço; Gabriel Capella Machado 
 
RESUMO 
A produção animal no Brasil e no mundo vem crescendo a cada dia e com isso se revolucionando. 
Neste cenário, os antibióticos têm importância vital. Os mesmos são utilizados de modo terapêutico 
para curar infecções e evitar a morte dos animais. Além disso, são largamente usados de forma não 
terapêutica, como promotores de crescimento que ajudam os animais a crescerem saudáveis e bem 
nutridos e para prevenir o espalhamento de patógenos. Apesar do uso dessas substâncias 
apresentarem diversos benefícios, o seu uso excessivo traz consequências à saúde humana, 
principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de resistência em patógenos de interesse 
médico, sendo este um problema de saúde pública mundial. A forma mais direta de propagação 
desses microrganismos é o consumo de alimentos de origem animal, porém existem outras rotas de 
contaminação possíveis. A legislação que regulamenta o uso dos antibióticos na produção animal 
varia de acordo com a região do globo. Este artigo realizou uma revisão de literatura a respeito do 
uso de antibióticos em criações animais e a sua relação com o aparecimento de microrganismos 
patogênicos resistentes aos antibióticos usados na medicina humana, a fim de conscientizar sobre a 
importância da utilização racional desses medicamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microbiologia; resistência; produção animal; antibióticos  

 
 
4. A BANALIZAÇÃO DO USO DOS BENZODIAZEPÍNICOS 
 
Cleslaine Camila Da Silva Trindade; Daniela Nascimento Schiavuzzo; Erli de Souza Bento; Isabella 
Garcia Takahashi; Paulo Henrique da Silva Lima 
 
RESUMO  
Os fármacos classificados como benzodiazepínicos podem acarretar um sério problema de saúde 
pública, uma vez que atualmente estão entre os medicamentos mais consumidos no Brasil. O 
aumento da utilização destes fármacos em conjunto com o seu uso indiscriminado ocorre pela falta 
de orientação profissional e pela falta de conhecimento da sociedade sobre os riscos à saúde 
relacionados a essas drogas. Devido ao grande consumo destes medicamentos psicotrópicos pode 
ocasionar a dependência química e psíquica, tolerância, interações medicamentosas e reações. 
Como os benzodiazepínicos são substâncias que agem diretamente no sistema nervoso, seus efeitos 
indesejáveis podem comprometer a saúde e qualidade de vida dos pacientes, resultando em 
problemas de saúde pública e dificultando o trabalho da equipe multiprofissional. Dessa forma, o 
presente estudo visa conscientizar os profissionais da saúde e pacientes que fazem uso de 
benzodiazepínicos, sobre os efeitos adversos provocados por esses fármacos, a fim de diminuir o uso 
irracional dos medicamento, assim trazendo novos conhecimentos para os leitores sobre esse tipo de 
fármaco, que é bastante popular na sociedade como um todo, mesmo podendo causar alguns tipos 
de reações negativas, que varia muito entre a dosagem administrada, e o tempo em que o paciente 
esta usufruindo esse medicamento, nesse trabalho também abordamos alguns tópicos consideráveis 
que relata como os benzodiazepínicos agem em nosso sistema nervoso e seus efeitos colaterais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: benzodiazepínicos; uso indiscriminado; automedicação.  
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5. CONTAMINAÇÃO POR MICRORGANISMOS EM SERVIÇOS DE 
EMBELEZAMENTO 
 
Estefani Batista Ramos; Erli de Souza Bento; Ana Cláudia Conde Peres; Deigilam Cestari Esteves 
 
RESUMO 
O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo, o que salienta a influência das 
mídias com padrões já instaurados, o culto ao corpo, a ânsia por manter-se sempre jovem, é uma 
realidade que se propaga em todas as faixas etárias, etnias e classes sociais. Todos estão em busca 
de uma aparência melhor apresentável, conforme determinado pelas celebridades e o que já está 
estabelecido como belo para a tradução dos conceitos de beleza. O aumento intensificado pela 
procura em serviços de beleza, fez com que crescesse o número de pessoas atuando na área. Esses 
serviços incluem manicure, pedicure, designer de sobrancelhas, micropigmentadores, cabeleireiros, 
barbeiros, maquiadores, depiladores, esteticistas que com a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, 
passaram a ter a profissão regulamentada e com os direitos, além dos profissionais como 
biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos estetas, os dentistas que trabalham na área. Em todas essas 
situações os pacientes/clientes tem seu organismo alterado, invadido de alguma forma, fazendo com 
que o sistema imune que estava em alerta passe a trabalhar. A mudança ou destruição das barreiras 
naturais de defesa e a presença de microrganismos que podem estar no organismo humano, nos 
acessórios utilizados em procedimentos, no ar, ou outro tipo de fômite, facilitam a entrada de agentes 
agressores podendo levar a situações graves.  
 
PALAVRAS-CHAVE: serviços de embelezamento; microrganismos; mercado da beleza; 
biossegurança. 
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SALA 1 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/epc-kjyp-gcj 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Raquel Prediger Anjos, Leandro Batista e 
Lidiane Alves Rodrigues. 
 
 
1. PROCESSO LICITATÓRIO E A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 
8.666/93 
 
Fernanda Lisboa Olguin; Leonice Damado de Souza 
 
RESUMO 
O tema deste trabalho é sobre processo licitatório com enfoque em seus atos de acordo com cada 
modalidade, bem como a necessidade de se adequar a atualidade em que vivemos. Serão 
analisados os princípios administrativos que regem a licitação, sua definição e as suas modalidade, 
as suas dispensas, as suas e inexigibilidades; após, será analisado algumas fraudes no certame 
licitatório, e dentro dela os possíveis crimes contra a Administração Pública; os principais crimes 
previstos no Código Penal Brasileiro e as sanções previstas nesses tipos penais. Demonstrando que 
são muitos os meios de burlar o processo licitatório e desviar o dinheiro público, ainda mais por conta 
das brechas que há na lei que rege o processo licitatório, já que se trata de uma lei antiga e não 
condiz com a atualidade no que diz respeito aos atos de leis suplementar, bem como a tecnologia nos 
dias de hoje, merecendo, pois, passar por uma reforma a lei em questão, para que assim possa 
facilitar os servidores e administradores públicos nos atos do processo licitatório. Os danos causados 
pelas fraudes contra a Administração Pública custam ao município prejuízos financeiros, e quem 
acaba perdendo com estas fraudes é a própria população local, que é deficiente de infraestrutura, 
saúde e educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: licitação; fraudes; administração pública; prejuízo financeiro. 

 
 
2. A COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO E SEU IMPACTO 
MUNDIAL 
 
Carolina Garcia; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O objetivo deste estudo está em demostrar como ocorre a comercialização de créditos de carbono e 
suas possíveis inter-relações com os aspectos econômicos e sociais. Para isto foi realizado um 
levantamento de dados encontrados na literatura existente através de pesquisas bibliográficas, 
procurando ressaltar principalmente o avanço dos mercados de carbono no Brasil e no mundo e de 
que forma a sociedade como um todo pode interagir para evoluir de forma sustentável. Esse 
mecanismo de desenvolvimento limpo que surge a figura jurídica econômica dos créditos de carbono, 
que nada mais são do que certificados passíveis de comercialização entre os países. O Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) nasceu de uma proposta brasileira à Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Trata-se do comércio de créditos de carbono 
baseado em projetos de sequestro ou mitigação. A pesquisa foi expositiva, de natureza qualitativa, 
realizada através de uma revisão de literaturas tendo como base essencial a revisão bibliográfica de 
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livros, artigos, teses e sites. esse modelo de mercado oferece dupla vantagem: (i) para o comprador, 
é mais barato pagar por um projeto de MDL do que alterar seu próprio processo produtivo; (ii) para o 
vendedor, é uma fonte de recursos para investimentos. Em menos de uma década, uma atividade 
inexistente transformou-se em um mercado que movimentou US$118 bilhões em 2008, um aumento 
de 84% em relação ao ano anterior. 
 
PALAVRAS-CHAVES: créditos de carbono; protocolo de Quioto; comercialização; contabilização; 
ambiental. 

 
 
3. CUSTOS EM AUTARQUIA MUNICIAL: Análise de Custos Aplicados em 
Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental em Guaraçaí-SP  
 
Renan Melem Golfeto; Pâmela Cristina Pereira Perussi; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
No primeiros meses do ano de 2020, foi elaborado um estudo juntamente com a autarquia de 
saneamento ambiental na cidade de Guaraçaí, (SAG ), onde buscou-se aprofundar nos custos e 
despesas do ano anterior (2019) com intuito de contabilizar o custo da extração, tratamento e 
distribuição da água na cidade por metros cúbicos (m³), e também contabilizar o custo do tratamento 
do esgoto desde sua captação até a devolução da agua já tratada aos afluentes do município 
também contabilizados em m³. Todo o trabalho realizado foi um conjunto com os funcionários da 
autarquia e acompanhado pelo diretor da mesma por ser de utilidade mútua. Contabilizando custos, 
despesas, investimentos, direta e/ou indiretamente ligados a água e esgoto, também valores de 
receitas geradas, aplicamos esses valores aos valores em m³ capitados em poços, armazenados, 
distribuídos, novamente capitados tratados e devolvidos a natureza, pretendemos chegar à quantia 
exata gasta pela autarquia por m³. Concluímos então com um relatório demonstrando essa 
contabilização e o trabalho realizado na autarquia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilização; Custos; Despesas; Saneamento; Ambiental 

 
 
4. COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO E CONTROLE DE 
FRAUDES FISCAIS 
 
Fabiana Gomes Alves; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O aumento nas arrecadações resultou em uma crescente nos casos de fraudes no Brasil, e o impacto 
que essas ações negativas provocam na economia atingem o desenvolvimento do país causando 
ineficiência e direcionamento errado dos incentivos de investimento, como consequência a sociedade 
se sente desestimulada, o que aumenta os custos sociais e políticos. Para que haja um efetivo 
combate as mesmas, ferramentas de prevenção e controle tem sido empregada. Neste contexto o 
programa Compliance tem se destacado. Fraude refere-se a ato intencional de omissão ou 
manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. 
Compliance pode ser compreendido como um conjunto de normas legais e disciplinas ou diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para as atividades de uma organização, que atuam na prevenção, 
detecção e tratamento de desvios ou inconformidades que possam ocorrer. O presente trabalho tem 
por finalidade analisar a atuação do compliance, em consonância com o ordenamento jurídico como 
ferramenta para controlar e prevenir as fraudes fiscais, bem como elencar sua importância para as 
organizações, aprofundando o conhecimento de fatores que influenciam na ocorrência de fraude. A 
metodologia da pesquisa consistiu na realização de uma revisão bibliográfica, através do amplo 
levantamento de fontes teóricas, tais como livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, 
dentre outros documentos relativos ao tema, com o intuito de contextualizar a pesquisa e seu 
embasamento teórico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: compliance; fraude; prevenção e controle. 
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5. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE UM EMPREENDIMENTO DE 
EVENTOS: Um Estudo de Caso de Um Buffet de Três Lagoas 
 
Rosilaine Souto Martins dos Santos; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
Um plano de negócios é um documento em que uma oportunidade de negócio, ou um negócio já em 
andamento, é identificada, descrita e analisada, examinando sua técnica, viabilidade econômica e 
financeira. O Plano desenvolve todos os procedimentos e estratégias necessárias para converter a 
oportunidade de negócio em um real projeto de negócios. É uma ferramenta indispensável para o 
arranque de um projeto empresarial, independentemente da dimensão do projeto e / ou quantidade 
de experiência empresarial do empreendedor. O presente trabalho apresenta como objetivo verificar 
a viabilidade econômico-financeira de um empreendimento de eventos no município de Três Lagoas - 
MS, numa situação estruturada, segundo os meios legais e administrativos. Serão abordados os 
aspectos financeiros e plano financeiro. A pesquisa se classifica quanto aos fins, em exploratória, 
descritiva e explicativa e em relação aos meios se trata de uma pesquisa bibliográfica, documental e 
pesquisa de campo. O trabalho possibilitou verificar a viabilidade econômico-financeira de um 
empreendimento de eventos localizado no município de Três Lagoas/MS, numa situação estruturada, 
segundo os meios legais e administrativos. Ao realizar as análises por meio dos métodos financeiros 
de valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, chegou-se à conclusão de que o buffet 
organizado e formalizado, é viável, do ponto de vista econômico e financeiro.  
 
PALAVRAS-CHAVE: viabilidade; estruturação; oportunidade. 
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SALA 2 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/aze-bfui-gpw 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Vanessa Franchin, Leonice Damando e 
Ronaldo Pereira. 
 
 
6. TRABALHO INFORMAL E SEU IMPACTO NA ECONOMIA BRASILEIRA 
 
Érica Carla de Vergilio; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O objetivo do artigo é refletir sobre o trabalho informal e os seus impactos na economia brasileira. 
Que vem crescendo gradativamente por anos, onde que se é umas das alternativa para sustento da 
família, pelo trabalhador não conseguir se recolocar no mercado de trabalho por não se atualizar, por 
falta de escolarização ou por migração de estados e com ela o preconceito, no cenário atual muitos 
não veem saída sendo a única opção é o trabalho informal. Trazendo a realidade que o COVID 19 
ocasionou na economia do Brasil e no mundo, e com o destino incerto e até onde irá nos afeta 
economicamente, pois o mundo parou de uma certa forma. Além disso, o texto mostra que a 
realidade do trabalho informal e o formal pois é um fenômeno que se avança para os países centrais 
do capitalismo, quais são as suas vantagens e desvantagem, pois mostra cada ponto do trabalho 
formal e do trabalho informal, onde pode impacta economicamente, e com esse estudo mostra que a 
pais só perde com o trabalho informal mesmo sendo “vantajoso” para o trabalhador. Busca analisar 
essas questões a partir de discussões pontuais a respeito da flexibilização do trabalho, e a 
empregabilidade que não só o Brasil, mas o mundo vem sofrendo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: economia; flexibilização; COVID 19; informalidade. 

 
 
7. FATORES MOTIVACIONAIS PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGÓCIOS: 
Um Estudo dos Microempreendedores Individuais em Três Lagoas/MS 
 
Luana Nunes Ferreira dos Santos; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO  
Este trabalho é uma pequena pesquisa realizada para somar à conclusão de curso, tendo como 
objetivo apresentar as principais motivações para abertura do próprio negócio, em específico, na 
cidade de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul. Metodologicamente, trata-se de um estudo de 
caso, resultado de uma entrevista em forma de questionário aplicado aos Microempreendedores 
Individuais (MEIs) de Três Lagoas/MS, somada a teóricos que abordam a temática em estudo. Assim, 
apresenta-se as abordagens e motivações do empreendedorismo, levantados a partir da coleta de 
dados discriminada em materiais e métodos. Dessa forma, os resultados demonstram os fatores 
motivacionais para se empreender, como recurso em assessorar para decisões assertivas nestes 
novos negócios, bem como em caráter orientador nos aspectos de suas estratégias de expansão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade; fatores motivacionais; microempreendedores individuais.   
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8. APOSENTADORIA, POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, E SUAS 
MUDANÇAS 
 
Micheline Corrêa Nogueira Pinheiro de Carvalho; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O envelhecimento afeta a todos, e numa certa etapa da vida os trabalhadores deixam de conseguir 
exercer seu trabalho como antes, nesses casos o trabalhador busca suporte do INSS, sendo o 
benefício mais procurado a aposentadoria o principal, mas também havendo outras possibilidades. O 
objetivo deste artigo, é mostrar as mudanças que ocorreram na legislação, para os trabalhadores que 
ainda não entraram com o pedido de aposentadoria e irão se enquadrar nas novas normas. O INSS é 
socialmente importante pois garante ao segurado uma determinada “Proteção Financeira” em formas 
de benefícios elegíveis de acordo com o momento ou demanda do segurado garantindo e 
assegurando dignidade ao contribuinte. Para se aposentar pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social), é necessário um tempo de contribuição mínimo que dependerá de cada tipo de 
aposentadoria e do benefício requerido, sendo que o pagamento de trabalhadores com carteira 
assinada é feito pela empresa contratante, enquanto outros contribuintes, como autônomos, podem 
fazer o pagamento por carnês. Atualmente no Brasil há 4 (quatro) formas de aposentadorias que são: 
I – Aposentadoria por invalidez; II – Aposentadoria por idade; III – Aposentadoria por tempo de 
contribuição e IV – Aposentadorias especiais. Conclui-se que a PEC nº 287/2016 possui efeitos 
relevantes na economia. Comparando a situação sem reforma e com a reforma proposta pela PEC 
287/2016, pode-se observar que as variáveis macroeconômicas apresentam melhor desempenho 
com a reforma, com produto, consumo e emprego atingindo patamares mais elevados ao longo da 
trajetória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aposentadoria; trabalho; previdência social; benefício. 

 
 
9. INCENTIVOS FISCAIS: O Brasil Tem Política de Crédito ao Produtor Rural 
 
Henrique Bonifácio Pereira; Vanessa Cristina Franchin 
 
RESUMO 
Os incentivos fiscais são instrumentos de grande importância para o desenvolvimento nacional e 
geração de empregos. As políticas de governo possuem um olhar diferenciado ao setor primário em 
comparação aos demais, uma vez que considera a base econômica brasileira como sendo o 
agronegócio, mas a Revolução Industrial provoca uma corrida às grandes cidades gerando dois 
problemas estruturais que é o inchaço dos grandes centros e o esvaziamento da terra. O presente 
estudo objetiva trazer a informação a conhecimento, de maneira que, os interessados tornem-se 
elegíveis e consigam  se beneficiar do crédito rural. Para tanto foi realizado a pesquisa bibliográfica 
exploratória e que apresenta o contexto histórico em que este sistema surgiu, suas características e 
exigências básicas, além de breve descrição dos principais programas que o constitui atualmente, 
levando em consideração seu público mais frágil – o pequeno e médio produtor. Os resultados 
trouxeram à tona que, quando se trata do meio rural, a instituição do Sistema Nacional de Crédito 
Rural surge como um divisor de águas na história do agronegócio brasileiro, porque traz 
possibilidades de financiamentos a  taxas de juros de 4% a 8 % ao ano, oportunizado ao produtor 
rural contratar um empréstimo , investir em sua propriedade e com seus resultados, expandir.  Apesar 
de não atingir em sua totalidade o objetivo para o qual foi criado, vêm sendo aprimorado ao longo do 
tempo com o intuito de incluir cada vez mais os produtores em seu rol de beneficiários, gerando 
crescimento e desenvolvimento da atividade rural no Brasil.  
 
PALAVRAS-CHAVE: rural; crédito; incentivo; tributos. 

 
  



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

 
10. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E O DESAFIO NA OBTENÇÃO DO 
MICROCRÉDITO 
 
Dayse Graciele Ramos Camacho; Vanessa Cristina Franchin 
 
RESUMO  
Este artigo tem por objetivo realizar uma exposição histórica a respeito do nascimento da forma 
jurídica MEI, que tem oportunizado a formalização de muitos empreendedores por conta dos 
benefícios que vão desde a abertura do CNPJ sem taxas até a possibilidade de atender os órgãos 
públicos mediante participação em licitação. A problemática abordada é no que tange a obtenção de 
capital de giro junto às instituições financeiras, visto que este em pequenos empreendimentos por 
muitas vezes é inexistente. Na mídia muito tem se publicado que  há mecanismos criados pelo 
Governo Federal para auxiliar financeiramente este regime de tributação a conquistar a expansão, 
visto que este é um dos objetivos pretendidos, afim de que no futuro contribuam de forma significativa 
e gerem emprego. Metodologicamente, a pesquisa detém um caráter descritivo, explicitando as 
principais características que compõe esta tipologia empresarial. Como conclusão, há uma 
evidenciação das condicionalidades que restringem a elegibilidade para a aprovação do microcrédito, 
neste sentido, mediante os estudos apontados pelo SEBRAE, há uma demonstração sobre a falta de 
organização de uma parcela de empreendedores que no tempo de pandemia foram buscar o 
microcrédito, elucidando que no momento de formalização, a flexibilização que trouxe grande 
facilidade, também trouxe o contingente de precarização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade; economia; crédito; gestão; forma jurídica; microempreendedor 
individual. 

 
  



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – DIREITO AMBIENTAL E AGRÁRIO 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/oqh-qaxm-bat  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Elias de Brito e Sara Asseis 
 
 
1. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE NA FORMA DOS § 1° e §2° 
DA LEI 9.985 DE 2000. 
 
Ynara Nogueira Pereira; Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO  
O Monumento Natural tem como objetivo a preservação de raridades e belezas cênicas do meio 
ambiente, deve haver uma compatibilidade entre o objetivo da área e o uso privado, ora como ocorre 
constante destruição humana cabe ao Estado intervir na propriedade, sendo ela pública ou privada 
para garantir a uso adequado, cuidar e preservar através de diferentes formas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: intervenção; preservação; meio ambiente; proteção; coletividade. 

 
 
2. O DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 
RURAL NO CASO DO ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
Mary Anne Correa dos Santos; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A função social da propriedade é requisito fundamental que precisa ser respeitada pelo proprietário, a 
fim de que possa gozar livremente do direito fundamental à propriedade. Muito embora se trate de 
direito na esfera privada, qual seja o de possuir, gozar e desfrutar da forma como bem entender da 
propriedade, seja urbana ou rural, o interesse público prevalece sobre o particular, cabendo 
intervenção do Poder Público, caso a função social da propriedade não seja atendida. Contudo, 
existem várias formas pelas quais o ente público pode interferir no direito de propriedade e a regra é 
a justa indenização, em caso de desapropriação, mas o Texto Maior prevê a possibilidade de confisco 
da propriedade, sem direito à indenização para o proprietário em caso de exploração de cultura de 
drogas, bem como da presença de trabalho escravo na propriedade, e, respondendo ainda, o 
proprietário por outros delitos, além de perder o bem. Nesse sentido, o presente artigo analisou a 
respeito da legalidade a respeito do confisco em caso de violação da função social da propriedade, 
bem como os direitos relacionados. Para tanto foi usado o método dedutivo, com a realização de 
pesquisa de cunho bibliográfico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: interesse público; direito à propriedade; violação de direitos fundamentais.  
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3. CRIMES CONTRA A FAUNA: Evolução Da Proteção À Dignidade E Aos 
Direitos dos Animais 
 
Gustavo Caires da Rocha; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A finalidade deste artigo é poder apresentar uma análise histórica e jurídica a respeito da origem e 
efetivação dos direitos da fauna e como seus principais marcos influenciaram na tomada de decisões 
a respeito da estabilização dos direitos animais e a vedação de práticas abusivas que violem sua 
dignidade. Para esse fim, o trabalho buscou o estudo dos principais diplomas de consolidação de 
direito ambiental e animal, desde as bases a partir do direito internacional até casos mais específicos 
da legislação brasileira, jurisprudência e outras pesquisas no meio acadêmico que corroborem para o 
tema. Primeiramente abrimos com os devidos conceitos de fauna para em seguida analisarmos a sua 
origem em diplomas e declarações universais, leis federais e casos apreciados pelo pela justiça 
brasileira, tendo em foco quais os pensamentos e bases morais que proporcionaram que a fauna 
pudesse evoluir cada vez mais a um patamar jurídico de suma importância nas tutelas jurídicas 
globais e pátrias. Também se há a analise dos preceitos e fundamentos constitucionais sobre o meio 
ambiente animal, bem como a transformação dos animais de objetos de direito para sujeitos de pleno 
de direito. Por fim, pudemos concluir que o pensamento antropocêntrico está dando lugar a um 
estado biocêntrico universal, garantindo que novos hábitos que respeitem a ética humana e a 
dignidade animal possam se consolidar e levar suas vidas para o centro da discussão jurídica e 
social. 
  
PALAVRAS-CHAVE: dignidade animal; proteção da fauna; antropocêntrico; biocêntrico. 

 
 
4. O DIREITO AMBIENTAL E A APLICAÇÃO PRÁTICA DE SUAS LEIS FRENTE 
AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DE 
FEIJÃO DE BRUMADINHO/MG 
 
Vitória Silvestre Castro Leituga; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
Este artigo apresenta o Direito Ambiental como um direito relevante, dado o seu escopo: estabelecer 
conciliação entre os aspectos ecológico-econômicos-sociais com a melhoria da condição ambiental e 
bem-estar populacional. Em termos de Lei ambiental, nosso país é reconhecidamente avançado, 
tendo uma das legislações mais completas do mundo. No entanto, a sua aplicação prática é por 
vezes infringida, devido aos conflitos de interesses e às pressões econômicas. No Brasil, o Direito 
Ambiental é fundamental, haja vista possuirmos a maior floresta tropical do mundo – a Amazônia – e 
outros biomas riquíssimos. Quanto à criminalização ambiental, um dos incidentes mais danosos, em 
nosso país, foi o do rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego de Feijão da mineradora 
Vale, cujos impactos foram quase irreversíveis. A fim de tornar este assunto um referencial para a 
academia, trouxe para a discussão autores conceituados desta área, os quais promovem uma 
abordagem humanizada e uma visão comum de preservação dos recursos naturais. Para 
proporcionar uma defesa clara, a metodologia aqui utilizada foi a de cunho bibliográfico, com 
perspectiva qualitativa. Ao final de sua leitura, há de se perceber que – apesar dos danos já 
instaurados – é devido ao Direito Ambiental que Brumadinho/MG recebeu respaldo de defesa e pode 
ser recuperada ambientalmente, além de apresentar resultados efetivos da aplicabilidade legal. 
 
PALAVRAS-CHAVES: direito ambiental; preservação; brumadinho/mg. 
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5. O CONTROLE FEITO PELO PODER PUBLICO DAS ATIVIDADES DE POSSAM 
CAUSAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: O Papel da Administração Pública na 
Prevenção do Dano 
 
Caroline Disque de Souza; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
O presente artigo irá tratar sobre a ação do poder público em face de atividades que possam causar 
degradação ambiental, destacando o dever do poder público em combater e defender o meio 
ambiente através de maneiras efetivas de evitar a degradação ambiental. Segundo a lei 6.938/1981 
considera-se “degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 
ambiente”, sendo realizada por pessoa física ou jurídica com total responsabilidade de reparação dos 
danos por quem causou, pelo estado ou por ambos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estado; meio ambiente; degradação ambiental; poder público. 

 
 
6. AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA: As Dificuldades das Famílias 
Assentadas no Campo. 
 
Ricardo Teixeira Pionedo; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
O presente artigo abordará a triste realidade do homem do campo, a falta de politicas públicas sociais 
e econômicas através da atual gestão do governo federal junto a Reforma Agrária e a Agricultura 
familiar. Com as mudanças de governo nos últimos anos, foram diminuídos drasticamente os 
repasses dos recursos junto à autarquia INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) e assim houve também a redução de recursos junto as Cooperativas Técnicas que 
auxiliavam os assentados no campo com orientações de manejo de produção e cursos de 
capacitação para sua subsistência e de seus familiares e que por muitas vezes aliava sua produção 
ao mercado. Abordaremos também programas que foram importantes no desenvolvimento da 
reforma agrária e que fizeram a diferença na vida dos jovens assentados e que infelizmente foram 
extintos ou foram reduzidos os recursos do governo Federal. Analisaremos as estatísticas do ultimo 
Censo Agropecuário realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) em 2017 e 
os Censos realizados em anos anteriores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: reforma agrária; agricultura familiar; incra.  

 
 
7. O USUÁRIO PAGADOR E A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
( LEI N°9.433/1997) 
 
Angélica Thais Gelli dos Anjos; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
O presente artigo tem como intuito apresentar as diretrizes da política nacional de recursos hídricos 
regido pela lei 9.433 de 1997, que rege sobre os recursos hídricos e tem apoio de alguns princípios 
como o usuário pagador, que estabelece medidas de proteção e prevenção ao meio ambiente, como 
estabelecido pela lei que traz a maneira correta de utilizar-se do recursos natural e cuidados que 
devem ser tomado ao utilizar-se deste recurso. 
 
PALAVRAS CHAVES: usuário pagador; recursos hidricos; meio ambiente; política nacional de meio 
ambiente. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – DIREITO CIVIL 

 

 

 

 

Google meet: meet.google.com/fsc-bsxd-krg  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Hugo Calderaro e Neri Tissot 
 

 
1. DIREITO AO ESQUECIMENTO E A COLISÃO ENTRE A LIBERDADE DE 
INFORMAÇÃO 
 
Michelle Amorim Rodrigues; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar o chamado “Direito ao Esquecimento”, discutindo e 
apresentando como essa espécie de direto da personalidade pode causar uma colisão entre o direito 
ao acesso à informação e o direito de ser “esquecido”. Embora o direito ao esquecimento não seja 
um tema recente muito se discute sobre a sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, visto 
que não existe uma previsão Legal sobre este tema. Abordou-se também sobre um dos seus 
principais julgados nos Tribunais e um caso mais recente para demonstrar sua demanda na 
atualidade. Teve seu advento no Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de 
Justiça Federal, com a finalidade de contribuir com a sua aplicabilidade. Este feito tem como principal 
objetivo através do método hipotético-dedutivo, pesquisas doutrinárias, jurisprudenciais e 
documentais, analisar qual direito fundamental irá predominar, empregando ou não essa espécie de 
direito da personalidade em determinados casos existentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito ao esquecimento; acesso à informação, privacidade. 

 
 
2. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA: Análise Acerca das Obrigações dos 
Médicos  
 
Thais Nayane Nunes Taira; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
O presente artigo, trouxe uma abordagem sobre a responsabilidade civil em meio a pandemia do 
Covid-19, demonstrando as formas de responsabilização em casos de inadimplemento da obrigação 
e como poderá ocorrer a exoneração de tal obrigação caso não seja cumprida. O presente artigo teve 
por fim realizar uma análise sobre a responsabilidade civil, tema muito recorrente nos dias atuais, 
principalmente quando se trata de uma problemática como uma pandemia que está assolando o 
mundo atualmente. A responsabilidade civil é um assunto muito amplo e cheio de detalhes, o intuito 
da realização desse trabalho, teve por fim o estudo acerca da responsabilidade civil de uma maneira 
geral, mas com enfoque na responsabilidade civil médica. O direito médico gera muitas controversas, 
pois nem sempre o consumidor compreende ou sabe como funciona a relação jurídica entre o 
prestador de serviços (médico) e o consumidor final (paciente). Assim, o trabalho buscou esmiuçar a 
relação de consumo do médico/paciente, abordando a responsabilidade de meio e de resultado, 
relação jurídica em que os médicos ficam sujeitos na atuação de seu ofício. O direito material e os 
resultados que alcançam ações de reparação de danos nos casos de inadimplemento de uma 
obrigação que foi firmada no princípio, tem como intuito observar se a vítima sofreu os prejuízos 
atestados e se é necessário reparação pelo dano sofrido. É abordado também a responsabilidade do 
hospital, o surgimento e a importância do direito das obrigações, assim como os pressupostos da 

https://meet.google.com/fsc-bsxd-krg


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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

responsabilidade civil e como será a caracterização e a sua aplicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade civil; responsabilidade civil médica; direito das obrigações; 
responsabilidade em meio ao Covid-19. 

 
 
3. ADOÇÃO DE MAIORES DE DEZOITO ANOS 
 
Ketulyn Kerolayne Alves Serafim; Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
A adoção de pessoa maior é um ato civil que busca imitar a filiação natural, através das relações 
socioafetivas que atendem aos pedidos afetivos, materiais e sociais que o indivíduo necessita para 
desenvolver dentro da normalidade comum. O presente estudo tem como escopo analisar o conceito 
de adoção de maiores de dezoito anos, bem como se dá o seu reconhecimento. Nesse contexto, faz-
se necessário a explanação do título adoção, destacando que ao longo dos anos esse conceito tem 
adquirido como meio de configuração o vínculo socioafetivo. Além disso, este artigo aborda o 
surgimento do reconhecimento da adoção de pessoas maiores de dezoito anos, os requisitos que 
permitem e os mecanismos utilizados pelo adotante e adotado para fazer valer o seu direito. Há a 
possibilidade de sentença constitutiva, por via judicial mais provável levando em consideração que já 
existe uma relação entre as partes, sendo este, um vínculo duradouro, usa-se como base as noções 
da adoção comum. Visando pontuar os requisitos para a configuração dos dois institutos, utilizam-se 
textos legais, jurisprudências e alguns renomados doutrinadores como: Carlos Roberto Gonçalves, 
Maria Berenice Dias e Paulo Lôbo, que embasam e estruturam a elaboração deste artigo. Portanto, 
cabe ao judiciário aplicar a melhor solução a cada caso concreto, embasando-se pelas normas e 
utilizando-se de princípios como a analogia, para que os casos sejam sentenciadosde maneira a 
beneficiar todas as partes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção de pessoa maior; família; filiação. 

 
 
4. ALIENAÇÃO PARENTAL: Uma Análise Acerca da Proteção ao Menor  
 
Sandra Regina Cardoso Fernandes; Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
Alienação Parental é um fenômeno que ocorre quando um dos genitores inconformado com a 
dissolução conjugal e movido por sentimentos de raiva passa a executar um plano de vingança contra 
seu ex-cônjuge e para isso utiliza o filho como meio de ataque ao seu desafeto. A conduta alienatória 
diz respeito à lavagem cerebral feita no menor pelo genitor guardião, o qual por meio de diálogos 
vexatórios vem a denegrir e desmoralizar a imagem do outro genitor para que o filho passe a 
desprezá-lo, odiá-lo e temê-lo. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo apontar os aspectos 
relacionados à Alienação Parental sob a perspectiva da proteção integral do menor, com fulcro na Lei 
12.318/2010. Para tanto, utilizam-se artigos, periódicos, doutrina, leis e jurisprudências que 
corroboram com o tema. Destarte, constata-se o quão prejudicial são os atos da alienação parental, e 
o quão necessário é a conscientização dos genitores do menor envolvido, tendo em vista que embora 
o casamento tenha se dissolvido, o elo entre pais e filhos é interminável. Portanto, mostra-se 
imprescindível a compreensão dos pais que estão passando por este momento de dissolução 
conjugal, sobre a necessidade de separar relacionamento entre homem e mulher do relacionamento 
entre pais e filhos, pois infelizmente nos processos judiciais de divórcio, quando há prole, não se trata 
dos interesses de apenas duas pessoas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alienação parental; lei 12.318/2010; proteção ao Menor. 
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5. O CONSELHO TUTELAR E SUA IMPORTÂNCIA COMO AGENTE PÚBLICO 
NO ZELO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
 
Anne Caroline Marcelino Silva; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
O estudo ora apresentado tem como pressupostos apreender a violência contra crianças e 
adolescentes. Inicialmente, discorreremos acerca da criança no contexto brasileiro e, suas relações 
familiares. Em seguida abordaremos a violência em suas múltiplas dimensões, elencando seus tipos, 
assim os órgãos de proteção. O presente artigo teve por fim analisar a atuação do conselho tutelar 
frente as demandas de negligência, bulling, violência física, violência psicológica, violência sexual, é 
uma realidade cruel que geralmente ocorre no círculo familiar, principalmente entre crianças e 
adolescentes que são as maiores vítimas desta realidade, que independe de classe social. A 
metodologia usada foi pela pesquisa bibliográfica. Ao final do trabalho, pode-se concluir que há muito 
trabalho a ser realizado com políticas públicas mais efetivas para buscar a solução efetiva e eficaz às 
crianças e adolescentes, garantindo amplamente os direitos assegurados na CF e no ECA. 
 
PALAVRAS-CHAVES: criança e adolescente, violação de direitos, conselho tutelar. 

 
 
6. O DIREITO À EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE (ECA) 
 
Bruna Freitas de Albuquerque; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O Estado brasileiro considera crianças os indivíduos com até 12 anos de idade incompletos; e 
adolescentes aqueles que tenham entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Ambos devem usufruir 
de todos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Portanto no Presente trabalho 
explanaremos sobre os principais pontos positivos do ECA (Lei n° 8.069/90), que é um conjunto de 
leis especificas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivem no Brasil, onde através de 
suas disposições iniciais e preliminares, defende que tanto a família, a comunidade, a sociedade em 
geral, os poderes públicos têm o dever de efetivar todos os direitos referentes à vida, à alimentação, 
à cultura, à convivência familiar, entre outros. Defende ainda a proteção da criança e do adolescente 
contra qualquer forma de discriminação, violência, crueldade e exploração. No presente trabalho será 
abordado desde sua origem, o que este estatuto garante, para quem é direcionado, qual a sua 
importância, quais as modificações que este estatuto trouxe para os brasileiros e vamos mencionar 
com mais aprofundamento O direito à educação que é uma das prioridades do Estatuto e que 
também pode ser visto como responsável pela queda nas taxas de trabalho infantil. Esta análise é 
feita através de pesquisas sobre a matéria em questão. Pretende-se assim explanar determinadas 
alterações e o que mudou para os envolvidos. 
  
PALAVRAS-CHAVE: estatuto da criança e do adolescente, direito à educação; criança. 
 
 
7. ALIMENTOS EM GUARDA COMPARTILHADA: UMA ANÁLISE ACERCA DE 
SUAS PARTICULARIDADES 
 
Gabriela Pereira; Francisco Ricardo de Moraes Arrais   
 
RESUMO 
Quando um relacionamento amoroso entre os pais não é promissor, havendo o divórcio, um dos 
maiores impasses está na guarda dos filhos, caso existam, tendo em vista que a decisão deve 
sempre ser pautada no melhor interesse dos menores envolvidos, a fim de que possam se 
desenvolver de forma saudável, e, na medida do possível, tendo contato com ambos os genitores, 
bem como seus familiares. Desde 2008 está devidamente inserido no Código Civil a possibilidade da 
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guarda compartilhada, devendo o magistrado analisar e sugerir tal modalidade sempre que possível, 
tendo em vista que tende a ser uma forma de manter os vínculos no que diz respeito ao amor, 
carinho e afeto entre a criança e ambos os pais. A lei tem como escopo preservar o bem-estar dos 
menores, contudo, alguns impasses são inerentes a tal situação, como o que diz respeito ao 
pagamento de alimentos, posto que, se ambos os genitores estão responsáveis pelo menor, tal 
questão deve ser observada, de forma que o ônus alimentício não se torne excessivamente oneroso 
para apenas um dos genitores. Nessa seara, no presente estudo se analisou a temática dos 
alimentos em situações de guarda compartilhada, sendo que na pesquisa foi usado o método 
dedutivo, sendo realizada revisão bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: melhor interesse do menor; acordo; afeto. 

 
 
8. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO: A Obrigação da Atuação Ética 
e Suas Peculiaridades 
 
Kédama dos Santos de Paula; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
O presente artigo consiste no estudo sobre a responsabilidade civil do advogado, visando tratar a 
responsabilidade civil do advogado e suas obrigações que em regra serão de meio e não de 
resultado. Levando em consideração a relação ao direito e de sua responsabilidade contratual de 
forma profissional, perante os seus clientes. O objetivo da pesquisa realizado foi sobre a 
responsabilidade civil e suas espécies, sendo elas a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade 
do advogado e a consideração de sua obrigação de meio se diferenciando de resultado e ética que 
envolve o advogado.  Portanto, nas obrigações de meio, fica o devedor condicionado a realizar sua 
obrigação baseado em todo conhecimento técnico e capacidade profissional na defesa da causa, 
mas não garantir um êxito na demanda, compromete dedicar-se a causa, utilizando de todos os 
meios de defesa previsto em lei. O advogado deve manter sigilo, ser atento e atuar com ética e 
clareza diante de sua atuação profissional com seus clientes, sob pena de ser responsabilizado, 
conforme prevê o artigo 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados da lei n. 8.906/94. 
 
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade civil do advogado; obrigação; ética.  

 
 
9. O DANO CAUSADO PELA IMPRENSA E A PUBLICIDADE NAS PESSOAS 
MERAMENTE INVESTIGADAS 
 
Sérgio Rodrigues; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
O trabalho acadêmico visa contribuir para o estudo e a responsabilidade civil/penal no direito 
brasileiro, cuja verificação e analise, se dá pela reparação do dano gerado pela publicidade abusiva 
na mídia em cidadãos investigados ou acusados de prática de delito. Sabe-se que é de relevância a 
publicidade da imprensa e da mídia, mas estas não devem prejudicar a imagem das pessoas de 
forma direta, ou indireta.Analisaram-sena pesquisa os direitos dos cidadãos, a ética, a importância da 
imprensa e danos morais causados, bem como os direitos civis e penais, no tocante a esses danos 
com a responsabilidade de reparação tendo como prova da culpa da publicidade abusiva, ao denegrir 
a imagem de cidadão. O agente causador ao dano se responsabilizará pelo dano, pois manchou a 
imagem e reputação do cidadão, tendo o dever de reparar o dano causado. 
 
PALAVRAS CHAVES: investigação de pessoas acusadas de delito; publicidade abusive; reparação 
de danos. 
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10. ADOÇÃO HOMOPARENTAL: O Preconceito Intrínseco e o Posicionamento 
Jurídico Brasileiro 
 
Edson Junior Teixeira da Silva; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO  
A polêmica que gira em volta do reconhecimento das famílias homoafetivas e, consequentemente, da 
efetivação da adoção homoparental, está diretamente relacionada ao preconceito presente na 
sociedade brasileira, marcado por uma forte tradição religiosa e por princípios éticos, morais e 
comportamentais contrários à esta regulação jurídica, e que acaba por repercutir na legislação 
nacional vigente. Assim, o presente trabalho tem como principal objetivo contextualizar o processo de 
adoção homoparental a partir do viés jurídico com enfoque na redução de preconceitos associados 
ao tema, a fim de despertar a reflexão sobre o preconceito como principal dificultador do processo de 
adoção de crianças e adolescentes institucionalizados por pessoas do mesmo sexo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção no brasil; adoção homoparental; adoção homoafetiva. 

 
 
11. ABANDONO AFETIVO DECORRENTE DA ORIENTAÇÃO SEXUAL: Reflexos 
da Irresponsabilidade Parental 
 
Latícia Camila Silva Daniel; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
Estudos relacionados ao abandono afetivo têm ganhado cada vez mais notoriedade dentro da área 
cientifica do Direito. Desta forma, o presente artigo trata-se de uma investigação sobre o abandono 
afetivo em decorrência da homossexualidade dos filhos. Este estudo que teve como forma de análise 
uma pesquisa bibliográfica do método qualitativo, buscou informações em documentos legais como a 
Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como decisões de 
Tribunais de Justiça, além de explicações doutrinarias de especialistas da área. Sendo assim, se tem 
por objetivo geral discutir sobre a responsabilidade paternal associado ao Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana em relação a orientação sexual individual. Dentro desse tema, será abordado a 
responsabilidade paternal, assim como a reparação de danos decorrente do abandono afetivo por 
parte dos genitores em face da homossexualidade de seus filhos. Ao investigar esse tema, 
evidenciou-se que era necessário ainda discutir questões como preconceito e homofobia, além de 
abuso do poder que a reponsabilidade paternal traz, para a justificativa da violência física, psíquica, 
emocional e econômica, como meio de cura e repreensão. Ao final da investigação, constatou-se que 
há correntes diversas: uma parte afirma que quando os genitores não cumprem com o seu papel, 
deve-se sim os filhos buscar o pecuniário para amenizar os danos ocorridos; e a outra defende que 
amor não se tem preço, não sendo a reparação pecuniária o meio para a reparação do amor 
desprendido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: abandono afetivo; responsabilidade paternal; homossexualidade. 

 
 
12. RESPONSABILIDADE CIVIL NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 
 
Bruno Vinícius Bezerra de Alencar Abrão; Hugo Ferreira Calderado 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo, uma análise sobre a responsabilidade civil e suas minúcias 
na nova ordem jurídica operante que surgiu com a lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo 
Civil), examinando aspectos de direito material e processual, explorando a sua definição e realizando 
reflexão acerca de suas características basilares, inclusive com exposição histórica. Para a realização 
dos objetivos propostos, foram realizadas pesquisas em artigos científicos que tratam sobre o tema 
visando dar suporte teórico para o trabalho, configurando o trabalho ao final como um meio de 
pesquisa acadêmica. 
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PALAVRAS-CHAVE: direito processual civil; responsabilidade civil; direito civil; obrigação de 
indenizar. 

 
 
13. PODER DE FAMÍLIA  
 
Evandro de Assis Costa; Valéria Souza Teireira Costa; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
Este artigo descreve o poder de família, quais os poderes que o pai e a mãe possuem sobre os filhos, 
quais as obrigações que eles possuem enquanto os filhos são menores de idade, o início deste artigo 
será abordado sobre a evolução histórica do direito de família, que teve bastante influencia da família 
Romana, da família Canônica e da família Germânica, e que em função das grandes transformações 
históricas, sociais e culturais ocorridas no mundo, só recentemente o direito de família passou a 
seguir rumos próprios, não se espelhando mais nos Romanos, Germânicos ou Canônicos. Poder de 
Família que é uma necessidade natural, não basta que os pais proporcione a alimentação que são os 
alimentos uteis a subsistência dos filhos e deixá-los crescer, é também dever dos pais educar seus 
filhos e corrigi-los quando eles fizerem alguma coisa errada, os pais também devem ensinar valores 
morais aos seus filhos, e que eles tenham a regência de seus bens e cuide deles e da criança 
enquanto ainda são pequenos, aos pais a lei confere esse dever chamado Poder de Família, também 
será abordado sobre os deveres e os direitos que os pais possuem em relação aos filhos menores, e 
por fim, será tratado sobre suspensão, extinção e a perda do poder de família.  
 
PALAVRA-CHAVE: direito de família; família; poder de família. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 3 – DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/oqo-rgbz-nsy  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Ana Carolina e Danilo Medeiros 
 
 
1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULIDADE E SUA POSSÍVEL 
CUMULAÇÃO. 
 
Bruno Luan Luvizutto Munhoz; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Este presente artigo tem como proposta abordar os seguintes temas, adicional de insalubridade e 
periculosidade, precisamente no que tange sua possível ou não cumulação, explicando também 
funcionava o Direito do Trabalho antigamente e em nossos dias atuais. Por conta da consolidação 
das Leis do Trabalho, justamente como informado no Artigo 193 §2º, que traz a ideia de a não 
cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, por conta disso de forma até majoritária 
vem sendo usado essa justificação para tal, tanto constando na doutrina como também na 
jurisprudência. Porém, deve ser analisado se essa não junção dos adicionais, ferem o direito do 
trabalhador. No presente momento, há duas propostas de lei que pretendem fazer alteração no 
devido artigo que não aprovam a cumulação de ambos os adicionais que são os projetos de lei 
4.983/2013 e o 2.137/15, por tanto, se aprovado essas duas propostas será possível que o 
trabalhador tenha direito de receber ambos adicionais sem que haja entendimentos que possa dizer 
ao contrário. Com base nessa pesquisa feita, pode-se dizer que a cumulação dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade é possível, levando em consideração as análises apresentadas, onde 
principalmente observa-se os fatores que possuem uma grande divergência entre um adicional e 
outro, onde ambos se tratam de um direito do trabalhador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adicional de insalubridade; adicional de periculosidade; cumulação dos 
adicionais. 

 
 
2. ESTUDOS ACERCA DA ESTABILIDADE E GARANTIA DE EMPREGO DA 
GESTANTE 
 
Cheizon Tavares Manoel; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
No ano de 1988, foi reconhecido o direito da mulher e sua estabilidade na gestação, é a respeito 
desses direitos que o presente trabalho é apresentado, através dessa lei foi possível ter a segurança 
necessária e merecida, pois no passado não era reconhecido os direitos em trabalhos executados por 
mulheres, devido os olhares impostos serem masculinos e machistas, onde determinavam e 
aprovavam as leis. Em 1917 foi criada a primeira lei estadual onde protegia a mulher e somente 17 
anos após foi reconhecido no âmbito federal, pode-se observar o quanto demorou para que a mulher 
ganhasse seu espaço nacional e que vem lutando até hoje, pois mesmo nos dias atuais com leis que 
amparam, ainda sim existe uma desigualdade no piso salarial comparado ao do homem, mesmo 
dados comprovando que a mulher gasta cerca de 90% de seus ganhos com o sustento da família e 
ainda sofre por ser classificada por não ter o mesmo desempenho masculino, mas nota-se a 
desigualdade em outros aspectos além do trabalhista, como na educação onde existem muitas 

https://meet.google.com/oqo-rgbz-nsy
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meninas fora da escola que em muitos locais precisam abandonar os estudos para ajudar nos 
serviços domésticos; na política onde o maior número de cadeiras ocupadas ainda são por homens; e 
as violências sofridas por mulheres sejam violências físicas e psicológicas em relacionamentos; e nos 
casos por discriminação por ser apenas mulher. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho; leis trabalhistas; história do trabalho; direito da mulher; 
estabilidade da gestante.  

 
 
3. FGTS: A Rentabilidade e o Monopólio da Caixa Econômica Federal na 
Gestão dos Recursos do Fundo 
 
Jonas da Silva Nascimento; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo acadêmico propõe um estudo acerca da atualização monetária causada pelo 
monopólio da Caixa Econômica Federal na gestão de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), forma atual de gestão que se mostra inadequada, tendo em vista a falta de 
autonomia do trabalhador em destinar o patrimônio capitalizado no fundo em uma instituição 
financeira mais benéfica que ofereça uma correção justa acerca dos rendimentos. A partir da 
evolução histórica e da estruturação atual, o artigo acadêmico compara a rentabilidade auferida pelos 
depósitos do fundo com a inflação e com os índices de ativos financeiros de renda fixa e renda 
variável, como a caderneta de poupança, o CDI e a IBOVESPA. Deste modo, a pesquisa demonstra 
que o patrimônio do trabalhador atrelado ao fundo está sendo deteriorado pela inflação, visto que o 
rendimento anual atual não consegue cobrir os índices anuais. Os depósitos do fundo são realizados 
de forma compulsória, sendo encargo do Estado através da Caixa Econômica Federal a 
administração dos recursos do fundo. Portanto, através do princípio da liberdade o trabalhador possui 
o direito constitucional em optar por uma instituição que ofereça uma rentabilidade melhor. O trabalho 
acadêmico busca demonstrar a importância emergencial do FGTS para o trabalhador e salientando 
que os recursos do fundo vêm apresentado taxas de ganhos negativas, ocorrendo uma perda real 
aos beneficiários das contas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FGTS; caixa econômica federal; inflação; correção monetária. 

 
 
4. TELETRABALHO: Uma Abordagem Sobre o Novo Tipo de Trabalho Existente 
no Ordenamento Jurídico Brasileiro  
 
Larissa Ribeiro de Sousa; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Com o avanço da tecnologia e da globalização, obviamente, provocaram severas modificações na 
organização clássica das relações de trabalho, passando a exigir maior versatilidade na prestação de 
serviços. E, claramente para acompanhar as modificações econômicas e sociais que vieram dessa 
nova era, a legislação trabalhista, por meio de sua reforma (lei nº13.467/2017 de 13 de julho de 
2017), aderiu e reconheceu, expressamente, o gênero de trabalho a distância, tendo como espécie o 
teletrabalho, que difere do trabalho em domicílio. O presente artigo abordará sobre o contexto 
histórico, a revolução e reconhecimento do teletrabalho como modalidade de prestação de serviço. E 
o que diferencia o teletrabalho do trabalho externo. Também em relação ao acidente de trabalho 
nesta forma de labor, vez que o empregado não presta serviço nas dependências do empregador. 
Em casos de acidente de trabalho, de quem é o ônus das provas; medidas de segurança adotadas 
pelo empregador, especificação laborativa em seu contrato, e exclusão da jornada de trabalho para 
esse tipo de prestação de serviço. Modificações advindas com a pandemia, adequações do trabalho 
presencial para o teletrabalho para enfrentar a pandemia da Covid-19. Ainda, apresentará as 
vantagens e desvantagens em trabalhar de forma remota e, quem mais se beneficia dela e as formas 
de teletrabalho. 
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PALAVRAS-CHAVE: teletrabalho; reforma trabalhista; segurança; ônus da prova; reflexo da 
pandemia no teletrabalho. 
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5. TERCEIRIZAÇÃO: Um Estudo do Instituto Sob o Prisma do Inciso V da 
Súmula 331 do TST e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 
 
Thayslaine Lazaro Cordeiro; Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo abordar o tema da terceirização, ante a nova perspectiva trazida 
pelo ordenamento jurídico vigente, que acabou por alterar as possibilidades de terceirização. Faz-se 
também uma análise da evolução histórica do direito do trabalho, demonstrando que os princípios 
protetivos que norteiam esta ciência, sob esta nova ótica acabaram por serem violados. Também são 
abordadas as hipóteses de terceirização, seja na iniciativa privada quanto na administração pública e 
quais os efeitos desta no contexto do trabalhador. Além disso, aborda-se a temática sob a luz do 
inciso V da Súmula 331 do TST e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 ante o direito de 
receber as verbas trabalhistas pelo obreiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terceirização; administração pública; iniciativa privada, ação declaratória de 
constitucionalidade 16.  

 
 
6. CAMINHONEIROS: Condições Precárias de Trabalho e Riscos 
 
Amanda Narcisa Guilhermiti de Lima; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Os caminhoneiros são profissionais essenciais para economia do país, porém enfrentam grandes 
problemas em relação à jornada de trabalho, como jornada excessiva, prazos curtos de entrega, 
perigos nas estradas, sendo a profissão que mais sobre acidentes de trabalho. Devido ao trabalho 
desumano desses profissionais há a necessidade de enfatizar os pontos mais críticos das 
dificuldades que eles passam diariamente para entregar as mercadorias. O uso de substâncias para 
que se manterem por mais tempo acordados, sendo elas lícitas ou ilícitas também é um ponto crítico 
da profissão, pois há grande possibilidade de afetar a saúde. A saúde mental desses profissionais 
também tem que ser levada em consideração pelo fato de passarem vários dias longe da família, e 
muitas vezes sem poder manter contato dependendo o local onde estão. O estudo tem como objetivo 
através de pesquisas aprofundadas sobre a profissão e as leis que os protege mostrar a realidade 
dita por eles mesmos e a lei propriamente dita do que é o correto a ser seguido por esses 
profissionais, tentando conscientizar empregadores do ramo e até mesmo os próprios caminhoneiros 
sobre os riscos. Aprofundando também a um estudo de caso feito através de um questionário 
informal aplicado e respondido por alguns profissionais do ramo que confirmam sobre a precariedade 
em que trabalham e os riscos e medos em que ficam exposto todos os dias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caminhoneiros; jornada de trabalho; condições de trabalho. 

 
 
7. TRABALHO INFANTIL: A Historicidade da Proteção da Criança e do 
Adolescente 
 
Pâmela Meirella de Frias Porto; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo abordar o tema do trabalho infantil, sua proibição frente ao nosso 
sistema legislativo e as consequências causadas pelo ato, bem como o motivo de sua contínua 
ocorrência. Discorre-se ainda sobre o histórico do trabalho infantil e as causas. Faz-se também uma 
análise da proteção do menor, bem como os limites de idade mínima para o labor e as condições em 
que estas podem ser realizadas para que não haja violação dos direitos de crianças e adolescentes.  
Também é abordada a proteção dada às crianças e adolescentes nas leis trabalhistas, junto com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que se refere à idade mínima consentida para o labor, jornada 
de trabalho e condições especiais para a realização do trabalho. De maneira sucinta, existem vários 
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casos de trabalho infantil, e muitas das vezes os menores entram nessa vida para “ajudarem” seus 
familiares, pois são de baixa renda e na grande maioria considerados pobres economicamente. Esse 
é o jeito principal para não passarem fome. Nesse caso, podemos presenciar crianças vendendo 
balas no semáforo ou somente pedindo dinheiro pelas ruas das cidades. Portanto, é uma ação 
comum trabalhar para ajudar a família para não morrer de fome. 
 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho infantil; proteção; criança e adolescente.  

 
 
8. A LIVRE INICIATIVA DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA VERSUS A PROTEÇÃO 
DO TRABALHADOR FRENTE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO 
 
Lohanny Gabriella Gonçalves Gomes; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A livre iniciativa é um princípio fundamental, é da sua essência que os preços de bens e serviços 
sejam estabelecidos pelo mercado. O princípio da livre iniciativa é decomposto em alguns elementos 
que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional. Sendo assim, o núcleo do 
conceito de livre iniciativa é a liberdade de empresa, conceito materializado no parágrafo único do art. 
art.170 da Constituição Federal. Para fins do presente trabalhado, será dado destaque restrito ao 
princípio da livre iniciativa, que apesar de aparecer no texto constitucional como fundamento da 
ordem econômica e da Republica Federativa do Brasil, possui natureza principiológica dada sua 
natureza e importância. A livre iniciativa é atributo inalienável do ser humano e deve ser 
compreendida na dimensão de compromisso que envolve a sociedade e o Estado. Ao conferir a livre 
iniciativa a natureza de princípio, importa reconhecer em sua base a liberdade como um dos fatores 
estruturantes da ordem jurídica justa. 
 
PALAVRAS-CHAVES: livre iniciativa; atividade empresária; trabalhador; poder econômico. 

 
 
9. TRANSGÊNERO: A Dificuldade Para Entrar no Mercado de Trabalho 
 
Vitória Garcia Alves; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
No Brasil existem certas minorias que pelejam para alcançar seus direitos, destacam-se os 
homossexuais e as mulheres, assim como movimentos feministas ganharam força com o decorrer 
dos anos o movimento a favor dos direitos igualitários dos homossexuais e transgêneros vem 
aumentando buscando igualdade e respeito perante aos olhos sociais, bem como, no âmbito jurídico. 
Tendo em vista este preceito o presente artigo abordará as principais dificuldades encontradas por 
pessoas transgênero, ao dedicar-se a inserir no mercado de trabalho e na sociedade em meio ao 
todo preconceito existente. O presente artigo apresenta informações sobre as razões que 
transformaram o Brasil no país que mais mata pessoas ditas transexuais, homossexuais e 
simpatizantes no mundo e de como esta violência prejudica os direitos fundamentais de um indivíduo. 
Apesar deste fato, busca demonstrar a infindável luta por respeito e direitos perante a sociedade que 
até pouco tempo considerava doença o fato de uma pessoa ser homossexual, travesti ou transexual, 
muito embora o tema até hoje seja discutido como doença por parlamentares e juízes com a famosa 
frase “CURA GAY”, nota-se que o avanço vem de passos curtos de mãos dadas com todo o 
preconceito existente. Busca ainda com a pesquisa esmiuçar a interpretação sobre transgênero bem 
como discussões sobre gênero em frente à sociedade e em consequência seus direitos a luz da lei 
brasileira buscando sempre a harmonia com os direitos humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transexuais; mercado de trabalho; direitos humanos; discriminação; 
preconceito. 
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10. OS REFLEXOS PSICOLÓGICOS DO ACIDENTE DE TRABALHO 
 
Jéssica dos Santos Silva; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A finalidade desse artigo é expor e alertar a todos os leitores que ambientes de trabalho inadequados, 
acompanhados de condutas lesivas ao empregado, podem acarretar distúrbios, disfunções, 
transtornos, perturbações e assim proporcionando sérios problemas psicológicos para o trabalhador. 
Problemas esses, que geram danos muitas vezes irreparáveis, deixando marca ou até mesmo 
sequela para quem sofre e também para quem convive ao seu redor.  Os reflexos psicológicos no 
ambiente de trabalhado está se tornando algo muito comum e marcante, e, na maioria das vezes 
pode ser evitado ou até mesmo tratado da forma correta, ou se for coibido no início pelo empregador, 
tais atos não precisam da intervenção da lei, porém em casos mais delicados se for necessário o 
afastamento do funcionário em decorrência da  gravidade em vista de sempre preservar a saúde e a 
integridade física e mental de todos e tornar o local de trabalho um ambiente seguro e saudável para 
todos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: transtornos e distúrbios mentais; danos psicológicos; danos morais. 

 
 
11. RESCISAO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
Letícia Maia de Oliveira Gonzaga; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O Direito do Trabalho tem o objetivo de proteger o trabalhador. No decorrer da história, passou por 
muitas tentativas e percalços. Mas tem-se uma vertente que orienta que é a Consolidação das Leis 
Trabalhistas, conquistada em 1943 que regula as relações de emprego, e atualmente, além dela, a 
Constituição Federal de 1988. Nos dias atuais se faz necessário nos orientar conforme as 
modificações que a sociedade sofre. E apesar de todas as dificuldades, a legislação precisa 
acompanhar esse ritmo de evolução. A relação de trabalho tem passado por modificações nunca 
imagináveis. E recentemente, passa por um período delicado – Pandemia do COVID - 19 – que tem 
deixado as relações de trabalho totalmente sensíveis e instáveis, como jamais um legislador de 1943, 
ou de uma década passada poderia imaginar. Mas mesmo assim, ainda tem-se como nos pautar nas 
diversas formas de contratos de trabalho e inúmeros direitos/deveres das partes envolvidas na 
relação. Será citado nesse artigo algumas considerações a respeito das rescisões em determinados 
tipos de contrato de trabalho, e, será abordado brevemente a respeito da suspensão deste. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rescisão do contrato de trabalho; suspensão do contrato de trabalho; direito do 
trabalho; reforma trabalhista. 

 
 
12. CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 
 
Renan Mendonça Martins; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
A reforma trabalhista, e suas inúmeras mudanças, inovações, salienta a criação de um novo modelo 
de contrato de trabalho: o contrato de trabalho intermitente. Modelo criado sob um vínculo de 
emprego, com salários variáveis, conforme a demanda do empregador. Os legisladores justificam tal 
criação, com a ideia de retirar os trabalhadores da informalidade e assim diminuindo o índice de 
desemprego no país. O intuito do presente trabalho é realizar um estudo do contrato de trabalho 
intermitente nas leis vigentes no Brasil, apresentando os benefícios tanto para o empregado e 
empregador, e verificando se esta nova modalidade irá cumprir a promessa de tirar os trabalhadores 
da informalidade e reduzir o desemprego no país. A metodologia empregada no presente estudo, foi 
o método discursivo, a pesquisa bibliográfica e em especial a legislação do contrato de trabalho 
intermitente (Lei n° 13.467/2017). A pesquisa feita, nas legislações atuais, permitiu concluir, que este 
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novo modelo de contrato tem uma grande chance de prejudicar os postos de trabalho no país, 
camuflando o aumento da taxa de empregos, sem uma garantia de dar renda. Identificou também 
falhas e pontos que precisam sofrer melhorias para a não precarização do trabalho no Brasil através 
deste modelo de contrato de trabalho intermitente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho; reforma trabalhista; leis trabalhistas; contrato intermitente, 
lei n° 13.467/2017. 

 
 
13. ACESSO À JUSTIÇA E A REFORMA TRABALHISTA: AVANÇO OU 
RETROCESSO? 
 
Vania Aparecida de Queiroz; Neri Tisott 
 
RESUMO 
A concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem meios para arcar com as custas de um 
processo judicial, contudo, precisam demandar foi a forma encontrada pela atual legislação pátria a 
fim de garantir que o direito fundamental ao acesso judiciário fosse efetivado. Contudo, a reforma 
trabalhista, através da Lei 13.467/17, que alterou diversos dispositivos da CLT – Consolidação das 
Leis Trabalhistas, impôs que, para que o trabalhador tenha direito à Justiça Gratuita, este deve 
comprovar a sua hipossuficiência, diferentemente da regra anterior à reforma, que impunha a Justiça 
gratuita ao reclamante, em qualquer situação. A ideia é que demandas iniciadas pela má-fé do 
trabalhador possam diminuir, porém, o trabalhador de boa-fé também pode ficar com receio de 
demandas, com medo de vir a ser condenado em custas. Dessa forma, analisaremos no presente 
estudo, de cunho bibliográfico, a partir do método dedutivo, se a reforma trabalhista, no quesito 
acesso à justiça tem sido efetiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: dignidade do trabalhador; direitos fundamentais; direitos trabalhistas. 

 
 
14. A REFORMA TRABALHISTA: O Princípio da Proteção ao Trabalhador e a 
Flexibilização dos seus Direitos 
 
Vanessa Ribeiro Pugas; Ana Carolina Gonçalves Valença 
 
RESUMO  
Este trabalho é uma pequena pesquisa já realizada para conclusão de curso, tendo como objetivo 
apresentar as abordagens da reforma trabalhista no cenário atual e assim tecer algumas conclusões 
já manifestadas. A metodologia empregada é a da pesquisa bibliográfica e de artigos científicos que 
abordam a temática em questão. Para tanto, discute-se o princípio da proteção ao trabalhador e a 
reforma trabalhista. É necessário ter ciência da reforma e suas modificações, bem como no 
atendimento das obrigações já garantidores pelo direito trabalhista. O primeiro capítulo trata-se do 
surgimento do direito do trabalho, assim como o princípio da proteção ao trabalhador e a questão do 
negociado sobre o legislado. Assim, os resultados apontam que a flexibilização das leis trabalhistas 
se mostra como uma grande ameaça ao Direito do Trabalho e aos direitos trabalhistas duramente 
conquistados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: constituição federal; direitos trabalhista; princípios da proteção; flexibilização.  
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SALA 4 – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/kkp-wagg-vgt  
 

PROFESSORES AVALIADORES: Marcos Akamine e Cristiane Meneghette 
 

 

1. ESTATUTO DO DESARMAMENTO: O Objetivo Inalcançável 
 
Anderson Rubio Martins; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
Criado em 22 de dezembro de 2003, a Lei 10.826 (Estatuto do Desarmento) tem como objetivo 
reduzir os números de homicídios por arma de fogo. A ideia é reduzir o número de armas nas mãos 
da população brasileira para conseguintemente reduzir os números de homicídios. No entanto, a 
pauta de restringir o uso de arma da população, não é recente, vem desde a época colonial. Com o 
passar dos anos, este objetivo não tem saído como previsto, os números de homicídios vêm 
aumentando a cada ano. Em 2017, o número de homicídios chegou a 65.602 mil e com a taxa de 
31,6 por cada 100 mil habitante. Por esse motivo, o Brasil encontra-se em 2º lugar no rank de pais 
mais violente da américa do sul, apenas atrás da Venezuela. Ademais, o referido estatuto vem 
retirando apenas armas ilegais das mãos da população honesta e não surtindo efeitos em meio a 
organizações criminosas e bandidos, são estes, a maioria, que não vão de acordo com a legislação. 
Desta forma, o presente artigo tem como objetivo demonstrar o quão falho se monstra o estatuto do 
desarmento. Tem-se como norte, artigos científicos de diversos autores, estáticas verídicas, 
bibliografia e a própria legislação. 
 
PALAVRAS-CHAVES: ineficácia; estatuto do desarmamento; homicídios. 

 
 
2. APLICABILIDADE E EFICÁCIA DA LEI 13.964/19 
 
Gildailson da Costa Tenorio; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
No Estado Democrático de Direito que é o Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988 foi 
aprovada a Lei 13.964/2019, proveniente de um projeto do Governo denominado de Pacote 
Anticrime. Desse modo com a sua aprovação pelo Congresso Nacional, o Código Penal e o 
Código de Processo Penal sofreram alterações, ocasião em que o referido artigo acadêmico irá 
trazer breves comentários acerca das modificações pela lei penal, mais vale lembrar que essa 
alteração/mudança se não for benéfica se sujeita ao princípio da irretroatividade, só se 
aplicando aos crimes cometidos após o início de vigência da lei, onde trás também pensando 
em combater a corrupção nos crimes de lavagem de dinheiro. Seu objetivo é fornecer uma visão 
teórica do comportamento criminoso dos criminososbrasileiros e lidar com o impacto da redução 
da superlotação nas prisões, em termos da devolução de bens devolvidos ao Ministério das 
Finanças Públicas ou das vitimas envolvidas, principalmente na sociedade brasileira. Não se 
trata apenas de aplicar a mesma justiça que outros setores sociais e econômicos. Desse modo é 
importante pontuar que todas as alterações que foram feitas pela seguinte lei acerca do Pacote 
Anticrime, impuseram maior rigor na aplicação da lei penal, reduzindo assim o espaço de liberdade 
do indivíduo submetido à persecução penal estatal. Portanto é inarredável que os operadores do 
direito e bacharéis em direito perscrutem a compatibilidade vertical entre estas normas recém 
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positivadas e a Constituição da República de 1988, dá-se a  envergadura máxima dos princípios do 
devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, possivelmente em xeque com a nova 
roupagem de certos institutos de processo e direito penal em um Estado Democrático de Direito.  
 
PALAVRAS-CHAVE: constituição federal; corrupção; código penal; código de processo penal; 
lavagem de dinheiro; pacote anticrime. 

 
 
3. LEI MARIA DA PENHA: Das Agressões à Aplicabilidade e Consequências 
 
Laís Jordane Paixão Neres; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O presente artigo busca fazer uma análise mais abrangente da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). 
Têm por escopo apresentar a trajetória da mulher até a atualidade, em busca de socorro em 
decorrências das agressões sofridas no âmbito familiar e social. Explorando a luta travada por elas, 
com a finalidade de pôr um fim em todas as violências praticadas contra si e visando alcançar os 
seus direitos necessários perante a sociedade. Os movimentos organizados por mulheres, ao longo 
dos anos foram surgindo efeitos, em relação à alguns aspectos, a exemplo disso tem-se o direito ao 
voto. A luta para abolir dispositivos altamente discriminatório do Código Civil de 1916. Abordará 
ainda, o marco histórico, os direitos e lutas, atuação policial, a violência doméstica e familiar de 
acordo com a lei, a finalidade da media protetiva e suas peculiaridades, os aspectos duvidosos e as 
formas especificas de violência, pois há diversas modalidades de serem praticadas. A violência 
doméstica, é uma realidade que acontece com bastante frequência no Brasil, e, para que isso seja 
amenizada a Lei Maria da Penha vem buscado solucionar esses problemas através de suas políticas 
públicas de proteção à mulher, objetivando a sua eficácia. Porém infelizmente não está sendo fácil 
diminuir a violência contra a mulher, as agressões físicas e psicológicas cometidas dentro de casa. 
Pois, ainda é algo que deixa a desejar, em virtude da falta de comunicação, coragem para denunciar 
seu parceiro ou até mesmo em razões de ameaças constantes advindas dele. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lei maria da penha; conquistas; agressões; polícia judiciária. 

 
 
4. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: Como excludente de tipicidade e sua 
aplicabilidade no Direito Penal Brasileiro. 
 
Laura Pires Miranda; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade analisar o principio da insignificância ou crime de bagatela no 
Direito Penal Brasileiro, sua origem histórica, conceito, sua finalidade que visa estabelecer limites 
para a tipicidade, os requisitos para sua aplicabilidade tais como mínima ofensividade, nenhuma 
periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 
inexpressividade de lesão jurídica provocada. Apontar os motivos que exclui a tipicidade material do 
delito, ou seja, quando aplicada à insignificância no caso concreto, exclui-se o crime. Observa-se que 
tal principio não tem previsão legal, uma vez que foi embasado nas jurisprudência, porém vem tendo 
grande proporção no meio social e jurídico,sendo muito utilizado tanto nos tribunais superiores quanto 
nos inferiores. Esse trabalho também visa mostrar decisões, ementas, entendimentos dos tribunais, 
como Supremo Tribunal Federal, e Superior Tribunal de justiça, onde ambos analisam os casos 
concretos, sendo assim, reconhecendo a necessidade da insignificância aplicasse-se o princípio da 
insignificância. E por arremate, concluir sobre a importância e a necessidade de uma maior utilização 
desse principio pelos aplicadores de direito, uma vez que o direito penal é a ultima ratio, ou seja 
utilizar a lei penal como um ultimo recurso, somente em casos de extrema necessidade ou quando 
não houver outros meios a ser aplicados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: principio da insignificância; excludente de tipicidade; aplicabilidade; direito 
penal.   
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5. ESTUPRO: O Poder da Palavra da Vítima Para Condenação ou Absolvição do 
Acusado 
 
Valdir Ribeiro dos Santos Júnior; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo expor a atual situação em relação a problemática das sentenças 
proferidas para os crimes contra a dignidade sexual e sugerir métodos que proporcionem uma maior 
segurança jurídica, evitando uma possível condenação injusta; com ênfase nos crimes de estupro, 
onde a palavra da vítima tem maior valoração pelos magistrados. Tendo como fonte fatos reais, 
doutrinas, jurisprudência, e estudos sociais e jurídicos. Considerado o pior crime contra a dignidade 
sexual, o estupro em todas as suas modalidades é considerado crime hediondo, tendo em vista a 
crueldade do ato, principalmente quando a vítima é uma criança indefesa. Sendo um crime praticado 
às escondidas, o estupro em sua maioria é transeunte não deixando vestígios, por tanto, o elemento 
fundamental para prosseguir com a denúncia é a palavra da vítima, o que causa grande debate 
quando não analisada com demais elementos probatórios, em razão de uma possível condenação 
injusta. Nesse sentido, a presente pesquisa abordará o contexto histórico do crime de estupro, 
tipificação legal no ordenamento jurídico brasileiro, traumas decorrentes deste ato cruel e valoração 
da palavra da vítima, sugerindo meios que proporcionem uma sentença mais justa. 
 
PALAVRAS CHAVE: estupro; palavra da vítima; vítima, criança; crime sexual; dignidade sexual.  
 
 

6. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: Agressoes Contra a Mulher e Suas Percepçoes 
 
Mirian Vida de Oliveira; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O objetivo desse estudo é sobre como a violência tem sofrido destaque no cotidiano do pais, a 
violência domestica referes se a toda forma de violência, incluindo principalmente mulheres referendo 
aos comportamentos praticados no âmbito familiar e não podemos aceitar violência como um fato 
normal, pois mulheres sofrem em casa, com abuso do marido, e esse fato desenvolve em qualquer 
lugar fazendo com que a mulher fique discriminada e com vergonha sobre aquele fato que gera uma 
situação desagradável, sendo a maioria das vezes a mulher violentada por pessoas próximas familiar 
do que estranhos, entender essa questão deve requer cuidados que efetiva uma vida melhor pra 
mulher que sofre com essa dor e constrangimento, com esse estudo possibilitou transação no 
caminho das mulheres por busca de ajuda e apoiar uma as outras como um todo, pra enfrentar essa 
agressão com possibilidade do enfrentamento desse problema, a maioria das mulheres se sente 
isolada no âmbito familiar e longe das redes sociais, dando assim probabilidade de o agressor agir de 
forma inconveniente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica; lei penal; violência contra a mulher. 

 
 
7. PSICOPATIA: Conceito e a Criminalização do Psicopata no Brasil 
 
Thiago de Souza Amaral; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
Na decorrência de alguns anos, o interesse em saber mais sobre esse assunto vem se tornando 
maior, estudar o porquê das pessoas cometerem crimes tão violentos e sem sentimento algum. 
Também não se deve deixar para trás o pensamento de que é de suma importância que seja feito 
esse estudo para que auxilie magistrados a encontrar um resultado mais preciso em julgamentos 
como esse. Esse assunto por mais que seja bem procurado, não há algo que fale detalhadamente 
para sanar toda e qualquer dúvida da sociedade. Foi utilizado doutrina e alguns artigos escritos por 
profissionais para embasar este presente trabalho. Chegou-se à conclusão de como é tomada as 
decisões no Brasil e como isso é feito e essa maneira é feita pensando sempre na justiça, na vítima e 
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na família da vítima, algo que muitas pessoas não sabem como é feito e agora as pessoas poderão 
entender e ver que as decisões são tomadas com muito comprometimento e sabedoria. Jamais se 
pode imaginar que pode haver um psicopata em algum lugar que você esteja, pode acontecer de ir 
até a padaria, ao mercado, ao shopping e deparar-se com alguém com esse transtorno e não saber, 
pois não é algo que está estampado no rosto das pessoas, a questão é saber analisar os 
comportamentos e ao identificar, saber se distanciar ou ajudá-lo a procurar ajuda sem demonstrar 
julgamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicopatia; transtorno; criminalização; imputabilidade.  

 
 
8. O REFLEXO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO 
ORDENAMENTO JÚRIDICO BRASILEIRO 
 
Lucas Moreira Goes; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
Este feito, tem como objetivo, não só a realização de uma análise amiúde ao acordo de não 
persecução penal, mas também todo o reflexo de sua aplicação ante um ordenamento jurídico 
extremamente moroso, ineficiente e oneroso, que não só implica em altos gastos ao erário público, 
mas também na impunidade estatal. Embora a justiça consensual não seja um tema recente em 
nosso ordenamento, o acordo de não persecução penal vem, atualmente, ganhando grande 
visibilidade dentro da esfera criminal, principalmente em razão do grande sucesso que sua recepção 
resultou nos mais diversos sistemas jurídicos no mundo. Insta salientar que o acordo de barganha, 
hoje adotado no Brasil, não traz benefícios apenas aos investigados que se comprometem ao 
cumprimento das cláusulas do acordo, mas também a todo o sistema processual que deixa de 
empreender tempo e esforços exorbitantes em procedimentos que poderiam, simplesmente, ser 
resolvidos de maneira consensual, o que, concomitantemente, suscita na possibilidade de 
direcionamento da estrutura e dos recursos do judiciário para o combate de crimes mais graves, 
podendo, assim, despender a necessária atenção e tempo em assuntos que demandam maior 
fragilidade para seu eficaz cumprimento, de modo que nos permite ter a clara ótica de que o novo 
modelo de justiça criminal vigente ordena um consenso entre efetividade, celeridade e eficiência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: acordo de não persecução penal; barganha; ordenamento jurídico; justiça; 
celeridade; eficiência. 

 
 
9. A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 
 
Helder Roberto Miguel; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
O presente trabalho traz uma análise dos principais pontos da nova lei de abuso de 
autoridade, expondo quais foram as mudanças referentes à lei anterior, quem são 
considerados funcionários públicos, e quais as pessoas que podem ser equiparadas à 
funcionário público na esfera penal e em quais situações eles cometem crimes de abuso de 
autoridade, as espécies de crimes, os tipos de sanções a serem aplicadas, também será 
abordada as alterações da lei de prisão temporária, ECA, e do estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Para tanto, é utilizado do método dedutivo, constituindo o estudo a 
partir de pesquisa bibliográfica em livros de direito, sites da internet, leis e jurisprudências. 
 
PALAVRAS-CHAVE: agentes públicos; dolo específico; crimes de detenção. 
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10. A PERSPECTIVA DA JUSTIÇA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM FULCRO 
EM LEGISLAÇÕES ANTERIORES E VIGENTES BRASILEIRAS 
 
Gabriele de Oliveira Nunes; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
O presente artigo, intitulado “A perspectiva da justiça na violência doméstica com fulcro em 
legislações anteriores e vigentes brasileiras”, tem por objetivo avaliar, de forma subjetiva, as 
legislações que trataram e tratam da violência doméstica e seus efeitos de justiça para as pessoas 
vitimadas. A escolha deste tema justifica-se devido à dificuldade em conciliar a eficácia da legislação 
com a satisfação das vítimas. Nota-se, nesse sentido, que há inúmeros dilemas a serem enfrentados 
quando da aplicação, pelas autoridades, das leis que tratam da violência doméstica. Contudo, 
verifica-se que a questão é ainda mais conflituosa, quando se observa a vasta insatisfação das 
vítimas, seja pelo rigor, seja pela brandura das medidas adotadas. Dessa forma, o ponto fulcral deste 
artigo é analisar que a problemática da violência doméstica, apesar de parecer ter sido solucionada 
com a Lei Maria da Penha, deve ser analisada, também, por outra perspectiva, qual seja, a da justiça, 
uma vez que quaisquer questões que circundam processos de violência doméstica inferem grandiosa 
e diretamente na vida dos envolvidos e nem sempre a lei fornece a solução mais satisfatória às 
vítimas. Para tanto, utiliza como fontes leis, artigos e doutrinas que abarcam a temática. Desse modo, 
conclui-se que o ideal de justiça difere de acordo com o ponto de vista de cada um, fazendo com que 
qualquer lei que envolva a questão seja, de certa forma, injusta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lei 9.099/1995; lei maria da penha; delegacia da mulher; juizado especial 
criminal. 

 
 
11. A AUDIÊNCIA PRELIMINAR DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS NO 
ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL 
 
Rinaldo Marcos Roldão Júnior; Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo, uma análise acerca da Lei de Juizados Especiais Criminais 
(Lei nº 9099/99), analisando as suas características, limites de legitimidade e eficácia para tratar dos 
crimes de menor potencial ofensivo e dar soluções pacíficas, simples e econômicas para o referido 
tema. Considerando que os Juizados Especiais Criminais tem como cerne a conciliação, transação 
penal e a substituição das penas privativas de liberdade por institutos menos lesivos e que garantam 
a efetiva resolução do problema e reparação do dano causado à vítima, ao longo do presente artigo 
serão tratados temas como: Crimes de menor potencial lesivo, transação penal, audiência preliminar 
e demais características do referido instituto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito processual penal; juizados especiais criminais; lei nº 9.099/1995; crimes 
de menor potencial lesivo. 

 
 

12. EFEITOS DO PRINCIPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 
 
Michel Henrique Anhussi Vilalon; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Este artigo tem como função trazer em palpa os efeitos do principio da adequação social na atual 
sociedade. Por meio de pesquisas realizadas e embasadas em mestres, doutores, doutrinas e 
doutrinadores de credibilidade indubitável. A adequação social da conduta em direito penal ou o valor 
dos sentidos sociais na interpretação da lei penal A adequação social da conduta traduz-se num 
princípio de valoração geral da ação que adquire uma importância fundamental não só ao nível da 
interpretação da regra de direito penal como da regra de direito civil, do direito do trabalho, e de 
outros ramos de direito. Colocar brincos, furar um piercing, fazer tatuagens, procedimentos estéticos 
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e cirurgias invasivas. Procedimentos comuns e corriqueiros em nossa sociedade que não causam 
nenhuma repulsa ou olhar de desaprovação, pois desde os primórdios da sociedade moderna 
convive-se com esses procedimentos. Mas com um olhar mais legislativo pode se analisar a 
similaridade desses procedimentos com o que vem descrito no artigo 129 do Código Penal, o qual 
prevê pena de detenção de três meses a um ano a quem ofender a integridade corporal ou a saúde 
de outrem. Mas o que tirou a tipicidade penal das condutas supracitadas? Eis a notoriedade do 
principio da adequação social. Tem-se o referido principio como que não pode ser considerada 
criminosa a conduta que embora seja tipificada como crime em lei não afronte o sentimento social de 
justiça.  
 
PALAVRAS-CHAVE: código penal; tipicidade; princípio da adequação social.  

 

 

13. O ESTUDO ACERCA DA PSICOPATIA E SUA CULPABILIDADE 
 
Larissa de Andrade Antunes; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Justifica-se a escolha do presente tema, estudar e analisar as consequências jurídicas impostas aos 
agentes criminosos considerados como “psicopatas infratores” no âmbito penal, bem como a 
polêmica na doutrina e na jurisprudência, quanto à forma que um psicopata vem sendo tratado e 
sendo responsabilizado por suas ações criminosas, perante o artigo 26, parágrafo único do Código 
Penal Brasileiro e, também, explanar o porquê de tanta reincidência em crimes bárbaros no nosso 
país. No início do trabalho, foi demonstrado a forma que a psiquiatria forense chegou ao nosso país, 
e como foi sendo modificada, conforme necessário, e estudos relacionados aos aspectos etiológicos 
do comportamento criminoso, seus parâmetros biológicos, psicológicos e sociais. A psicopatia é um 
tema que desafia há tempos as ciências criminais e a própria Justiça, pois considera a controvérsia 
sobre o que seja a psicopatia, ou seja, doença metal, doença moral ou transtorno de personalidade. 
Ademais, a discussão se estende a considerar se o psicopata deve ser configurado como imputável, 
semi-imputável ou inimputável, bem como qual seria, por consequência, a sanção penal adequada a 
esses indivíduos quando praticam infrações penais, e se há uma cura para tal transtorno, e a 
ressocialização deste indivíduo. A psicopatia, também chamada de transtorno de personalidade 
antissocial, confere aos psicopatas um nível elevado de crueldade em seus atos criminosos, podendo 
ser facilmente constatado no momento em que se analisa cada etapa de um homicídio por eles 
praticado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicopatia; direito penal; imputabilidade. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 5 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/tqp-bruz-zuj  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Francisco Arrais e Juliana Alfaia 
 
 
1. UMA ANÁLISE A RESPEITO DOS PODERES DO RELATOR NO CPC ATUAL  
 
Amanda Gomes Silva; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
Os recursos representam uma importante área do Processo Civil, que permite que decisões de 
instâncias inferiores sejam analisadas novamente nos Tribunais, onde haverá ao menos três 
julgadores para analisar o mérito do recurso. Contudo, o artigo 932, do Código de Processo Civil trata 
dos poderes do relator, sendo que em algumas situações o destino do recurso é analisado 
monocraticamente. Tais poderes contribuem para que processos meramente protelatórios, sem 
fundamentação, fora do prazo ou com desrespeito a qualquer outro requisito nem ao menos seja 
julgado, evitando que tais processos sejam finalizados o quanto antes, dando lugar para outros que 
realmente tenham capacidade para julgamento. A esfera recursal está cheia de processos, e a 
atuação do relator visa tentar eliminar e impedir que possam trancar pauta processos que não 
possuem condições de julgamento, evitando que a turma ou o pleno do Tribunal se reúnam sem 
necessidade, ressaltando que, enquanto muitas pessoas fazem o uso das esferas processuais e 
recursais visando trazer danos às partes do processo, existem outras tantas sendo injustiçadas e 
dependem da rápida resposta jurisdicional para encontrar respando ao seu sofrimento. Nessa seara, 
o presente artigo analisou a respeito dos poderes no relator no atual CPC, bem como a importância 
para o processo civil acerca da atuação do relator. Para a realização da pesquisa foi usado o método 
dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: celeridade processual; Dignidade Humana; Efetivação da Justiça; Poderes do 
relator. 

 
 
2. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 
 
Gabriel Feitosa dos Reis; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
O presente artigo é o resultado de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, com o objetivo de 
apresentar o que é o duplo grau de jurisdição e qual a relação do referido princípio basilar do direito 
com a supressão de instância. De maneira simplificada, o duplo grau de jurisdição é o direito que os 
litigantes possuem de terem uma decisão judicial proferida por um juízo “a quo” reexaminada 
mediante recurso para um juízo “ad quem”. Já a supressão de instância ocorre quando o juízo “ad 
quem” analisa uma matéria não analisada pelo juízo “a quo”. A supressão de instância viola o duplo 
grau de jurisdição, direito ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, todos esses são 
princípios fundamentais para o direito, devendo ser observados em todo e qualquer processo, sob 
pena de nulidade processual. O presente artigo foi dividido em cinco tópicos, sendo o primeiro uma 
breve introdução aos temas, o segundo item fixa-se em uma análise profunda sobre o princípio do 
duplo grau de jurisdição, o terceiro item fará uma exposição do que significa a supressão de 
instância, quando ela ocorre, motivo pelo qual ela ocorre, no quarto item serão apresentados julgados 
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para ser analisada a orientação jurisprudencial quanto aos temas e por último, breves considerações 
finais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: duplo grau de jurisdição; matéria não analisada pelo juízo de primeiro grau; 
reexame necessário; supressão de instância.  
 
 

3. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO TRATAMENTO DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL 
 
Lorena Zonato de Andrade; Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O Código de Processo Civil de 2015 deu uma atenção especial para as formas alternativas de 
resolução de conflitos, e, através de mediadores e conciliadores o Poder Judiciário pode contar com 
mais uma ajuda, a fim de efetivar a Justiça de forma mais célere e efetiva, dependendo de cada 
demanda. Quando o conflito envolve disputas familiares, por si só, se torna mais delicado e, pode ser 
difícil se chegar a um consenso, contudo, é essencial que os mediadores estejam aptos a dialogar 
com as partes, explicando como um acordo pode ser importante, não apenas para os adultos, mas 
principalmente para crianças e adolescentes envolvidos. É importante que as pessoas entendam, 
com o tempo o quanto o litígio pode ser resolvido de forma eficaz e rápida através da utilização de 
meios alternativos de resolução de conflitos, podendo trazer muito mais isonomia e justiça. Quando o 
conflito envolver a guarda de uma criança, os prejuízos sociais, emocionais e de convivência familiar 
podem ser imensos, sendo fundamental que situações de alienação parental sejam evitadas. Dessa 
forma, a presente pesquisa analisa a respeito da alienação parental, seus reflexos para o menor e 
para o genitor alienado, bem como formas alternativas de solução de conflitos e como estas podem 
auxiliar na resolução de problemas envolvendo questões familiares, mais especificamente, guarda de 
filhos. A pesquisa é de cunho bibliográfico, sendo usado o método hipotético-dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  justiça; melhor interesse da criança; solução de conflitos. 

 
 
4. PENHORA SALARIAL EM AÇÕES EM FASE EXECUTÓRIA: Sua Aplicação 
nos Juizados Especias Cíveis  
 
Guilherme Queiroz de Oliveira; Juliana Miranda Alfaia da Costa  
 
RESUMO 
O presente artigo tem como finalidade abordar o tema da penhora salarial para sanar dívida em 
processos em fase executória que tramitam nos Juizados Especiais, seguindo a lei 9.099/95 e suas 
peculiaridades, bem como em varas Cíveis observando o artigo 833 do CPC/2015. O trabalho traz 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado como importante precedente processual para 
resolução dos conflitos ainda vigentes sobre o assunto em questão. No primeiro tópico do presente, é 
apresentado a descrição de “penhora”, bem como uma breve explicação do que se trata a mesma. 
Posteriormente, é feito uma análise quanto a origem do tema e seus princípios norteadores, como o 
princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da razoabilidade e princípio da efetividade 
processual. O tópico seguinte, diz respeito a evolução do assunto no antigo código de processo civil 
de 1973 para o atual código de processo civil de 2015. No quarto tópico, exibe as exigências com 
relação a competência dos juizados especiais a serem preenchidas para que o processo tramite em 
um juizado especial civil, baseando na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei 9.099/95. 
Adiante, explica o procedimento até que a penhora salarial seja realizada nos Juizados Especiais, e 
as possibilidades anteriores da mesma para que o processo tenha seu objetivo cumprido. No sexto e 
sétimo, disserta sobre o cuidado com a dignidade do executado, e posteriormente sobre a 
problemática existente na retirada da palavra absolutamente, antes prevista no artigo 649 do Código 
de processo civil de 1973. 
 
PALAVRAS-CHAVE: penhora salarial; quitação da dívida; crédito; execução; juizado especial. 
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5. JUSTIÇA GRATUITA E AS CUSTAS PROCESSUAIS NO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL ATUAL 
 
Viviane Maiara Gonzaga Barbosa; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
O acesso à justiça é um direito fundamental, previsto constitucionalmente, que tem como escopo 
garantir que todas as pessoas possam ter os seus clamores atendidos, sendo que necessitarem de 
uma manifestação do Estado-juiz, a partir da provocação do Poder Judiciário. Através do acesso 
gratuito ao Poder Judiciário é possível que o acesso à justiça seja universalizado, de forma que todas 
as pessoas possam ter acesso sempre que necessitarem. Dessa forma, a previsão do amplo acesso 
à justiça não poderia ter sido deixada de lado no atual CPC, tendo em vista a sua grande relevância, 
seja em termos de efetivação de direitos fundamentais, como também visando garantir a dignidade 
humana. Em um Estado Democrático de Direito, garantir o amplo acesso à justiça é mais uma forma 
de se concretizar um país a partir dos preceitos de liberdade, igualdade e justiça. Para a elaboração 
do presente artigo foram analisadas leis, doutrinas, artigos científicos e outros materiais relevantes de 
pesquisa, a fim de que fosse possível ser realizada uma revisão bibliográfica, com a utilização do 
método dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acesso à justiça; direito fundamental; dignidade humana. 

 
 
6. UMA ANÁLISE A RESPEITO DOS PODERES DO RELATOR NO CPC ATUAL  
 
Amanda Gomes da Silva; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
Os recursos representam uma importante área do Processo Civil, que permite que decisões de 
instâncias inferiores sejam analisadas novamente nos Tribunais, onde haverá ao menos três 
julgadores para analisar o mérito do recurso. Contudo, o artigo 932, do Código de Processo Civil trata 
dos poderes do relator, sendo que em algumas situações o destino do recurso é analisado 
monocraticamente. Tais poderes contribuem para que processos meramente protelatórios, sem 
fundamentação, fora do prazo ou com desrespeito a qualquer outro requisito nem ao menos seja 
julgado, evitando que tais processos sejam finalizados o quanto antes, dando lugar para outros que 
realmente tenham capacidade para julgamento. A esfera recursal está cheia de processos, e a 
atuação do relator visa tentar eliminar e impedir que possam trancar pauta processos que não 
possuem condições de julgamento, evitando que a turma ou o pleno do Tribunal se reúnam sem 
necessidade, ressaltando que, enquanto muitas pessoas fazem o uso das esferas processuais e 
recursais visando trazer danos às partes do processo, existem outras tantas sendo injustiçadas e 
dependem da rápida resposta jurisdicional para encontrar respando ao seu sofrimento. Nessa seara, 
o presente artigo analisou a respeito dos poderes no relator no atual CPC, bem como a importância 
para o processo civil acerca da atuação do relator. Para a realização da pesquisa foi usado o método 
dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: celeridade processual; dignidade humana; efetivação da justiça; poderes do 
relator. 

 
 
7. EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FRENTE O CÓDIGO CIVIL, LEI 
5.478/68 E JURISPRUDÊNCIAS: Extinção pela Maioridade Civil 
 
Lucas Baravelli de Oliveira; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
Diariamente em nosso país, diversas pessoas necessitam de pensão alimentícia para que possam 
suprir suas necessidades, pois, em razão deste ser um país de acentuada pobreza, essas pessoas 
não são capazes de, sozinhas, suprir-se, logo são ajuizadas em nossas cortes inúmeras ações de 
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alimentos; A obrigação de prestar alimentos não é apenas a de sustentar os filhos enquanto menores, 
mas também auxiliá-los quando maiores, como estudantes, que não possuem condições de se auto 
sustentarem, razão pela qual, muitas pessoas confundem, obrigação de prestar alimentos com 
deveres básicos familiares, aduzindo que o alimentado ao atingir a maioridade civil será extinto o 
dever de prestar alimentos do alimentante. Portanto, o binômio Necessidade/Possibilidade deve ser 
observado, apresentando-se as necessidades do alimentado, como no caso de maiores, o estudo, o 
desemprego, doenças, ou qualquer outra razão que impeça alguém de auto sustentar-se, e a 
possibilidade de pagamento pelo alimentante. O dever de prestar alimentos trata-se de prestações 
periódicas fornecidas ao alimentado pelo alimentante, para sua manutenção social e moral, ou seja, 
sua subsistência, e, encontra-se fundamentado, dentre outros, no princípio da solidariedade humana, 
pois não são apenas obrigações familiares, e sim de solidarização quando algum parente necessita 
de auxílio para sobreviver. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos; maioridade civil; extinção.  

 
 
8. AVALIAÇÃO DAS MULTIPROPRIEDADES NO CUMPRIMENTO DE SUA 
FUNÇÃO SOCIAL NA PRÁTICA DO TURISMO BRASILEIRO 
 
Yasmim Gontijo de Paula; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
A propriedade privada, ainda que seja constituinte da livre iniciativa, deve cumprir a sua função social 
de modo que gere efeitos positivos no plano coletivo da sociedade. Dessa forma, por mais que a 
propriedade privada se comprometa aos desígnios individuais do proprietário esta não poderá ser 
responsável pela mera obtenção de lucro, e sim ser aproveitada ao máximo não só nos aspectos 
econômicos como sociais. O instituto da Multipropriedade foi criado no intuito de fracionar no tempo a 
utilização de um bem imóvel, e está positivado no Brasil pela Lei 13.777 de 20 de dezembro de 2018, 
a qual inseriu no Código Civil os Artigos 1.358-B a 1.359-U. Assim, através da técnica bibliográfica 
busca-se desenvolver um raciocínio sobre a função social da propriedade privada e da própria 
Multipropriedade diante de sua aplicação turística no contexto Brasileiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Multipropriedade; propriedade; autonomia privada; função social; turismo.  

 
 
9. OS ENTRAVES DO PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO E OS DIREITOS INERENTES AO ADOTADO 
 
Camila Santos Garcia; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
O presente artigo tem o intuito de demonstrar as dificuldades encontradas por vários adotantes nos 
dias atuais. Visando chegar a uma conclusão para perguntas como, qual é a o papel das Leis de 
Adoção nestas dificuldades? Seria, então, mais eficiente relaxar tais leis e burocracias, visto ser um 
"empecilho" na hora da adoção, dando assim um maior incentivo aos adotantes, ou tal medida 
apenas criaria um problema maior, por exemplo, deixando os adotados menos seguros? Este artigo 
aborda algumas pesquisas e doutrinas relacionadas a este tema, buscando obter, assim, uma 
resposta para este assunto que ainda passa por muitos problemas atualmente. A Lei Brasileira, os 
trâmites e burocracias que tratam de adoção explicariam o alto número de crianças esperando 
diariamente para serem adotadas? É sabido que, mesmo havendo um grande grupo de crianças 
aguardando para ser adotadas, existe um número ainda maior de "adotantes pretendentes". Como 
podemos explicar isso então? Estaria o problema apenas na demora burocrática e na lentidão dos 
trâmites judiciais, ou poderia dar-se também ao fato de que os “adotantes pretendentes”, em sua 
maioria, focam em uma certa idade, que no geral corresponde a crianças mais novas, para adotar, 
uma vez que, outro fato é, quanto mais velha a criança, menos chances ela tem de ser adotada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção; crianças; casal; adolescentes; dificuldades. 
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AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 6 – DIREITO INTERNACIONAL E HUMANOS; DIREITO TRIBUTÁRIO E 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/rec-esxo-dhs  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Angelo Raphael e Rosane Ballerini  
 
 
1. A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E OS DIREITOS HUMANOS 
 
Kauan Santos; Ângelo Raphael Mattos 
 
RESUMO 
Na esteira do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas 
(ONU), com o intuito de manter a paz e a segurança internacionais e, para tanto, buscando solucionar 
problemas sociais, culturais, humanitários, econômicos, e promover o respeito das liberdades 
fundamentais e também aos Direitos Humanos como um todo. Também existe o Conselho de Direitos 
Humanos que tem como representante 47 países, que se reúnem e tratam dos direitos humanos no 
âmbito global, e nessa reunião, eles também tratam de tópicos referentes aos direitos humanos e 
algumas situações de determinados países. Os tratados da ONU ajudam a monitorar e revisar como 
os Estados que os ratificaram estão, na prática, garantindo os direitos humanos em seus territórios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: organização das nações unidas; direitos humanos; tratados.  

 
 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO DO REFÚGIO NAS PERSPECTIVAS 
BRASILEIRA E INTERNACIONAL 
 
Vitória Martins da Rocha Silva Dourado; Ângelo Raphael Mattos 
 
RESUMO  
Recentemente, tem-se percebido a grande importância de explanar sobre o instituto do refúgio nos 
âmbitos interno e internacional, pois vários campos de pesquisa estão voltados para a defesa e 
proteção dos refugiados, e a sociedade necessita obter e despertar para esse conhecimento de forma 
clara e objetiva. Desse modo, foi desenvolvido o presente artigo científico, que consiste em discorrer 
acerca do conceito propriamente dito de refúgio e suas especificidades, os principais instrumentos 
legais e a proteção dos refugiados no mundo e no Brasil. No intento de possibilitar melhor 
compreensão dos indivíduos em relação ao tema, o artigo foi dividido em partes correlacionadas, 
sendo de suma importância o entendimento dos fatos históricos, dados atuais, legislações, e ações 
da sociedade civil relacionadas ao tema que atuam em prol da causa dos refugiados no mundo. 
Ressalta-se, ainda, que o auxílio das organizações governamentais e não governamentais, bem 
como a atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) têm sido os 
grandes responsáveis pela causa daqueles que deixaram seu país de origem por diversos motivos. 
Por fim, foram abordados aspectos relevantes em relação à busca de soluções ou, pelo menos, da 
mitigação dos problemas enfrentados especificamente no Brasil, na tentativa de garantir todos os 
direitos aos refugiados e, principalmente, no que tange à dignidade da pessoa humana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: refúgio; mundo; Brasil; direitos humanos. 
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3. DIREITOS HUMANOS: Uma Perspectiva Histórica 
 
Joabner Holanda de Lima; Ângelo Raphael Mattos 
 
RESUMO 
A história do mundo é marcada por inúmeros acontecimentos que violaram os direitos humanos. 
Naturalmente, a humanidade precisou de garantias que tais violações não voltassem a acontecer. 
Sob tal contexto, nascem os direitos humanos, que, ao longo de sua história, foram adquirindo corpo. 
Um marco importante é a Magna Carta Inglesa, que contribuiu substancialmente para tal avanço, 
restringindo o poder do soberano, embora não tenha trazido grandes garantias aos súditos. O que 
garantiu direitos aos súditos foi o Bill of Rights, documento que marcou pela característica de garantir 
aos súditos liberdades e inúmeros direitos, que outrora não eram assegurados. Posteriormente, a 
independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa trouxeram documentos que visavam a 
positivar em leis, Constituições e tratados, os direitos inerentes a todas as pessoas. Já em um 
contexto histórico mais recente, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como 
principal objetivo a manutenção da paz e da segurança internacionais e, por consequência, visa à 
implantação dos direitos humanos em todos os seus Estados-membros. Nessa evolução histórica, o 
Brasil se mostrou inteiramente dedicado à busca de garantias de tais direitos. Embora tenha havido 
momentos de violações desses direitos. Ao longo de suas sete Constituições, o Brasil buscou, de 
maneira objetiva, a positivação dos direitos humanos, sobretudo na Carta de 1988. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; documentos. histórico. 

 
 
4. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA: Requisitos e Seus Direitos Perante o 
Regime Geral de Previdência Social 
 
Maria Alice Franco Menezes; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo científico traz em seu conteúdo os malefícios da doença Neoplasia Maligna 
(câncer) e como o sistema previdenciário oferece apoio aos portadores, o auxílio incapacidade 
temporária, que se trata de um direito do segurado que estiver total e temporariamente incapaz e 
limitado de exercer suas funções laborais; e o Benefício de Prestação Continuada – BPC, para as 
situações em que o portador da doença não possui a condição de segurado do RGPS. Abordando 
seu conceito, o direito e os requisitos para demandar os benefícios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: portador do câncer; requisitos do benefício; previdência Social.  
 
 

5. A TRIBUTAÇÃO EXTRAFISCAL E O MEIO AMBIENTE 
 
Carla Graziele Burton Queiroz; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo cientifico visa estudar a relação entre o Direito Tributário e o Meio Ambiente, por 
intermédio de estudo e análise do sistema de normas tributárias empregadas na proteção ambiental 
no Brasil. É de se saber que as ações humanas sempre trouxeram grandes impactos ao meio 
ambiente, deixando graves e numerosas ações negativas no decorrer no tempo. Pensando em 
buscar um equilíbrio na dicotomia desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, o direito brasileiro 
possui normas que visam garantir um ambiente ecologicamente equilibrado. Estas normas podem 
conseguir êxito com a implementação de medidas orientadoras das condutas sobre o meio ambiente, 
dando início ao que vem sendo denominado de “tributação ambiental”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: extrafiscalidade; meio ambiente; desenvolvimento sustentável; tributação 
ambiental. 
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6. AÇÃO DE TRIBUTAR: Reflexões Sobre Economia no Contexto de Pandemia  
 
Mariana Ferreira da Silva; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
Este texto, tem como objetivo apresentar reflexões acerca da economia no Brasil em um diálogo entre 
a ação de tributar e Direito Tributário, no contexto de pandemia, o qual tem mudado drasticamente o 
modo de olhar para a sociedade por meio de uma visão econômica. A partir da tríade tributação, 
direito tributário e pandemia, os pensamentos, aqui apresentados, são impulsionados pela 
necessidade de pautarmos cada vez mais a importância da base econômica estruturada em um país, 
e como a deficiência econômica causa impactos conflitantes em situações alarmantes e imprevisíveis.  
 
PALAVRAS-CHAVE: tributação; direito tributário; economia; pandemia. 

 
 
7. A TRIBUTAÇÃO COMO MECANISCO DE TUTELA AMBIENTAL 
 
Marcela Berteli Meneguci de Assis; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo analisar a utilização do Sistema Tributário Nacional como forma de 
eficácia nos valores constitucionais ambientais no intuito de proteção ao meio ambiente se utilizando 
de ferramentas legais que amparem essa ação. Administrar o país visando o crescimento econômico 
responsável e, paralelo a isso, proteger o meio ambiente, são desafios que devem ser superados 
pelo Estado. Para isso, devem ser tomadas medidas protetivas e estratégicas, no intuito de amparar 
a nação considerando todo seu aspecto socioeconômico. Os impactos ao meio ambiente e a sua 
degradação, com consumo excessivo de produtos e a falta de análise técnica sobre a vulnerabilidade 
e a capacidade da natureza fez com que a sociedade e o Estado passassem a observar melhor as 
consequências sobre os comportamentos destrutivos adotados. Desta forma, vimos ser de suma 
importância um olhar atento à questão ora referida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tributação; meio ambiente; equilíbrio econômico.  

 
 
8. O ORÇAMENTO PÚBLICO: Entenda a Estruturação das Leis Orçamentárias e 
Seus Aspectos 
 
Fernando Roberto Batista Souza; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância do orçamento público para a sociedade, 
bem como demonstrar o funcionamento da elaboração de suas leis PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei 
das Diretrizes Orçamentarias) e LOA (Lei de Orçamento Anual), buscando neste artigo explicar as 
funções de cada uma delas, bem como a relação que há uma com as outras, seus prazos de 
elaboração, prazos de aprovação e os princípios que lhes amparam. 
 
PALAVRAS-CHAVE: orçamento público; estruturação; leis orçamentárias. 

 
 

9. A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
BRASILEIRO 
 
Beatriz da Silva de Queiroz, Juliana Miranda Alfaia da Costa 

 

Resumo 
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O presente trabalho possui o intuito de analisar a importância dos Direitos Humanos no Brasil, mais 
precisamente no sistema penitenciário brasileiro. Trazendo uma abordagem das vantagens em 
colocar em prática os princípios constitucionais que visam a resguardar a dignidade da pessoa 
humana, em relação aos detentos e como esse preceito pode trazer benefícios e possibilitar a 
ressocialização dos reeducandos. Primeiramente é analisado a incorporação dos direitos humanos no 
Brasil, sua evolução legislativa e como é previsto na Constituição Federal. Após essa introdução, 
passa-se a abordagem do sistema penitenciário e a importância dos direitos humanos estarem 
inseridos nesse sistema de forma a garantir os direitos dos presos. Para tanto, é utilizado do método 
dedutivo, estabelecendo o estudo com base em estudo bibliográfico em doutrinas e legislações, como 
também a utilização de dados fornecidos por pesquisas em relação ao tema discutido. 
 
PALAVRAS – CHAVE: direitos humanos; sistema penitenciário; ressocialização; direito dos presos 

 

 

10. A CRISE DO ESTADO CONSTITUCIONAL DE 2016: o Impeachment de Dilma 
Rousseff. 
 
Luiz Carlos Simões de Oliveira, Sara Asseis de Brito 

 

RESUMO 
O presente artigo tem por objeto demonstrar os aspectos conjunturais da realização e do processo de 

Impedimento ou Impeachment de Dilma Rousseff no Brasil, tendo como fundamento a Constituição 

brasileira em vigor, observando a crise constitucional, quebra, golpe parlamentar instaurado no ano 

de 2016. Para tanto será utilizado o método dedutivo, com pesquisa bibliográfica da legislação e 

doutrina. Abordando as particularidades do processamento do Impeachment, desde a origem 

etimológica, requisitos de pedido, admissibilidade, competência e julgamento, bem como a conjuntura 

política em que foi instaurado o processo de impeachment ou impedimento. Verificação em concreto 

dos fundamentos, dos crimes que alegam as partes responsáveis do pedido de impedimento contra a 

primeira mulher eleita democraticamente a chefe de governo no Brasil. 

 

PALAVRAS CHAVE: estado de constitucionalidade; impeachment; Dilma Rousseff. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/phh-diew-pey 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Renato Felipe Pereira e Taylan Gustavo 
Ladeia Dos Santos. 
 
 
1. TREINAMENTO DE FORÇA: Os Principais Métodos do Treinamento de Força 
Utilizados Por Profissionais de Educação Física nas Academias de Selvíria e 
Três Lagoas-MS 
 
Murillo Pereira Dias; Wellington Silva Sampai; Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
O treinamento de força mais conhecido dentro do ambiente dos profissionais de educação física 
como treinamento resistido ou musculação, consiste em um tipo de treinamento em que o músculo 
faça força em um movimento contrário da carga. Este treino é responsável tanto pelo 
desenvolvimento de força, quanto de resistência e massa muscular do seu praticante. A maioria dos 
atletas, ou pessoas que apenas praticam esse tipo de treino físico, usam o treino de força em suas 
planilhas de treinamento para obter melhores resultados em seu desempenho. Esse treinamento de 
força é periodizado, na intenção de contemplar as características e necessidades do atleta, alguns 
desses métodos são: treinamento isométrico, treinamento dinâmico com resistência externa 
constante, treinamento com resistência variável, treinamento isocinético e treinamento excêntrico. 
Porém, é essencial e obrigatório que os programas de treinamento sejam elaborados por 
profissionais de educação física que atuam nas cidades de Selvíria e Três Lagoas, ambas no Mato 
Grosso do Sul. A partir destas reflexões, o propósito desse estudo elencar quais os principais 
métodos usados por instrutores, professores de musculação e personal trainers em suas aulas. O 
instrumento de coleta de dados consta de uma pesquisa de campo, cujo instrumento de coleta de 
dados consta de uma entrevista realizada pelo aplicativo google forms, e distribuídos pelo aplicativo 
de mensagens whatsapp. 
 
PALAVRAS-CHAVE: métodos do treinamento; educação física; força muscular. 

 
 
2. CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 
MUSCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS 
 
Daniela de Oliveira Sertanejo; Vanessa Oliveira Tobias; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO 
O uso adequado de suplementos alimentares, seguido de uma boa alimentação é um fator 
determinante para uma boa nutrição, qualidade de vida e melhora no desempenho físico. Com a 
crescente busca por uma vida e um corpo mais saudável, esteticamente mais bonito, há também um 
aumento na procura por suplementos alimentares. Sendo assim, os frequentadores de academia 
buscam cada vez mais potencializar o seu desempenho com o auxílio de suplementos alimentares, 
contudo, o grande número de praticantes que consomem inadequadamente esses suplementos vem 
sendo cada vez maior e preocupante, pois na grande maioria, a indicação do seu uso é feita por 
profissionais da área de Educação Física ou por um amigo, e não sob recomendação de um 
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profissional da área de nutrição, assim elevando as chances de consumo em doses inadequadas. 
Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo de verificar o consumo de suplementos 
alimentares pelos praticantes de musculação em uma academia no município de Três Lagoas/MS. 
Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo quantitativa-descritiva, realizada a partir de questionário 
para análise dos grupos de acordo com a faixa etária, sexo e os tipos de suplementos alimentares 
comuns, mais utilizados, tão bem quanto suas fontes orientativas e objetivos comuns direcionadores 
do uso de tais suplementos. O período de estudo foi de maio-julho de 2020. 
 
PALAVRAS-CHAVE: suplementos alimentares; musculação; nutrientes; exercício físico. 

 
 
3. OS CONHECIMENTOS PESAGAGÓGICOS DOS PROFESSORES DE 
CAPOEIRA DA CIDADE DE TRÊS LAGOAS 
 
Juliana Muniz Dias; Aline Barbosa; Carlos Alberto Lopes Filho; Jeronimo Leite Araújo 
 
RESUMO 
A capoeira, arte/luta brasileira, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade tem 
se difundido largamente dentro das escolas brasileiras, também é ensinada fora do ambiente escolar, 
em Academias de Ginástica, Projetos Sociais, Academias de Lutas e outros locais.  Tamanha difusão 
implica em um número elevado de pessoas ensinando a Capoeira. Diante desta reflexão surge o 
questionamento: Quais são os conhecimentos pedagógicos dos professores de Capoeira? Para 
responder a este problema de pesquisa, foram traçados os seguintes objetivos para esta pesquisa: 
conhecer os procedimentos didáticos empregados pelos professores em suas aulas de capoeira, 
conhecer a formação destes sujeitos, e apontar como a formação em Educação Física pode contribuir 
para a melhoria dos métodos empregados por estes sujeitos. O instrumento de coleta de dados 
consta de uma entrevista estruturada usando o aplicativo google forms, foi encaminhada aos sujeitos 
selecionados via aplicativos de mensagem whatsapp, respeitando o decreto de isolamento social e as 
recomendações da Oganização Mundial da Saúde. A Capoeira tem a tradição da oralidade muito 
forte em seus fazeres, logo, a maioria dos entrevistados apontam que apoiam suas aulas nos 
conhecimentos adquiridos em momentos com seu próprio Mestre, outro aspecto interessante diz 
respeito à avaliação que é feita de forma subjetiva muitas vezes sem um instrumento avaliativo 
específico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: capoeira; conhecimentos pedagógicos; educação física; métodos; avaliação. 

 
 
4. TREINAMENTO FUNCIONAL: Principais Características e Aplicabilidade 
 
Luana Almeida da Silva; Carlos Alberto Lopes Filho; Jerônimo Leite Araújo 
 
RESUMO  
O presente artigo tem como objetivo apresentar as características, e os conceitos do método de 
treinamento funcional. Para cumprir tal tarefa realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho 
exploratório. O treinamento funcional teve sua origem nos Estados Unidos por vários autores 
desconhecidos e vem fazendo muito sucesso no Brasil ganhando inúmeros praticantes, visando 
preparar o organismo desse praticante de forma integra, segura e eficiente através do Core como é 
chamado esse método (região central do corpo). O treinamento funcional é um dos métodos mais 
utilizados para saúde, estética, no desempenho esportivo e ainda pode ser utilizado na prevenção de 
lesões, onde a uma redução das dores musculares melhorando o equilíbrio aumentando a força 
muscular. Esse tipo de treinamento quando aplicado de forma correta tem muitos benefícios para 
essas pessoas podendo resgatar a capacidade funcional do corpo, para que seja feita as atividades 
do cotidiano com mais facilidade. Pode ser descrito ainda como um treinamento que tem como 
principal objetivo melhor o desempenho do sujeito em um determinado movimento. Esta metodologia 
de treinamento reúne diversos exercícios de complexidade variada. Na indústria do fitness é comum 
o treinamento funcional ser procurado pelos alunos das academias como um treinamento cujo 
objetivo é apenas estético, ou ainda, ser procurado apenas por sua metodologia dinâmica que pode 
ser confundida com um treinamento sem rotina.  
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PALAVRAS-CHAVE: treinamento funcional; características; aplicabilidade; educação física. 

 
 
5. A GINÁSTICA LABORAL COMO FERRAMENTA NA SAÚDE DO 
TRABALHADOR E O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 
 
Dorivaldo Ferreira de Melo Junior; Sandi Mendes Alves de Souza; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
O artigo pretende identificar os benefícios da Ginástica Laboral como ferramenta na saúde em 
relação do ambiente de trabalho para trabalhadores de empresas de grande porte no mercado 
empresarial. Existem pesquisas que reforçam que a prática da Ginástica Laboral bem aplicada por 
profissionais da Educação Física decorrente de movimentos corporais no ambiente de trabalho traz 
benefícios físicos e emocionais para o trabalhador, garante num aumento de produtividade em suas 
funções dentro da empresa. Essa pesquisa tem como objetivo principal de justificar de que maneira a 
Ginástica Laboral promove a qualidade de vida no trabalho, por meio de revisão científica sobre a 
temática, conhecer o histórico, identificar os seus principais benefícios para daqueles que a praticam. 
Verificar como a prática da Ginástica Laboral interfere positivamente no desempenho dos 
funcionários, além da prevenção de melhorias da qualidade de vida dos trabalhadores, diminuição 
destacando as principais doenças ocupacionais. Para os procedimentos realizamos uma metodologia 
como levantamentos bibliográficos de referenciais teóricos sobre o tema, pontuando tópicos 
relevantes acerca do assunto. O estudo revela que cada vez mais, falar e investir em saúde do 
trabalhador é conferir ganhos para a totalidade, pois de um lado o colaborador percebe vantagem 
pessoal, traduzidas em saúde e bem estar, e a empresa lucra com maior rendimento dos 
funcionários, que com baixo absenteísmo e doenças relacionadas ao trabalho, alcança aumento de 
produtividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ginástica laboral; trabalhador; produtividade; ferramenta. 

 
 
6. ABORDAGEM DA PSICOMOTRICIDADE PARA CRIANÇAS DE 4-5 ANOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Roseane Ferreira; Stefane Batista da Silva; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
As experiências da infância, por meio de ações efetivas tendo como protagonista a criança, 
intensificada cronologicamente, de acordo com o aprimoramento de suas ações e movimentos, 
marcam de maneira significativa a vida humana, em especial seu aprendizado ao longo de sua 
trajetória de vida, pois é a partir da maneira que interage com o  mundo e as pessoas que o cerca 
que definirá em grande parte que tipo de adulto a pessoa se tornará. Assim aspectos psicomotores, 
que partem de interações da criança com ou sobre meio físico, as pessoas por meio de seu teor 
expressivo, são instrumentos imprescindíveis para a construção do conhecimento integral, pois a 
estimulação na fase correta contribui para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, emocionais. O 
presente artigo tem por objetivo mostrar a abordagem do movimento no desenvolvimento motor 
infantil de 4-5 anos, pois é através dele que a criança realiza as aquisições de outras habilidades 
importantes, dando ao mesmo tempo uma base para o desenvolvimento em outras áreas: cognitiva, 
social-afetivo e principalmente motora, para enaltecer esta importância é necessário definir 
psicomotricidade, bem como identificar  as etapas do desenvolvimento infantil na fase de 4 e 5. Além 
de compreender a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento e aprendizagem na 
educação, tendo como base as práticas lúdicas dentro da escola. A metodologia da pesquisa consta 
de uma pesquisa bibliográfica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: infância; psicomotora; motora; desenvolvimento integral. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/cgu-eygq-uyc 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carlos Alberto Lopes Filho e Celemar Lopes 
de Barros. 
 
7. A MUSCULAÇÃO NA TERCEIRA IDADE PARA BOM ENVELHECIMENTO 
 
Tainara de Almeida Fernandes; Wesley Rodrigues dos Santos; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo apresentar as especificidades da musculação na terceira idade e 
como isso tem melhorado a vida de milhares de idosos. Consultamos artigos de pesquisas médicas 
no campo geriátrico e literatura acadêmica para embasarmos nosso artigo. Com isso discorreremos 
sobre a importância da musculação; A formação profissional adequada para melhor atender os 
alunos dessa faixa etária; Metodologia e fundamentação; e os benefícios comprovados de melhora 
clínica de diversas doenças recorrentes com a idade. Nosso objetivo e estabelecer uma reflexão do 
bem estar da terceira idade, e como a musculação está diretamente ligada a esse processo, 
demostrar que com uma boa avaliação médica, um diagnóstico o profissional da Educação Física 
qualificado poderá traçar o melhor método, e exercícios de acordo com o quadro clínico individual de 
cada idoso, e como os resultados positivos apresentados ao longo do processo motiva positivamente 
os idosos a continuarem nas mudanças de suas práticas cotidianas, levando-os  a uma vida mais 
saudável. Embora o senso comum acredite que praticar exercícios de força e intensidade pode fazer 
mal à saúde do idoso, os avanços nas pesquisas científicas demonstram dados contrários, 
reafirmando seu caráter positivo e que pode agregar positivamente na longevidade e vitalidade da 
melhor idade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terceira idade; musculação; benefícios; métodos. 

 
 
8. A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA EM CRIANÇAS TDA NO 
ENSINO INFANTIL 
 
Emerson Aparecido Acunha Junior; José Umbelino de Carvalho Neto; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi desenvolvida para estabelecer parâmetros em torna 
das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes, ações intensificadas, como 
por exemplo desenvolver a psicomotricidade nas aulas de Educação Física, teoricamente 
fundamentada nos princípios básicos da Psicomotricidade, pode contribuir consideravelmente para o 
desenvolvimento da criança com transtorno de déficit de atenção (TDA). Esta pesquisa tem como 
ponto de partida discutir o conceito a psicomotricidade no contexto da BNCC e como o 
psicomotricidade pode contribuir para o desenvolvimento das crianças com TODA, de modo a 
garantir seus direitos de aprendizagem estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases e pela BNCC, 
promovendo a formação integral da criança diagnosticada com TODA. A pesquisa tem também como 
objetivos específicos discutir os paradigmas curriculares da Educação Física, selecionando os direitos 
de aprendizagem que globalizem o trabalho motor e cognitivo em crianças com TDA. Assim, o estudo 
enfatiza a necessidade capital, desde a mais tenra idade, o seu convívio social com a família, e, 
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prosseguindo para o convívio com os atores da escola, os conhecimentos da Educação Física no 
meio escolar, contribuem consideravelmente para o melhor desenvolvimento e aprendizagem em 
crianças que apresentam dificuldade de assimilar e apreender nos aspectos motores, cognitivos e 
afetivos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: BNCC; transtorno de déficit de atenção; educação física infantil. 

 
 
9. TREINAMENTO FÍSICO PARA BAILARINOS PROFISSIONAIS 
 
Naum Gabriel da Silva Rodrigues; Celemar Lopes de Barros 
 
RESUMO 
Este estudo tem o objetivo de analisar as diferentes formas de treinamento específicos para 
bailarinos profissionais, como adquire força, sem a perca da flexibilidade a qual é necessária no 
bailarino, durante sua performance de apresentação e treinamento. Sendo assim, o estudo consiste 
em justificar o aprimoramento de suas capacidades físicas, tomada de reação na força explosiva, 
resistências, potencialidade, além de desempenhar uma intensidade cardiovascular intensa. Dessa 
forma, o profissional de Educação Física, e o eixo importante para fundamentar todas as experiências 
motoras, resistências física e corporal, dentro do conceito do movimento e suas ações. Sabemos que 
o corpo do bailarino, necessita de uma preparação de aulas técnicas e táticas, que exige horas 
intensas de ensaio e treinamento para ocorrer perfeição e desempenho nas suas apresentações. Por 
esse motivo, optou-se desenvolver a temática, para compreender as potencialidades de ganho da 
capacidade física em treinamentos direcionados para bailarinos profissionais. Diante disso, utilizou-se 
uma metodologia de pesquisa bibliográfica para refletir por meio da literatura a periodização de 
diferentes tipos de treinos para bailarinos profissionais já que a força e a flexibilidade são 
capacidades físicas importantes para o desempenho em suas performances, e assim auxiliar um 
treinamento mais especifico de acordo com os padrões de movimentos utilizados no meio profissional 
artístico da dança. 
 
PALVRAS-CHAVE: capacidades físicas; bailarino profissional; periodização; treinamento físico. 

 
 
10. RESILIÊNCIA DOCENTE: Ensino Remoto Frente à Pandemia COVID-19 
 
Talina Lira Torres Targa; Juscilaine Moreira de Almeida; Taylan Gustavo Ladeia dos Santos 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade apresentar reflexões e direcionamentos acerca da atual situação 
dos docentes, tendo em vista, o ensino remoto, frente à Pandemia – do vírus Covid-19 (Coronavírus 
Disease 2019). Os docentes, de maneira inesperada, precisam-se adaptar às dificuldades, superá-las 
e tirar de tudo isso uma forma de crescimento, além de implantar uma metodologia de ensino 
diferente da normalidade diária. Sabe-se que é necessário o isolamento social para evitar possíveis 
propagações. No caso do ensino presencial, o contato pessoal e a aglomeração são grandes fatores 
de risco para a saúde dos envolvidos. Sendo assim, tal estudo possui uma relevância especial para o 
campo profissional do professor, pois, espera-se que a escola seja uma parceira no processo de 
resiliência, ou seja, a capacidade dos educadores de se reinventarem, resistirem e recriarem novas 
maneiras de manter a educação em movimento. Destarte, a resiliência humana com seu conceito de 
reconstrução do indivíduo contribui como uma ferramenta de evolução durante um período de crise. 
Traçamos por objetivo relatar as dificuldades profissionais comumente enfrentadas durante a 
Pandemia e como tem sido a resiliência dos professores frente ao ensino remoto. Para tanto, é 
realizada uma articulação entre referenciais bibliográficos e teorias que fundamentam o impacto do 
isolamento social no sistema de ensino e uma atenção especial ao professor e sua capacidade de 
desenvolver aspectos positivos diante das adversidades, a fim de colaborar de forma eficiente, a 
mediação desse novo conceito de ensino remoto, tendo a tecnologia como fonte transmissora de 
aprendizagem. 
 
PALAVRAS-CHAVES: pandemia; Covid-19; dificuldade docente; resiliência docente. 
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11. BIOMECÂNICA DAS QUATRO BASES BÁSICAS DO KUNG FU DO SISTEMA 
CHUAN SHU 
 
João Flávio Soares da Silva; Carlos Alberto Lopes Filho; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO 
O nome kung fu é utilizado há séculos para distinguir arte marcial chinesa e significa trabalho árduo, 
devido os rigores envolvidos no aprendizado e prática da arte marcial. Em chinês, no seu sentido 
original, significa habilidade adquirida com o tempo. O kung fu surgiu com a necessidade de 
sobrevivência na luta contra animais ferozes e ou inimigos. O estilo Chuan Shu foi concentrado e 
aperfeiçoado dentro das províncias de Henan no templo Shaolin. Este estilo é caracterizado pelos 
seus movimentos simples, diretos, rápidos, compactos e vigorosos, apresentando técnicas flexíveis, 
suaves e fluidas. Base é o nome derivado de início, alicerce ou fundamento, bases com aplicações 
são procedimentos físicos para dar início ao aprendizado, praticando o posicionamento dos pés e 
pernas, a coordenação das mãos e braços, treinando o corpo e mente, como sequência de equilíbrio, 
agilidade, coordenação motora e psicomotora. A educação física tem um papel importante na 
preparação do praticante das artes marciais.  Com embasamento teórico e prático dos exercícios, o 
educador físico pode orientar os praticantes proporcionando mais qualidade nos treinos. Esta 
pesquisa tem como objetivo principal analisar os aspectos biomecânicos das quatro bases do kung 
fu, O trabalho consta de um estudo de casa, abordando os aspectos qualitativos das bases básicas 
do Kung Fu por meio de estudo observacional de fotografia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biomecânica; kung fu; anatomia humana; fisiologia; educação física. 

 

 
12. PREPARAÇÃO FÍSICA PARA ATLETAS DE JUDÔ: Aspectos Norteadores 
Para Pré-Temporada de Competição 
 
Marcos Santos Rangel; Carlos Alberto Lopes Filho 
 
RESUMO 
O esporte judô surgiu no Japão, e atualmente é uma das artes marciais mais conhecidas e praticada 
no mundo. Dentre os seus princípios, destaca-se a máxima eficiência com o mínimo de esforço físico. 
Contudo, devido ao alto nível dos atletas tanto no conhecimento técnico como na preparação física, 
como utilizar este princípio para vencer o adversário? Seria mais importante treinar e aprimorar a 
técnica ao invés do físico? Os métodos de treinamento de força desenvolvidos nos dias atuais podem 
ser um diferencial na preparação do atleta? É notório que ainda hoje os treinos de judô são 
ministrados por técnicos faixa preta de judô que não possuem conhecimento científico aprofundado 
sobre a preparação física e pedagógica. Os chamados “senseis” repetem os treinamentos que lhe 
foram dados quando atletas, fazendo que o treino seja monótono, lesivo e ineficiente para 
competições. A atividade de preparação física quando planejada, dirigida e com objetivos pré-
determinados será muito mais eficiente quando comparada com um treino aleatório de judô. Além da 
planificação do treinamento faz se necessário que os atletas estejam em plenas condições física, 
sendo que esta condição deve ser validade por avaliações diagnósticas, sendo inclusive o ponto de 
partida para este programa de treinamento. Portanto esta proposta de treino tem por objetivo nortear 
a preparação física do atleta de judô, basicamente com foco no desenvolvimento da força máxima, 
força rápida e de resistência dos atletas concluindo ser a força e suas manifestações os componentes 
estruturais de toda a preparação física dos atletas de judô.  
 
PALAVRAS-CHAVE: programa de treinamento; educação física; preparação física; judô; 
desempenho; treinamento de força. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/cpr-qany-ihb  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Gilmar dos Santos Soares e Bruna Fernanda 
Barbosa. 
 
 
1. DESMAME PRECOCE: Fatores que Favorecem e Suas Consequências 
 
Aniqueli Mesa Marques; Anna Paula Lima Bezerra; Nathalia Rodrigues Borges; Bruna Fernanda 
Barbosa Queiroz 
 
RESUMO 
O presente trabalho aborda os benefícios da amamentação e os malefícios do desmame precoce, 
quais são os componentes do leite materno. Quais são os benefícios da amamentação para a mãe e 
benefícios do aleitamento materno exclusivo para os bebês, como também fatores que favorecem 
esse processo levando em consideração as orientações totalmente voltadas ao processo de 
amamentar e alguns problemas enfrentados pelas nutrizes diariamente e a importância do papel da 
atuação da enfermagem diante desse conceito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desmame precoce; aleitamento materno; enfermagem. 

 
 
2. ASMA PEDIÁTRICA: Orientações Domiciliares na Prevenção da Asma 
 
Camila Fernanda de Lima Silva; Ketili Naiara Queiroz de Souza; Gilmar dos Santos Soares 
 
RESUMO 
A relação da asma em etiologia, profilaxia e tratamento pediátrico, identificando os agentes 
desencadeantes e agravantes de asma e o melhor resultado em cuidados domiciliares. Caracterizado 
por um processo que afeta todo o organismo e não somente as vias aéreas inferiores, que aumentam 
a produção de secreções e prejudicam a passagem de ar. A via inalatória é a mais adequada para a 
administração de fármacos a pacientes asmáticos, as principais drogas normalmente utilizadas no 
tratamento da asma são revistas e antecipadas de glicocorticosteróides inalados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: asma; cuidados domiciliares; crianças. 

 
 
3. SEGURANÇA DO PACIENTE: Indicadores de Segurança do Paciente e o 
Papel da Enfermagem 
 
Larissa Cristiano Fortunato; Jhennyffer da Silva de Carvalho; Bruna Barbosa Queiroz 
 
RESUMO 
A segurança do paciente representa um dos maiores desafios na enfermagem para a prestação de 
um serviço de qualidade, existem muitos fatores que comprometem a obtenção de tal resultado. O 
profissional de saúde deve atuar nas ações que promovem, protegem e recuperam a saúde do 
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indivíduo, garantindo para isso uma pratica segura e evitando diversos acidentes que podem afetar o 
paciente de maneira temporária ou permanente, atingindo-o fisicamente, psicologicamente e 
socialmente. A enfermagem está envolvida nesse processo como promotora de ações de segurança 
por meio de suas práticas de cuidado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: segurança do paciente; enfermagem; indicadores para prevenção de 
acidentes. 

 
 
4. JEJUNOSTOMIA: Cuidados de Enfermagem 
 
Viviani dos Santos Silva; Sandra Ramos dos Santos; Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
A jejunostomia é um procedimento realizado na primeira porção do intestino delgado, chamado 
jejuno, com a finalidade de alimentar pacientes com retração do estômago e que não têm 
capacidade, de maneira temporária ou definitiva, de deglutir alimentos, não podem ou não 
conseguem se alimentar pela boca ou, ainda, aqueles que padecem de lesões cerebrais graves ou 
transtornos do trato intestinal. O objetivo deste trabalho é descrever a importância dos cuidados de 
enfermagem na atenção aos pacientes submetidos à jejunostomia. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica narrativa, compreendida no período de 2009 a 2019, buscando artigos na língua 
portuguesa sobre a temática. Foram encontrados 12 artigos, os quais, revelaram que os enfermeiros 
possuem conhecimentos para os cuidados com os pacientes submetidos à jejunostomia. Apesar dos 
conhecimentos dos enfermeiros para os cuidados com pacientes jejunostomizados, há a necessidade 
de um conhecimento ainda maior por parte desses profissionais, no tocante a um cuidado mais 
humanizado e uma educação continuada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: jejunostomia; cuidados de enfermagem. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/zoq-dgwa-avg 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Willian Pereira Gomes e Lucas Gondim. 
 
 
5. A ENFERMAGEM E O CUIDADO NA SAÚDE MENTAL 
 
Ariely Martins Reis; Raphaela Honória Cândido Dias Alves; Plinio Gustavo dos Santos O. de Novaes; 
Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
O número de indivíduos que procuram o Sistema de Saúde devido a problemas mentais vem 
aumentando no mundo, estimulando os profissionais a buscarem qualificação e a aprimorar os 
serviços prestados nesse cenário. Políticas públicas são repensadas e reavaliadas na perspectiva de 
oferecer os melhores tratamentos. Este trabalho tem como objetivo descrever sobre os cuidados da 
equipe de enfermagem a paciente em sofrimento psíquico. Para isso foi realizado um levantamento 
bibliográfico em livros e artigos acadêmicos indexados em plataformas como Scielo e Medline, 
priorizando-se artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020, porém não descartando publicações 
relevantes publicadas em anos anteriores. Pode-se destacar a importância da Reforma Psiquiátrica 
desenvolvida no Brasil, na década de 80, a qual contribuiu para a humanização do cuidado a esses 
pacientes. O enfermeiro está inserido na equipe multiprofissional que atende e acompanha estes, 
promovendo o acolhimento e contribuindo com a inserção destes novamente na sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; paciente psiquiátrico; transtorno psicológico; cuidados de 
enfermagem. 

 
 
6. A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS DE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS 
 
Lauriane Oliveira Magalhães; Michele Lopes Andrade; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO  
É de competência do enfermeiro elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem na prevenção, 
tratamento e minimização dos efeitos colaterais em pacientes submetidos ao tratamento; medidas de 
prevenção de riscos e agravos por meio da educação dos clientes e familiares, objetiva-se melhorar a 
qualidade de vida do paciente. Os cuidados com o câncer devem ser desde ocorridos no período da 
internação até os denominados paliativos. As condições do meio em que o indivíduo se insere tem 
relação direta com o câncer, a classe econômica no qual se insere e a escolaridade revelam que a 
taxa de sobrevida é menor quanto menor for o poder aquisitivo do indivíduo, isso devido à dificuldade 
de aquisição de insumos importantes para o tratamento eficaz. A atuação do enfermeiro não é 
apenas dar suporte ao paciente, mas sim em aspecto amplo estimular o contexto familiar para que 
durante todo o tratamento os mesmos estejam alinhados quanto o uso de medicações e os cuidados 
que o paciente deve ter no momento da alta. As atribuições do enfermeiro estão relacionadas ao 
cuidado atemporal, individual e que conta com os conhecimentos do profissional em relação à doença 
e também sobre a criatividade do mesmo em reconhecer que os cuidados também devem evoluir 
conforme a doença avance. 
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PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; oncologia; interdisciplinaridade; oncologia; cuidados. 

 
 
7. ORIENTAÇÕES A GESTANTES COM SÍFILIS DURANTE O PRÉ-NATAL 
 
Gislaine Moreira dos Santos; Alessandra Cristina dos Santos Pereira; Jessé Milanez dos Santos 
 
RESUMO 
Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são um grande problema de saúde pública. Temos a 
convicção que a prevenção e promoção da saúde são de suma importância neste contexto. 
Destacamos dentre elas, a sífilis congênita para exaltar a atuação do enfermeiro da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) como profissional intermediário, com suas habilidades inicia com a detecção, 
diagnóstico e tratamento da sífilis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: atenção primária; enfermagem; IST. 

 
 
8. A DEPRESSÃO E O ENVOLVIMENTO DO ENFERMEIRO COM O PACIENTE 
NO SETOR DE EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO 
 
Leonardo Monteiro Felex Polloni; Gilmar dos Santos Soares; Fabrícia Tatiane da Silva Zuque 
 
RESUMO 
A depressão não acomete um grupo específico de pessoas, não possui distinção de crenças, raças, 
etnias, entre outros. Sendo assim qualquer indivíduo pode contrair tal patologia, dessa forma não 
poderia ser diferente com profissionais da saúde, em específico aqueles que tem contato direto com o 
paciente, desde sua chegada ao local onde este profissional trabalha até a dispensa do paciente, ou 
seja, o enfermeiro e sua equipe. Entre tantos locais de atuação de enfermeiros, o pronto atendimento, 
ou seja, o setor de urgência e emergência é o principal setor onde se tem contato com o paciente e 
seu agravante podendo evoluir para óbito ou melhora. Dessa forma é um setor onde o profissional de 
enfermagem pode ter consequente ou inconsequentemente uma ligação com a vítima fazendo com 
que os leve a gerar distúrbios emocionais tais como a depressão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: enfermagem depressão; envolvimento profissional enfermeiro paciente; 
emergência pronto socorro. 
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SALA 3 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/civ-ibew-nrt 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Paula Roberta O. S. Ferreira e Juliana 
Guimarães. 
 
 
9. CUIDADOS PALIATIVOS PRESTADOS A PACIENTES TERMINAIS 
HOSPITALIZADOS DIAGNOSTICADOS COM PARKINSON 
 
Irismar Pulquerio Teixeira; Paulo Henrique; Deigilam Cestari Esteves; Paula Roberta Otaviano Soares 
Ferreira. 
 
RESUMO  
O presente estudo possibilitou descrever quais os possíveis cuidados paliativos prestados pela 
enfermagem aos pacientes diagnosticados com doença de Parkinson com diagnóstico terminal. A 
doença de Parkinson afeta a qualidade de vida e a autonomia dos pacientes com diagnóstico terminal 
e a importância dos cuidados paliativos prestados quando não há mais perspectiva de cura, mas 
proporciona alívio da dor ao paciente e familiares. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica 
de artigos brasileiros e internacionais que mostra o quanto o enfermeiro é fundamental durante o 
tratamento e a prestação de cuidados paliativos em que a expectativa de cura é inatingível. A 
população idosa mais acometida pela doença de Parkinson após apresentar os primeiros sintomas 
motores ou não-motores, é evidente a necessidade de um acompanhamento diário por um cuidador. 
Com o diagnóstico da doença e recorrentes processos de hospitalizações o paciente perde a 
autoestima e sente abandonado pela família. Posteriormente o com o diagnóstico de terminalidade o 
parkinsoniano precisa de cuidados diferenciados da equipe de enfermagem, zelando pela 
humanização, tendo compaixão, afeto e respeito até a finitude de sua vida. A inclusão de educação 
continuada, preparo e aptidão dos profissionais de enfermagem diante de pacientes com Parkinson 
com diagnóstico de terminalidade é fundamental para o enfrentamento da situação, lembrando que a 
comunicação clara e objetiva entre paciente e profissional torna o tratamento mais humanizado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: doença de Parkinson; cuidados paliativos; pacientes terminais. 

 
 
10. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PAPEL DO ENFERMEIRO NOS 
CUIDADOS AOS PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE PSORIÁSICA 
 
Irene Evelin Quintana, Vinícius Perciliano da Silva, Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho, Deigilam 
Cestari Esteves 
 
RESUMO 
A artrite psoriásica (AP) corresponde a uma doença articular de apresentação clínica variável e 
heterogênea, seja do ponto de vista dermatológico ou reumatológico, associada a comorbidades 
importantes como diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemia, podendo haver múltiplas 
combinações entre seus subtipos. Sua etiologia está ligada a fatores genéticos, imunológicos e 
ambientais interagem entre si até culminarem nas manifestações clínicas cutâneas e articulares. É 
responsável por uma piora na qualidade de vida, afetando significativamente o desenvolvimento físico 
e emocional do indivíduo. Sua prevalência global pode alcançar 1,0% da população com uma 
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incidência que varia de 0,01-5,0 a cada 100.000 casos ao ano. No Brasil, a AP é a segunda 
espondiloartrite com mais frequência no País. Esta enfermidade causa prejuízos físicos e emocionais 
ao paciente, demandando maiores cuidados e atenção no trato dos mesmos. Esse estudo tem por 
objetivo analisar o papel do enfermeiro em relação aos cuidados dos pacientes com artrite psoriásica, 
bem como abordar seus conceitos e contexto histórico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: artrite psoriásica; cuidados de enfermagem; aspectos conceituais e etiológicos. 

 
 
11. A IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA PAPILOMAVÍRUS HUMANO NO 
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) 
 
Roseli de Vasconcellos Honorato Bráz; Fabrícia Tatiane da Silva Zuque Lemes; Daniela Tinti Moreira 
Borges 
 
RESUMO 
A vacina contra o Papiloma Vírus Humano-HPV foi introduzida no calendário vacinal das meninas de 
9 a 14 anos de idade no ano de 2014 pelo Ministério da Saúde (MS) juntamente com o Programa 
Nacional de Imunização (PNI), com o intuito de imunizá-la contra o câncer de colo de útero. E desde 
2017 no calendário vacinal dos meninos de 12-13 anos e posteriormente, de 11-14 anos de idade, 
protegendo-os contra o câncer de pênis. A este respeito, o presente estudo tem como objetivo 
desvelar conhecimentos sobre o HPV, suas causas, consequências e profilaxia evidenciando a 
eficácia da vacina. Com este estudo foi possível concluir a cobertura vacinal do HPV em 
adolescentes de ambos os sexos, dos anos de 2015 a 2020, no município de Andradina, localizada 
na região noroeste do estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e 
abordagem quantitativa e descritiva sobre a cobertura vacinal do HPV neste município. Os dados 
foram coletados do Departamento de Tecnologia da Informação a Serviço do SUS (DATASUS). 
 
PALAVRAS-CHAVE: vacina; HPV; câncer de colo de útero. 

 
 
12. A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PACIENTE 
ONCOLÓGICO 
 
Thaisi Pereira Santana; Karoline Nascimento de Souza; Gilmar Soares; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
Câncer configura um problema de saúde pública e apresenta um elevado índice de mortalidade 
mundial. O cuidado ao paciente com essa doença tem evoluído contribuindo para a sobrevida do 
doente, porém quando diagnosticado este desencadeia reações no âmbito emocional e orgânico. 
Provocando sentimentos negativos, sofrimento, insegurança e medo da morte. Por meio deste estudo 
buscou-se descrever sobre a importância de uma assistência humanizada, com uma visão holística, 
vínculo profissional-paciente, afeto e respeito. O cuidado ao paciente oncológico vai além da sua 
patologia, é preciso saber lidar com reações psicológicas do paciente, da família e com as próprias 
emoções do profissional diante da doença. A comunicação, sempre foi essencial nas relações 
humanas, por meio desta, os profissionais de saúde podem desenvolver uma escuta individualizada 
que permite compreender todas as necessidades do paciente. Na medida em que o diálogo acontece, 
é possível estabelecer um vínculo profissional-paciente, e deste nasce à confiança tão necessária na 
relação de cuidado. A humanização representa um conjunto de ações que visam os cuidados em 
saúde, capazes de conciliar a melhor tecnologia disponível com a promoção de saúde. O enfermeiro 
deve valorizar a existência humana e zelar pela qualidade de vida deste paciente, desenvolver ações 
que contribuem para uma melhora da qualidade de vida. Cabe aos profissionais acompanhar esse 
cenário, que se atualiza constantemente bem como aprimorar as técnicas de cuidados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: assistência da enfermagem; pacientes oncológicos; humanização. 
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SALA 4 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/dfs-ksei-bya 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Natalia M. Dourado Coelho e Jessé Milanez 
dos Santos. 
 
 
13. A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO 
 
Danielly Vilela Teixeira; Paula Mydore Delgado; Deigilam Cestari Esteves; Graciela Junqueira de 
Abreu. 
 
RESUMO  
Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e mostra a história da parturição, dos diferentes 
modelos de assistência ao parto e como as mudanças ao longo dos anos fizeram com que a mulher 
perdesse a visão de que o ato de parir necessita de outros protagonistas. Mesmo sendo alto o 
número de cesárias feitas no Brasil, houve uma queda com as novas diretrizes de assistência a 
concepção, que devolve para a mulher o domínio sobre seu corpo, sendo um sujeito ativo nesse 
momento, e assim, evitando a violência obstétrica. Existem inúmeros problemas a serem superados 
para que a humanização seja efetiva na realidade nacional e para que isso aconteça, é de extrema 
importância mostrar que o sistema intervencionista não é imprescindível, e que o objetivo do amparo 
é dar o mínimo de mediações com segurança, fazendo valer os seus desejos e respeitando o 
processo fisiológico do seu corpo. Há uma visão errônea de que o parto humanizado é retrógrado e 
que o ambiente hospitalar está ligado diretamente à segurança da mãe e do seu bebê. Um dos 
fatores importantes para a escolha da humanização no parto é a formação da equipe de profissionais 
envolvidos, e por isso, o artigo enfoca o papel do enfermeiro obstétrico em uma visão integrada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: parto humanizado; enfermagem obstétrica; assistência ao parto. 

 
 
14. PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS PARASITOSES INTESTINAIS 
 
Orlicio Onofre de Rezende, Natália Marinho, Jessé Milanez dos Santos 
 
RESUMO 
As parasitoses intestinais, causada tanto por helmintos quanto por protozoários, está entre as 
infecções mais prevalentes, principalmente em países em desenvolvimento. Uma das principais 
causas de morbidade e mortalidade humana, especialmente nos países em desenvolvimento nos 
quais os padrões de saúde pública não são tão elevados quanto nos países desenvolvidos. Estão 
associadas a condições climáticas, saneamento deficiente e variáveis econômicas, falta de acesso a 
água potável, alimentação inadequada e hábitos culturais. Embora seja um sério problema de Saúde 
Pública, as parasitoses intestinais tem sido tratadas sem muita importância nos dias de hoje. Esse 
trabalho tem como objetivo elucidar a importância do conhecimento dos profissionais enfermeiros 
frente às parasitoses intestinais. Para tanto foi realizada uma revisão de Literatura de cunho 
descritivo no ano de 2020, tendo como principal base de dados o Scielo, onde foi possível demonstrar 
que o enfermeiro desempenha um papel fundamental na prevenção das parasitoses intestinais por 
meio da educação em saúde. Conclui-se que o enfermeiro, como coordenador da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), é o responsável para que aconteçam mudanças no perfil de saúde da 
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população, assim a enfermagem pode atuar na presença de parasitoses intestinais, de maneira 
criativa e autônoma, ou por meio da educação em saúde, ou na promoção e até mesmo na 
reabilitação da saúde dos indivíduos infectados por estas doenças. Assim como é preciso que estes 
profissionais busquem cada vez mais capacitação no tocante ao conhecimento a respeito das 
parasitoses intestinais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: enteroparasitos; enfermagem; saúde pública; prevenção. 

 
 
15. IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS NA ENFERMAGEM. 
 
Leidilaini Costa Lopes, Natália Marinho 
 
RESUMO  
Esse trabalho tem como objetivo evidenciar a necessidade da inclusão da disciplina do ensino de 
Línguas de Sinais - LIBRAS como sendo obrigatória nos cursos de enfermagem e da área da saúde 
em geral. Através de uma pesquisa bibliográfica foi possível identificar que a maioria das instituições 
de ensino tanto públicas como privadas ofertam a disciplina, mas como optativa em conjunto com os 
cursos de licenciatura, faltando assim a especificidade do ensino voltados para a área da saúde. A 
partir dos dados coletados, chegou-se à conclusão de que se faz necessária a conscientização e a 
luta para que a disciplina Libras seja ofertada como obrigatória na matriz curricular nos cursos da 
área da saúde em geral.   
 
PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; libras; inclusão social. 

 
 
16. SAÚDE PÚBLICA NA ÁFRICA DO SUL: Enfermagem na Região Subsaariana 
 
Raquel Sales Rodrigues; Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho; Paula Roberta Otaviano Soares 
Ferreira 
 
RESUMO 
A saúde na África é como se fosse uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer momento. 
Milhões de pessoas morrem no continente devido as famosas doenças tropicais, e a situação está 
indo de mal a pior na região. Cada vez mais mulheres morrem no parto. Os serviços de saúde pública 
são precários e, muitas vezes, diagnostica doentes de maneira errada. É o continente com o maior 
índice de mortalidade infantil dos 20 Países com maior índice, 19 são africanos. Mais de 60% dos 
casos de malária de todo o mundo estão neste continente também. Para que a situação da África 
realmente melhore, no caso da saúde, será essencial a intervenção dos países mais ricos. Estes 
devem aumentar o apoio humanitário mandado para os países africanos e também, obviamente, 
investir mais neste problema de saúde do continente. Segundo a OMS, os governos africanos ainda 
vão precisar investir muito mais dinheiro em saúde se quiserem combater outros males, como a 
pobreza. A África do Sul é o que menos tem estrutura para estudos e pesquisas para beneficiar a 
saúde pública da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pobreza; HIV/AIDS; malária; fábrica de medicamentos; envelhecimento; 
mortalidade infantil. 
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SALA 1 – ENGENHARIA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/hmq-ztef-oco 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Luciano Grechia e Nathalia Michelan. 
 
 
1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: Um Relato do Projeto 
Desenvolvido pela Usina Termelétrica Luiz Carlos Prestes em Três Lagoas/MS 
 
Geovana Ferreira de Souza; Maria Clara Godinho Avelino Bensi 
 
RESUMO 
O objetivo do presente artigo é trazer uma breve discussão de como os projetos ambientais 
influenciam e devem ser agregados na educação desde os primeiros anos escolares.  Baseando se 
na vivência dos projetos nos quintos anos das escolas municipais de Três Lagoas, pode-se observar 
como as crianças muitas vezes não tem conhecimento, e não sabem como é importante cuidar do 
meio ambiente. Para termos melhores condições de vida, e melhorar a situação do planeta 
precisamos da educação ambiental, e precisamos urgente de uma mudança de hábito. Nos projetos 
de educação ambiental os docentes buscam ensinar que desde pequenos cada indivíduo é 
responsável em fazer algo para evitar o avanço da degradação ambiental. Utilizamos os projetos de 
educação ambiental realizados com os quintos anos das escolas municipais de Três Lagoas MS, pela 
usina Luiz Carlos Prestes (Petrobras) com a finalidade de discutir os pontos relativos à 
implementação dos projetos de educação ambiental com o ensino dos quintos anos, buscando 
ensinar valores como igualdade de diretos, participação, cooperação e democracia. Desse modo, o 
aluno aprende com ambiente fora da sala de aula, em um ambiente com várias espécies de árvores, 
mediado pelo docente que relaciona brincadeiras com tema ambiental e gera discussão sobre o 
tema. Resumindo, os projetos de educação ambiental procuram despertar no aluno o que é trabalhar 
em grupo e ajudar a preservar o meio ambiente, desde o início da vida escolar do aluno ele precisa 
aprender a cuidar, preservá-lo, nosso futuro depende desse equilíbrio. Os professores do projeto 
buscam ensinar os alunos a viver de modo mais simples, comprando menos, gerando menos 
resíduos, ajudando assim diretamente o meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: projetos de educação ambiental; meio ambiente; cidadania. 

 
 
2. PARICÁ: Uma Opção de Substituição ao Eucalipto 
 
Matheus Faria de Mendonça; Maria Clara Godinho Avelino Bensi 
 
RESUMO 
O plantio florestal do eucalipto é, hoje, uma importante atividade produtiva no Brasil, fonte de riqueza 
e desenvolvimento social, bem como de conservação ambiental. Entretanto, uma espécie nativa do 
Brasil vem chamando a atenção cada vez mais, por suas propriedades semelhantes e em alguns 
aspectos superiores ao eucalipto, o Paricá vem se destacando cada vez mais e promete ser uma 
nova opção ao uso do eucalipto. O Paricá (Shizolobium amazonicum) árvore de rápido crescimento 
tornou se em meados da década a década de 1990, uma da alternativa viável para a implantação de 
novas florestas. O seu potencial de silvicultura e tecnológico apresentado ao longo dos anos vêm 
demonstrando a sua viabilidade para o reflorestamento no Pará. As características da madeira, 
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apropriadas para a indústria de lâminas e compensados, e a possibilidade de produção mais rápida 
que de outras espécies, se faz notar por madeireiros e produtores, tornando o Paricá a espécie nativa 
atualmente mais plantada no Estado. Não obstante, ainda, há um vasto campo aberto para ganhos 
em produtividade e boas práticas de silviculturas relacionadas ao Paricá. O seguinte artigo buscara 
apresentar os usos dessa espécie, e apresentá-lo como uma opção mais rentável para substituição 
do eucalipto, podendo gerar novos empregos e colaborar com o desenvolvimento sustentável meio 
ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: reflorestamento; Paricá; silvicultura. 

 
 
  



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
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Jaqueline Schiavinato Olivo. 
 
 
1. COMPACTAÇÃO DE SOLOS: Comparativo de Materiais Reutilizáveis na 
Compactação de Solos 
 
Bruno de Souza Nascimento; David Domingos da Silva; Luiz Fernando Ventura Narvaes; Tatiana 
Santos da Silva Magri 
 
RESUMO  
A grande quantidade de resíduos sólidos gerados nos meios industriais, urbanos e rurais é 
considerada inservível, gerando grandes preocupações quanto ao seu descarte, muitas vezes 
incorreto. O reaproveitamento desses materiais se mostra vantajoso e de suma importância para o 
meio ambiental, social e econômico. O presente trabalho busca evidenciar e comparar o uso de 
alguns destes materiais na Compactação de Solos, tais como as pérolas do EPS (sigla internacional 
do Poliestireno Expandido – mais conhecido como Isopor), Pneus Inservíveis e os Resíduos da 
Construção Civil e Demolição – RCC e RCD. A empregabilidade desses materiais na construção civil 
se mostra diversa, sua utilização auxilia em aumentos de resistência e impermeabilidade, mostrando 
bons resultados a longo prazo. Trazendo assim benefícios palpáveis, reduzindo custos para a 
construção civil e diminuindo o consumo de matérias primas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos; reaproveitamento; EPS - isopor; pneus inservíveis; RCC – 
classe A; construção civil.  

 
 
2. EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS: Implementação de Medidas Para Redução 
dos Impactos Ambientais Causados Pela Construção Civil 
 
Heitor Fernando Andrade; Kálita Radassi dos Santos Gonçalves; Luiza Cristina Ferreira Souza; 
Tatiana Santos da Silva Magri 
 
RESUMO  
A execução de edificações sustentáveis vem crescendo consideravelmente por todo o mundo, no 
Brasil o crescimento ainda é lento frente as construções convencionais, mas já vem sendo 
construídas casa ecológicas de considerável importância. As edificações sustentáveis são uma 
solução da engenharia para a problemática do uso mais racional de recursos como água e energia 
elétrica. Os efluentes produzidos pelas unidades habitacionais e os resíduos produzidos durante a 
construção são corretamente destinados e tratados. Assim, o objetivo deste estudo foi de investigar 
os sistemas que podem ser aplicados a uma edificação para que esta seja uma edificação 
sustentável. Para isso foi realizado um estudo bibliográfico exploratório, a fim de aprofundar os 
conhecimentos na temática proposta. Com a realização deste estudo, foi possível concluir que a 
sustentabilidade é uma tendência na construção civil uma vez que, as problemáticas ambientais são 
grandes, assim a construção civil precisa se adaptar a novos métodos e técnicas que demandem 
menos quantidade de recursos naturais, gerem menor resíduos e poluições. 
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PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; construção civil; construções sustentáveis. 

 
 
3. SANEAMENTO BÁSICO: Qualidade do Serviço Prestado no Município de 
Bataguassu/MS 
 
Anassara Jardim Borba Rigo Silva; Jaqueline de Sá Sabino; Kelle Correa Dias; Maria Clara Godinho 
Avelino Bensi. 
 
RESUMO 
Saneamento básico está diretamente associado à saúde e à qualidade de vida. Com o advento da 
urbanização tornou-se indispensável ao ser humano, uma demanda cada dia maior dos usos da água 
e a preocupação com sua escassez e a poluição dos solos e recursos hídricos, fez-se necessário o 
saneamento como um serviço essencial e de responsabilidade de políticas públicas. Para tanto, 
saneamento básico é um serviço público regulamentado por leis e planos nacionais que visam 
garantir e fiscalizar os serviços de saneamento prestados pelas empresas terceirizadas e as 
prefeituras municipais, bem como garantir a qualidade dos mesmos e proteger a população e o meio 
ambiente. Dentre os serviços de saneamento básico estão o abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza pública, gestão dos resíduos sólidos e drenagem urbana. Infelizmente, algumas 
cidades do Brasil não oferecem esses serviços de maneira adequada, com déficit em algumas etapas 
ou com uma qualidade inferior àquela imposta pelas legislações. A importância do saneamento está 
além do ambiental e da saúde humana, ele garante às gerações futuras uma qualidade de vida 
equilibrada, com água potável, solos férteis, e corpos hídricos ambientalmente adequados. Neste 
trabalho são apresentados dados sobre o serviço de saneamento básico prestado à população do 
município de Bataguassu em Mato Grosso do Sul, com o intuito de avaliá-lo de acordo com as 
normas legais vigentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bataguassu, saneamento básico, qualidade dos serviços públicos. 
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PROFESSORES AVALIADORES: Tatiana Santos da Silva Magri e Fernanda 
Carolina de Almeida. 
 
 
4. AGREGADOS CERÂMICOS: Investigação da Substituição de Agregados 
Naturais no Concreto 
 
Sandy Yasmin Oscar dos Santos; Lucas Henrique Lozano Dourado de Matos. 
 
RESUMO 
Há uma preocupação muito grande com o descarte indevido dos resíduos da construção civil, e o 
meio ambiente é um dos cenários mais prejudicados com esse descarte indevido. Pensando nisso, se 
realizaram diversos estudos para que houvesse uma possível solução, assim efetuaram a troca dos 
adicionais na produção de concreto. Houve então, a substituição dos agregados convencionais pelos 
oriundos, do processo de reciclagem dos resíduos de construção civil. Este trabalho teve como 
objetivo analisar as opções e resultados do acréscimo de agregados no concreto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduo cerâmico vermelho no concreto; resíduos da construção civil; impacto 
dos resíduos na construção civil. 

 
 
5. CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR: Pavimentos Intertravados de 
Concreto Com Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar 
 
Eloísa Araújo Rodrigues da Silva; Thaís Fernandes Queiroz; Lucas Henrique Lozano Dourado de 
Matos 
 
RESUMO  
Com a crescente demanda em construção civil nos dias atuais, muitas são as frentes que possibilitam 
a inserção de novas tendências que consideram a necessidade de garantir qualidade, baixo 
investimento, viabilidade de novos produtos, bem como a diminuição residual, promovendo o 
reaproveitamento, atentando para os cuidados ao meio ambiente, inserindo o que dantes era 
descartado a um novo produto que concilia, condições apropriadas e garantias de adesão ao 
contexto do mercado da construção. Como estratégia para a redução de impactos econômicos e 
socioambientais, é possível verificar a utilização de materiais alternativos, como os resíduos de pneus 
e a aplicação de diferentes formas das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar na substituição parcial 
do cimento ou como adição mineral. Observando estas importantes menções, o trabalho é apresenta-
se como um levantamento bibliográfico, que promove a conduta destas novas perspectivas, que 
agregam as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA) como parte integrante ou substituta parcial 
do cimento no concreto para produção de blocos intertravados (pavers) apropriados para serem 
utilizados em calçadas, ciclovias, pavimentação, passeios, praças e outros uso, desse modo no 
manejo sustentável e promissor da demanda e baixo custo na promoção das construções civis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cinza do bagaço da cana-de-açúcar; pavers; concreto. 
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6. CONCRETO PERMEÁVEL: Estudo do Uso do Concreto Permeável Para Fins 
de Revestimentos em Calçadas, Praças e Ciclovias 

 
Acácio Barbosa de Souza; Everton da Silva Pereira; Lucas Henrique Lozano Dourado de Matos 
 
RESUMO 
Uma das maiores preocupações urbanas nos últimos anos em muitas cidades brasileiras tem sido o 
crescimento populacional de maneira desordenada, gerando problemas pelo uso indevido do solo 
como inundações, enchentes e poluição. O presente trabalho apresenta o concreto permeável como 
uma possível solução para auxiliar o sistema de drenagem na diminuição das inundações e 
enchentes, pois esse tipo de concreto apresenta um grande volume de vazios interconectados, que 
facilitam a infiltração da água, diminuindo o escoamento superficial. O material é feito por meio da 
mistura de cimento, agregados graúdos e pouca ou nenhuma areia, e é considerado por muitos uma 
alternativa viável para a contribuição da drenagem urbana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: concreto permeável; urbanização brasileira; enchentes e inundações urbanas. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/tfb-boyp-qfq 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Jair Antonio Longo Junior e Weslin Keven 
Savaris. 
 
 
1. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
Amanda Alexandre Mendes; Leonardo Fernandes de Lima; Thiago Raniel 
 
RESUMO 
O presente artigo trata-se de um estudo de caso em uma unidade particular que tem como objetivo a 
compreensão de como funciona um sistema de proteção contra descargas atmosféricas e como se 
faz importante o seu uso nos mais variados locais que utilizam a energia elétrica. Destacando que 
quando se trata de um sistema de proteção temos por base um referencial normativo e amplo, 
determinados a partir de análises feitas ao longo dos anos e com fundamentos de pesquisas 
científicas. Os equipamentos eletrônicos vêm gradativamente evoluindo e consequentemente seus 
componentes estão cada vez mais sensíveis a interferências e ruídos, sendo notória a exigência de 
um melhoramento na qualidade de energia elétrica e no seu fornecimento contínuo, fazendo-se 
necessário a adoção de critérios para avaliar a energia que é fornecida do mesmo modo que é 
essencial analisar os sistemas que protegem a rede elétrica. Quando se trata de um fenômeno 
natural não há métodos capazes de impedi-los, mas para o caso de descargas atmosféricas existem 
dispositivos de proteção que diminuem os riscos de danos aos equipamentos e instalações elétricas. 
Em sistemas de distribuição, as descargas atmosféricas que ocorrem próximo às linhas de 
transmissão causam sobretensões induzidas gerando problemas e interrupções não programadas no 
fornecimento de energia em sistemas elétricos, contribuindo para a composição dos índices de 
qualidade de energia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de energia; descargas atmosféricas; sistemas de distribuição; linhas 
de transmissão. 

 
 
2. PROJETO DE UMA IMPRESSORA 3D 
 
Andrew Vinicius Santana de Souza; José Fabiano; Thiago Raniel 
 
RESUMO 
Este artigo consiste na construção de uma impressora 3D de forma caseira e com o mais baixo custo, 
materiais necessários, o modo de funcionamento de uma impressora FDM, sua calibração e possíveis 
aplicações. Durante o projeto a metodologia PjBL (Project Based Learning) foi aplicada, permitindo 
um aprendizado profundo e interdisciplinar do tema onde o aprendizado de outras áreas e programas 
se fazem necessário para a operação de uma impressora. Atualmente, uma nova tecnologia vem 
tomando conta dos mercados e empresas, as impressoras 3D, sua capacidade de imprimir objetos 
tridimensionais vem revolucionando diversas áreas de mercado. A construção civil vem se 
beneficiando também com essa tecnologia, onde casas de dois andares foram construídas por uma 
imensa impressora 3D. O artigo apresenta o projeto de construção de uma impressora 3D caseira, 
mantendo o custo bem a baixo de um modelo comercial, também os materiais utilizados para toda a 
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montagem da mesma, código open soucer responsável por todo o controle e funcionamento da 
impressora, e sua calibração. Toda a estrutura foi desenvolvida em MDF por apresentar o melhor 
custo benefício para a sua construção, um desenho tridimensional do modelo permitiu a visualização 
final de toda a estrutura posicionada corretamente para com à eletrônica. Apresentando o resultado 
depois de toda a montagem estrutural e eletrônica, notou-se uma estrutura bem regida, o que 
favorece a estabilidade mecânica da impressora, assim,  o foco se volta para a calibração das 
dimensões em X, Ye Z, impressões de peças triviais foram feitas, medidas e alguns cálculos simples 
já nos permitiu obter novos valores para a melhor recalibração da impressora, novas impressões 
foram feitas até se alcançar as medidas desejadas. Concluindo que a calibração correta altura da 
primeira camada se mostra a mais importante para uma boa aderência da peça na mesa, assim a 
mesma não se desprende durante a impressão, o tempo de uma impressão 3D costuma ser 
corriqueiramente elevado e pode ser reduzido proporcionalmente a qualidade final da peça, ou seja o 
tempo de  impressão é diretamente proporcional a qualidade de impressão, e sua aplicação no dia a 
dia passa a atender todas a áreas pois pode ser impresso desde um simples vaso para decoração à 
objetos mais complexo como estruturas moveis, maquetes, peças e engrenagens para novos 
possíveis projetos e aprendizagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: prototipagem rápida; PjBL; open source. 

 
 
3. MONITORAMENTO E PREDIÇÃO DE FALHAS EM TRANSFORMADORES A 
ÓLEO 
 
Laiane Souza Araújo; Eduardo Luz Macedo; Rogério Henrique Scheolin 
 
RESUMO 
Os equipamentos que fazem parte do ramo de geração de energia, analisam os gases dissolvidos no 
óleo devido a sua degeneração, e essa análise faz parte da manutenção preditiva. São realizadas 
apenas análises de óleos anuais e utilização de métodos simples de diagnósticos de falhas e muitas 
vezes não são acompanhados o que faz acarretar várias perdas financeiras e baixa confiabilidade do 
ativo e acaba gerando vários reparos nos equipamentos. Para evitar tais situações, um sistema de 
monitoramento foi estudado para a aplicação. O objetivo deste artigo é mostrar um monitoramento 
das análises dos gases dissolvidos no óleo e desta forma diagnosticar alguns defeitos em 
transformadores. O sistema proposto é para auxiliar no processo de tomada de decisões de acordo 
com o diagnóstico de falhas e assim manter um acompanhamento da evolução. Esse monitoramento 
foi baseado em quatro métodos em que relacionam os gases e geram um diagnóstico, de forma a 
aumentar a confiabilidade em relação à utilização dos métodos. Para gerar esses diagnósticos foi 
utilizado dados reais de análises de quatro transformadores. Os dados vão passar por uma simples 
programação onde estão alocados os métodos de diagnósticos e irá para uma tela de visualização 
que mostrará a condição do ativo. Os resultados encontrados foram compatíveis com o parecer do 
laboratório e a ferramenta poderá ser utilizada como suporte para tomadas de decisões em relação 
ao transformador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transformadores; acetileno; diagnósticos. 
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Google meet: https://meet.google.com/fsh-mghx-hwk 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Richard Vieira do Espirito Santo e Thiago 
Raniel. 
 
 
4. TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS MODOS DE FALHAS UTILIZANDO A 
INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA 
 
Fábio Borges Gomes; José Henrique Rezende da Silva; Rogério Henrique Zuliani Sheolin 
 
RESUMO 
Este trabalho consiste em um estudo teórico sobre métodos de análise de falhas utilizando a 
integração das ferramentas DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e controlar), RCA (análise de 
causa raiz da falha), FTA (análise da árvore de falhas) e FMEA (análise dos métodos e efeitos de 
falhas), aplicado no setor indústria. As falhas em equipamentos interferem diretamente na produção, 
reduzindo a competitividade no mercado atual, de tal maneira que métodos para controle e prevenção 
se tornaram importante para o crescimento exponencial de uma indústria. Inúmeras ferramentas de 
análises de falhas estão disponíveis na atualidade, para auxiliar na manutenção e garantir a 
confiabilidade na prevenção de falhas. As ferramentas disponíveis, têm características própria que 
beneficiam sua utilização determinadas situações. Este artigo aponta um método para a utilização 
dessas ferramentas, com a intenção de ampliar a confiabilidade de ativos aplicando essas práticas na 
manutenção. O artigo se baseou em uma análise relacionada ao tema, pela busca de métodos 
eficazes de ferramentas aplicadas ao setor industrial, com uma interpelação metodológica de revisão 
bibliográfica exploratória. As ferramentas citadas tem como função gerenciar as falhas geradas e 
providenciar ações a evitar o mesmo ocorrido, garantindo a excepcionalidade na confiabilidade do 
ativo desejado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de falhas; confiabilidade; ferramentas de análise.  

 
 
5. ENSAIO DE TANGENTE DELTA EM MOTORES DE MÉDIA TENSÃO: 
Manutenção Preditiva em Motores CA de 4.16 kV 
 
Diego Cordeiro de Oliveira; Heitor Ferreira Paulino; Rogério Henrique Zuliani Scheolin 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo explicar a funcionalidade do ensaio em motores de indução trifásico em 
corrente alternada na tensão de quatro mil cento e sessenta volts, associando os ensaios de acordo 
com a norma 286-2000 do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, IEEE, onde é descrito a 
prática recomendada para medição da redução do fator de potência da isolação de bobina de 
máquinas elétricas, exemplificando as formulas utilizadas e representando na pratica o que esse 
ensaio pode refletir no conhecimento da condição da isolação das bobinas da máquina, levantar a 
condição da vida útil do motor elétrico, ou seja, classificar de forma pratica e objetiva o nível de 
envelhecimento do dielétrico em análise, descrevendo a configuração do teste com o passo a passo 
dos ajustes de configuração do software e valores do capacitor e indutor acoplados no motor, 
definindo como esse ensaio pode ser utilizado para método preditivo e inserido na indústria 4.0 
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também conhecida como quarta revolução industrial e contribuir para a gestão do ativo, antecipando 
consideravelmente a indicação de um início de anormalidade na isolação da bobina, permitindo ao 
gestor de manutenção de ativos a programação antecipada para o reparo e ou substituição do motor 
elétrico de corrente alternada da máquina, garantindo uma melhor gestão de ativos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão de ativos; motor trifásico; ensaio de bobinas; fator de potência. 

 
 
6. ESTUDO SOBRE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL  
 
Mateus Falco Castilho, Jarbas Júnior de Souza Rafael; Mariana Costa Falcão 
 
RESUMO 
A automação doméstica é uma área que apresenta um crescimento recente expressivo e sua 
aplicação está cada vez mais acessível. Os sistemas de automação doméstica são compostos por 
hardwares e softwares para integrar equipamentos oferecendo muitas vantagens aos seus usuários 
como conforto e segurança. Desde economia de energia, controlar as atividades domésticas, até 
mesmo alterar temperaturas em determinadas salas são exemplos citados de conforto. Este trabalho 
apresenta uma revisão bibliográfica sobre soluções de automação residencial. Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica em livros, textos e artigos científicos indexados em plataformas de 
pesquisa. Observou-se a importância e o impacto positivo que a introdução dessas soluções pode 
proporcionar nas residências. Pode-se afirmar que, num futuro próximo, as aplicações de domótica 
estarão cada vez mais presentes. 
 
PALAVRA-CHAVE: domótica; automação residencial; automatização; tecnologia da informação. 
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PROFESSORES AVALIADORES: Bruno Motta e Karla Frias. 
 
 
1. APLICAÇÃO DO 5S NO COMÉRCIO VAREJISTA 
 
Bruno Lima; Carlos Felipe da Silva Nishi; Renan Moraes; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância do Programa de Qualidade 5S, dentro 
de uma empresa varejista com finalidade a melhoria nas vendas e melhores condições de trabalho e 
manutenção da saúde de todos os trabalhadores da empresa, assim auxiliando na melhoria da 
produtividade da mesma. O programa é uma ferramenta de extrema importância, está sempre 
gerando mudanças, em busca de inovações tecnológicas, tudo para proporcionar um ambiente 
saudável para a realização de todos serviços que devem ser executados dentro o local de trabalho, 
contribuindo com o desenvolvimento da empresa e de todos trabalhadores que ali estão, e assim 
atingir metas e cada vez se tornar mais competitiva dentro do mercado. Contendo um estudo de 
caso, o artigo apresenta as definições do programa de qualidade na pratica, junto com as dificuldades 
da implantação que são encontradas durante os dias de trabalho, as vantagens que gera e os 
resultados da utilização do 5s. O artigo apresenta os 5 passos que são eles seiri, seiton, seisou, 
seiketsu, shitisuke, para a aplicação do programa de qualidade 5s em empresas, comércios varejistas 
e entre outros. Além disso, o artigo apresenta a diferença entre o levantamento de dados do 
administrativo e da produção, que são totalmente diferentes mais tem o mesmo objetivo que seria na 
melhoria da produtividade e bem estar dos colaboradores.  
 
Palavras-chave: qualidade; 5s; melhoria.  

 
 
2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 
PRODUTIVA TOTAL (TPM) 
 
Ricardo Mendes Scorissa; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO 
O cenário globalizado e cada vez mais competitivo entre as industrias gerou intensa busca de 
melhorias no processo produtivo. Neste sentido, destaca-se a Manutenção Produtiva Total (TPM), 
método que tem o objetivo de melhorar o desempenho e a produtividade dos equipamentos de uma 
fábrica. A implantação da TPM está organizada em uma estrutura de baseada em oito pilares 
(produtividade, qualidade, custos, atendimento ao cliente, segurança e moral), os quais devem ser 
desenvolvidos em equipe, para que não afete os rendimentos e ocasionem o que se convencionou 
chamar de as 6 grandes perdas (perda por parada devido à quebra/falha, perda por mudança de linha 
e regulagens, perda por operação em vazio e pequenas paradas, perda por queda de velocidade, 
perda por defeitos gerados no processo de produção e perda no início da operação e por queda de 
rendimento. Portanto, no presente artigo, através de pesquisa bibliográfica, será mostrado uma visão 
geral sobre a TPM, apresentando conceitos, contexto histórico, seus pilares de implantação bem 
como sua importância para determinada indústria, concluindo-se que a sua importância é notada pela 
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capacidade de um melhor gerenciamento de manutenção, monitoramento do desgaste das peças e 
dos sinais da máquina, reduzindo assim paradas para manutenção e, consequentemente, gerando 
maior produtividade e disponibilidade de máquinas no processo produtivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: manutenção produtiva total; indústria; eficiência.  

 
 
3. ANÁLISE DE INVESTIMENTO DE UMA USINA DE BIOMASSA PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Kely Cristina da Silva; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
Este artigo tem por finalidade realizar o levantamento bibliográfico das metodologias de análise de 
investimentos mais relevantes utilizados em projetos de engenharia para orientar investidores na 
tomada de decisão, com foco na definição de vantagens competitivas de mercado e controle dos 
riscos associados na construção de uma usina de cogeração de energia elétrica através da queima 
de biomassa derivada da indústria de celulose, levando em consideração a rentabilidade esperada. 
No atual cenário agroindustrial nacional as plantas de produção de celulose, que têm apresentado 
uma crescente evolução econômica devido a alta das exportações ao mercado externo, assim são 
grandes captadoras de investimento internacional. Afim de aumentar a lucratividade, as plantas de 
produção de celulose têm investido em usinas de cogeração de energia elétrica para auto 
sustentabilidade e venda da geração excedente para a rede de distribuição nacional. A obtenção de 
energia a partir da biomassa, baseia-se na conversão da matéria-prima em um produto intermediário 
que será utilizado em uma máquina motriz, essa máquina produzirá a energia mecânica que acionará 
o gerador de energia elétrica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise de investimentos; VPL; payback. 

 
 
4. ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA  
 
Camila Conceição Fagundes Siqueira; Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo minimizar ou eliminar os riscos respiratórios que os colaboradores, de 
uma certa empresa estão expostos. Sendo assim, as empresas precisão elaborar um Plano de 
Proteção Respiratória (PPR) com a finalidade de controlar as situações nas quais oferecem riscos, 
tentando assim eliminar, reduzir e minimizar os possíveis danos, nos quais geram perdas e custos 
para a empresa. Basicamente existe duas famílias de riscos respiratórios, sendo eles os particulados 
(poeiras, nevoas fumos e partículas tóxicas) e os riscos químicos que são os gases e vapores. 
Existem normas nacionais, internacionais e internas das próprias empresas que são utilizadas como 
base para a implantação desse controle, esse requisito é obrigatório para garantir a segurança e a 
saúde no ambiente de trabalho. Dentro deste contexto é gerado um sistema de gestão na empresa, 
através de planilhas, procedimentos e relatórios que descrevem o ambiente de trabalho, para garantir 
o atendimento a todos os requisitos legais da empresa. Análise dos principais riscos respiratórios que 
cada função está sujeita, são comparados e avaliados de acordo com a Norma Regulamentadora 15 
e da American Conference of Governmental Industrial Higynists (ACGIH), com intuito de realizar as 
medidas preventivas visando o bem-estar e saúde do colaborador.  
 
PALAVRAS-CHAVE: riscos; plano; proteção; respiratória; saúde; segurança.  
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5. CONCEITOS SOBRE PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE 
PADRÕES OPERACIONAS EM UMA EMPRESA PRODUTORA DE 
VERGALHÕES CA-50 PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Pedro Juliano Tarlau Paz; Carlos Augusto Serra da Costa, Carla Gabriela Leite.  
 
Resumo 
No atual mundo globalizado, as empresas buscam cada vez mais alcançar maior eficiência em seus 
resultados, otimização de seus processos e melhor qualidade de seus produtos e serviços, visando 
sempre maior agilidade e destreza na execução das atividades operacionais a fim de reduzir o tempo 
de correção em possíveis sinistros durante o processo, maximizar a produção, obter ganho de 
produtividade, evitar perdas longas de tempo e ociosidade dos equipamentos. Todos esses fatores 
afetam o desempenho produtivo da organização quando não se tem boa prática de padronização de 
atividades. A premissa deste trabalho é dar ênfase a importância e os conceitos básicos, bem como 
instruir pessoas quando se refere ao tema “padronização de processos” e aplicar métodos de análise 
e crítica sobre o nível de padrões operacionais de uma empresa em questão. O processo a ser 
estudado no presente trabalho é o de laminação a quente de uma companhia produtora de aços 
longos na forma de vergalhões para concreto armado de diversas bitolas, com aplicação para o ramo 
da construção civil. O referente trabalho se dispõe a realizar uma análise crítica, aplicar conceitos e 
sugerir possíveis melhorias para o sistema de padronização de atividades e processos da empresa 
que se refere. 
 
PALAVRAS-CHAVE: padronização; laminação; vergalhões. 
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Google meet: https://meet.google.com/sgy-atbm-qhs 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carla Leite e Winston Souza. 
 
 
6. ENERGIA FOTOVOLTAICA: Análise da Viabilidade Financeira 
 
Aldo Henrique Ribeiro Viana; Matheus Santos Ferreira; Wagner Rogério Pagliotto Junior; Carlos 
Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO 
Com a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca pela diversificação da 
matriz energética, e levando-se em conta também, o aumento da demanda por energia, tanto nas 
indústrias, como nas residências domiciliares, acabaram impulsionando no Brasil e no mundo a 
geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a água dos rios, força dos ventos, 
materiais orgânicos, força das ondas, força das marés e a luz do sol. Diante disto a geração de 
energia solar fotovoltaica, destaca-se como uma tecnologia em grande alta no cenário mundial e no 
Brasil principalmente. Por meio deste artigo através da revisão bibliográfica, buscamos apresentar o 
que é a energia solar fotovoltaica, o princípio de utilização dela, considerando os equipamentos, 
materiais e métodos aplicados ao sistema fotovoltaico, assim como a eficiência a eles envolvida. 
Apesar da energia solar no Brasil ainda ter grandes desafios a encarar, tendo em vista que os 
incentivos governamentais são pequenos fazendo com que esta solução energética seja pouco 
acessível aos consumidores entende-se que será necessário para o futuro da nação, uma vez que o 
combustível fóssil, principal combustível hoje no país, pode ter seu fim em breve.  No final, busca-se 
ter uma visão ampliada da utilização da luz solar para a produção de energia elétrica através do 
sistema fotovoltaico, demonstraremos também, que no quesito financeiro e não menos importante no 
quesito ambiental, vale a pena a implementação deste sistema, e aplicaremos em situações 
específicas, como sua instalação em uma empresa de inspeção veicular em Três Lagoas que 
demanda certa quantidade de energia elétrica para realizar suas atividades de inspeções diárias. 
 
PALAVRAS-CHAVES: energia elétrica; sistema fotovoltaico; fontes renováveis. 

 
 
7. GESTÃO DE PROJETO: Importância das Ferramentas de Software Para 
Gestão de Projeto 
 
Misael Costa Juscelino; Bruno Motta da Silva 
 
RESUMO 
Com a alta competitividade das empresas e com a criação de inúmeros projetos a serem 
gerenciados. As organizações tendem a gerenciar e executar seus projetos de maneira eficaz. 
Permitindo que o prazo início e fim sejam alcançados, bem como o custo adequado e a qualidade do 
produto ou serviço. Desta forma, as empresas tendem estar em constantes mudanças em suas 
metodologias de trabalho para o gerenciamento dos projetos. As responsabilidades da gestão são 
dos gerentes de projeto, que por sua vez ficam sobre carregados, pois tem que administrar, planejar, 
gerenciar mudanças, tomar decisões sob o projeto e participar de reuniões com as partes 
interessadas do projeto. No mercado a várias ferramentas de software que são desenvolvidas para a 



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

gestão de projeto, que auxiliam os gestores em suas rotinas diárias. As ferramentas de gestão 
permitem: planejar e ordenar atividades, bem como atribuir tempo e custo de maneira eficaz e 
flexível. E proporcionam ótimos recursos para o gerenciamento de projetos simples e complexos.  
Este artigo tem o objetivo de apresentar a importância das ferramentas de software em empresas que 
não controlam suas tarefas empresariais e tornam-se capazes de compreender que as ferramentas 
de gestão de projeto é uma alternativa que as colocam um passo à frente nas tomadas de decisões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão de projeto; ferramentas; softwares. 

 
 
8. GESTÃO SISTEMA INTEGRADO: Utilização de Ferramentas da Qualidade e 
Gestão Para Redução de Custo no Setor de Borracharia em Empresa de 
Transportes 
 
Rafael Dobre Bitanti; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
O objetivo do estudo foi obter melhoria nas rotinas operacionais e administrativas do setor de 
borracharia em uma empresa de transporte, visando agilidade, segurança e redução de custo. Os 
principais instrumentos de coleta de dados na análise foram via observação direta in loco por falta de 
estudos específicos na área e com poucas teorias e hipóteses, sendo que as principais teorias têm 
como base a gestão da manutenção dentro da gestão de pneus de uma empresa de transporte, 
utilizados fichas de inspeções, relatórios, empregando sistema integrado de gestão empresarial, 
planilhas eletrônicas e análise de conteúdo. Foi entendido que os custos aplicados aos pneus fazem 
parte do maior custo para operação em uma empresa de transportes. Foram esclarecidos os tipos de 
manutenção, preditiva, preventiva e corretiva, sistema de manutenção de pneus, gestão da 
qualidade, ferramenta de melhoria continua. O estudo chegou à uma conclusão que mesmo que sua 
frota sofra variações, em quantidade, em estradas, rodagem mista ou rodoviária, aplicando 
ferramentas de uma gestão próxima e com análises de carcaça, o conhecimento para retirada dos 
pneus no momento certo e melhoria continua conseguimos alcançar o objetivo de redução de custos 
de borracharia e rodagem, alcançando uma marca de 71% de redução de custos totais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pneu; gestão de pneu; gestão de qualidade; PDCA; gestão de manutenção; 
borracharia. 

 
 
9. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE: Uma Revisão Bibliográfica 
 
Fernanda Vignoli Rodrigues Guimarães; Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO 
O desenvolvimento deste artigo oportuniza-se o conhecimento inicial do planejamento e controle de 
estoque, que se faz parte importante para as organizações. Foi desenvolvido pela busca de artigos e 
livros sobre o controle e planejamento de estoques. O estoque se faz como ferramenta tática para o 
sistema produtivo ou mesmo logístico. Esse pode ser considerado como a soma estratégica de 
matérias-primas, produtos semiacabados, componentes para fabricação e montagem, produtos 
acabados, material de escritório e outros suprimentos que têm o papel de apoiar o fluxo de atividades 
administrativas. O planejamento e seu controle devem ser geridos com uso de técnicas ou 
ferramentas para que não haja desperdícios financeiros, visto que a aquisição e manutenção de 
materiais influenciam em custos e espaço físico. Para que se evitem problemas é necessário mapear 
os possíveis riscos relacionados ao processo. Os sistemas de organização de estoque se 
apresentam de diferentes formas e já existem várias maneiras de realizar o controle e gestão destes. 
O uso de técnicas de controle e planejamento como a curva ABC favorecem cenários para uma boa 
gestão e desenvolvimento de bons negócios. Há breves discussões sobre o tema para que instigue 
ao leitor a buscar mais informações e poder desenvolver novos conhecimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Controle; Estoque. 
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Google meet: https://meet.google.com/sjv-gmkg-wqx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carlos Augusto S. da Costa e Carlos Roberto 
Ferreira Junior. 
 
 
10. Implementação da filosofia de melhoria contínua através do programa 5S 
nos setores de uma fábrica de polpa de fruta no interior de São Paulo 
 
Larissa Paula da Silva; Michele Andiara dos Santos; Vinicius Garcia Vargas; Carla Gabriela da Silva 
Leite 
 
RESUMO  
O presente artigo tem como finalidade relatar a experiência da implementação do Programa 5S em 
uma fábrica e verificar como essa ferramenta pode favorecer empresas que desejam adotar a Gestão 
de Qualidade. Considerando as atuais condições competitivas para se manter no mercado, as 
empresas estão focando na qualidade de seus produtos/serviços, bem como na redução de custos. O 
Programa 5S é um conjunto de cinco sensos: senso de utilização, organização, limpeza, 
padronização e autodisciplina, e através dessa ferramenta de qualidade podemos adquirir uma 
melhoria considerável na organização do ambiente, de maneira a conduzir os funcionários a 
melhorarem suas atividades rotineiras, obtendo maior aproveitamento dos espaços físicos, mais 
limpeza, padronização de procedimentos, economia de tempo e esforços. Os resultados obtidos 
serão aqui expostos de forma a comprovar as vantagens da filosofia de melhoria contínua através da 
aplicação do 5S em uma fábrica de polpa de fruta em seu primeiro ano de funcionamento. Para obter-
se os dados necessários para tomadas de decisão, o 5S conta com um check-list para avaliação dos 
setores da empresa, gerando pontuações mensais para os ambientes e responsáveis de áreas, 
estabelecendo uma pontuação mínima aceitável e ações corretivas, criando um gráfico que nos 
permite observar a organização do setor ao longo do ano. Percebeu-se que não é necessário 
investimento financeiros para se ter um ambiente de qualidade com funcionários participativos e 
engajados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: programa 5S; check list; padronização; melhoria continua. 

 
 
11. O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Os tipos de Sistemas Para o 
Controle de Ponto Voltados à Contabilização de Horas e Geração de Salários 
 
Karen de Paula Lima; Marcela Taynara Gonçalves Corrêa; Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO 
A usabilidade do controle de ponto está interligada às condições de trabalho, além do controle interno 
de determinada empresa, voltada a qualidade de tempo e ganho do trabalhador. Logo, para garantir 
um processo seguro e adequado, há exigências governamentais de que empresas que possuem a 
partir de dez colaboradores, considera-se obrigatório possuir um controle de ponto para 
comprovações de registros e exportação de dados para geração de pagamento. Mediante essas 
exigências, houve o surgimento dos controles de ponto, sendo os mesmos abordados neste artigo. 
Esses controles tem por objetivo identificar os horários de entradas, refeições e saídas, além de, 
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atrasos, faltas e geração de horas extras, atuando no cumprimento de políticas internas e supervisão 
de horas dos funcionários.Com isto, será demonstrado os tipos de pontos existentes de uma forma 
hierárquica, logo, cronológica para enfatizar os pontos que de fato, foram adaptados com o decorrer 
dos anos, passando-se de uma utilização manual para altamente tecnológica, como o ponto online. 
Portanto, com as exposições e definições dos tipos de pontos existentes, consideramos que, 
podemos auxiliar por meio deste trabalho na escolha e entendimento pessoal e profissional de 
leitores sobre o tipo de ponto adequado para determinado meio, levando em consideração a unidade 
de negócio, os meios de trabalhos disponíveis, quantidade de colaboradores e disponibilidade de 
sistemas, trabalhando de uma forma eficaz e segura, apresentando baixos custos para empresa 
como um todo, possibilitando a visualização de informações em forma de horas, e por fim, obtendo 
resultados satisfatórios, sem falhas e erros de cálculos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: controle de ponto; usabilidade; tempo; condições de trabalho; seguro. 

 
 
12. SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO PESADO PELO GÁS NATURAL EM MEIO A 
INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 
 
Everton Saracho Leal; Marcelo Henrique dos Santos; Rodrigo Freitas da Paz; Carla Gabriela da Silva 
Leite 
 
Resumo 
A indústria de celulose apresenta grande demanda de energia, tanto térmica, elétrica quanto 
energética para obter o produto final, a celulose (fibra curta). Com a evolução da tecnologia do setor, 
sob os aspectos da gestão energética, o uso de combustíveis alternativos e empregado na produção 
de celulose vem se tornando frequente. Tal atividade e conhecida como co-processamento. Nos 
últimos anos com o intuito de diminuir o custo com combustíveis para queima em fornos de cal e 
aumentar o tempo de vida útil de seus isolantes térmicos (refratários). Empresas específicas que 
projetam fornos têm adotado a queima de gás natural substituindo óleo 1A derivado de petróleo. Os 
mesmos queimam gás natural o adequando ao perfil de cada forno, diminuindo o custo para 
produtores de celulose quanto ao combustível empregado (gás), pois o mesmo além de ser mais 
econômico, não tem custo com transporte. Uma vez que o poder calorífico do gás é o dobro do 
combustível consumido antes, reduzindo na metade seu consumo. Neste trabalho pretende se 
abordar o processo de fabricação de celulose enfatizando a nova técnica de queima do forno, técnica 
essa promissora que permite o desenvolvimento sustentável desta atividade. 
 
PALAVRAS-CHAVES: óleo pesado; gás natural; calcinação; celulose e papel. 

 
 
13. A UTILIZAÇÃO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS NO PROCESSO DE GESTÃO 
DO CONHECIMENTO DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR QUÍMICO NO MUNICÍPIO 
DE TRÊS LAGOAS (MS): Estudo de Caso 
 
Maria Luiza Malafaia Borri; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
Em uma indústria multinacional faz-se necessária a utilização de indicadores para que possam ser 
estabelecidos parâmetros de produção, processo e qualidade padronizados e direcionamento de 
recursos entre os diferentes sites da empresa. Esses indicadores precisam ser controlados 
diariamente em cada um desses sites para posterior reporte ao setor corporativo, porém, também 
funcionam como análise interna de performance e qualidade em diversos setores. Diante disso, o 
presente trabalho tem por objetivo identificar a porcentagem de interação e utilização de planilhas 
eletrônicas no controle, na geração de conhecimento e na tomada de decisão de um desses sites de 
uma indústria multinacional do setor químico localizada no município de Três Lagoas – MS. Para 
atingir esse objetivo, aplicou-se um questionário para verificar o nível interação com planilhas 
eletrônicas entre os diferentes cargos e setores da empresa, como o conhecimento  gerado através 
dessas planilhas eletrônicas impactam o dia a dia de trabalho dos diferentes dos entrevistados e a 
tomada de decisão por parte da liderança. Os principais resultados mostram que, todos os 
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entrevistados utilizam ao menos uma planilha eletrônica no seu dia a dia de trabalho, sendo que, 
desses, a maioria utiliza essas planilhas de forma a gerar conhecimento por meio de indicadores. 
Entre essa parcelados entrevistados tomam decisões através do conhecimento gerado através 
planilhas eletrônicas e área de maior impacto dessas decisões é a área de processos. Os resultados 
apontam que o uso de planilhas eletrônicas é essencial tanto para controle interno de performance 
quanto para geração de conhecimento, reporte ao corporativo e tomada de decisão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: planilhas eletrônicas; tomada de decisão; indústria multinacional. 
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PROFESSORES AVALIADORES: Tulio Amaral Gois, Uillian Yonezawa e Murilo 
Teodoro Martinez. 
 
 
1. POLPAÇÃO KRAFT COM ÊNFASE NA LINHA DE FIBRAS E RECUPERAÇÃO 
QUÍMICA E ANÁLISE DA EXERGIA DO PROCESSO 
 
Hamilton Martins Ramos; Alexsandra Oliveira Barbosa; Cristiane Pirola Narimatsu 
 
RESUMO 
A literatura demonstra que a exergia é uma ferramenta poderosa para analisar e melhorar sistemas e 
processos. Fornecendo informações sobre a eficiência máxima que pode ser alcançada com o uso de 
novas tecnologias e novos processos. Como um complemento aos balanços de materiais e energia, a 
análise exergética traz uma visão mais profunda do processo com base na primeira e segunda lei da 
termodinâmica. As indústrias de celulose possuem alta demanda tanto por trabalho quanto por calor, 
o que as torna adequadas para estudos de exergia. O objetivo principal deste estudo foi revisar o 
desempenho em termos de exergia em processos unitários da indústria celulósica indicando as 
maiores perdas ou destruição. 
 
PALAVRAS-CHAVE: perda; destruição; tecnologias; sistemas; indústria; exergia. 
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ENGENHARIA QUÍMICA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/juk-xqvp-gwv 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Tulio Amaral Gois, Uillian Yonezawa e Murilo 
Teodoro Martinez. 
 
 
1. BIODIESEL: Evolução da Produção no Brasil 
 
Aparecida Patez de Oliveira; Tábita Camargo; Cristiane Pirola Narimatsu 
 
RESUMO 
O presente artigo tem o objetivo de demonstrar o quanto a produção do biodiesel tem evoluído no 
Brasil. O biodiesel pode ser fabricado a partir de várias matérias primas, especialmente de grãos de 
soja, os quais tem sido o mais utilizado segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP). O interesse 
nesse produto aumentou por se tratar de uma fonte de energia renovável. Aliado à necessidade de 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia há as medidas governamentais, legislações e os 
programas de incentivo à produção e ao uso de biodiesel no país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biodiesel; matéria prima; evolução; Brasil. 
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Google meet: https://meet.google.com/xpw-mwoq-onz 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Cleber Costa de Martini e Angélica Gadelha 
dos Santos. 
 
 
1. USO DE FITOTERÁPICOS PARA TRATAR DEPRESSÃO E ANSIEDADE 
 
Camila de Souza Oliveira; Caroline Santos de Souza; Paulo Henrique da Silva Lima; Isabella Garcia 
Takahashi 

 
RESUMO 
Os medicamentos fitoterápicos estão sendo recomendados pelos médicos pra tratamento de 
depressão, pois possuem algumas vantagens em relação aos medicamentos sintéticos, 
principalmente quando se trata de efeitos colaterais e reações adversas. O artigo foi realizado através 
de uma revisão bibliográfica, para tratar sobre uso de fitoterápicos nos transtornos psiquiátricos. Por 
meio de um levantamento de dados em artigos científicos e revistas eletrônicas nacionais e 
internacionais, utilizando PubMed, SciELO e Google Acadêmico como as seguintes bases de dados. 
Existem fitoterápicos que ajudam nos sintomas dos pacientes diagnosticados com depressão, dentre 
essas plantas medicinais temos como exemplo, o Hypericum perforatum, Passiflora incarnata, 
Matricaria recutita L, Melissa officinalis, Valeriana officinalis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: depressão; ansiedade; fitoterápicos; plantas medicinais. 

 
 
2. A ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO CUIDADO PRIMÁRIO À SAÚDE DO 
BRASIL 
 
Cleberson Ferreira Dos Santos; Vitória Guirelli de Souza; Cleber Costa de Martini; Isabella Garcia 
Takahashi; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
A inserção do farmacêutico na Atenção Primária à Saúde (APS) consolida e reforça a necessidade do 
acesso e uso seguro de medicamentos. A atuação desse profissional junto à equipe permite a 
otimização dos serviços prestados às comunidades, relacionados à terapêutica do paciente, bem 
como reduz as faltas e os custos com esses produtos. Por meio de uma revisão bibliográfica em 
artigos científicos e sites do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
buscou-se descrever sobre a atenção farmacêutica e como esse profissional pode contribuir na APS. 
Vale ressaltar que o uso racional de medicamentos requer que seja prescrito o medicamento correto 
para a condição clínica do paciente, em doses adequadas as suas individualidades e por período 
apropriado, ao menor custo para este e para a comunidade. O profissional farmacêutico contribui com 
o sistema de saúde promovendo a assistência farmacêutica e, em especial, por meio da atenção 
farmacêutica realizada ao paciente garante um atendimento individualizado e um acompanhamento 
farmacoterapêutico adequado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: atenção farmacêutica; serviços farmacêuticos; atenção básica à saúde. 
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3. DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS 
 
Douglas Neves do Nacimento; Guilherme da Silva Loureiro; Paulo Henrique da Silva Lima; Uilian 
Gabaldi Yonezawa; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
Medicamentos são produtos químicos industrializados ou manipulados de grande relevância para o 
cuidado em saúde da população. Restauram a saúde do paciente, servem de forma preventiva ou 
paliativa e auxiliam nos exames para diagnósticos. O acumulo de medicamentos nas residências é 
oriundo de sobras de tratamentos e da automedicação, em algumas ocasiões acabam vencendo. O 
descarte inapropriado no lixo comum ou na rede de esgoto gera impactos negativos ao meio 
ambiente e a saúde humana, contaminado o solo, as fontes de abastecimento de água e as gerações 
futuras. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo descrever sobre a importância do 
descarte correto de medicamentos vencidos e em desuso, bem como divulgar informações sobre a 
forma correta de realizar o descarte. Para isso foi realizado uma revisão bibliográfica em artigos 
científicos publicados nas plataformas de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Medical 
Literature Analysisand Retrieval System Online (Medline). O profissional farmacêutico é responsável 
pela utilização correta dos medicamentos bem como pelo seu descarte adequado, garantindo o 
cuidado da população e do ambiente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: descarte de medicamentos; logística reversa; educação em saúde; assistência 
farmacêutica. 

 
 
4. IPÊ-ROXO: Potencial Terapêutico no Tratamento do Câncer 
 
Laura Pereira Silva; Lohanna Alves Ribeiro; Ana Claudia Conde Peres; Bruna Higashi; Priscila de 
Matos Cândido Bacani 
 
RESUMO 
Existem diversos usos terapêuticos relacionados às plantas medicinais onde a fitoterapia é uma 
dessas opções, como uma forma acessível sua importância vem crescendo consideravelmente, 
incluindo no combate ao câncer. Nesse sentido, este trabalho por meio de uma revisão de literatura, 
buscou demonstrar as propriedades anticâncer do Ipê-roxo. O Ipê-roxo vem sendo muito estudado 
por seu potencial medicinal no tratamento do câncer. Estudos têm demonstrado que a casca interna 
do Ipê-Roxo é rica em compostos naturais com propriedades anticancerígenas, com destaque para o 
lapachol e β-lapachona. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer; ipê-roxo; lapachol. 

 
 
  



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – FARMÁCIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xos-pxfw-iof 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Bruna Higashi e Leila da Silva Santos. 
 
 
5. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UMA FARMÁCIA MUNICIPAL DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Ismael Mantovani Camargos Videschi; Jonathan Martinho Leite; Cleber Costa de Martini; Liliane 
Patrícia Plentz; Catarina Akiko Miyamoto 
 
RESUMO 
No Brasil, dois programas de assistência à saúde são de suma importância aos pacientes portadores 
de doenças crônicas, o Sistema Único de Saúde e o Programa Farmácia Popular. Os mesmos são de 
suma importância aos pacientes portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão 
arterial. Na terapia atual, os anti-diabéticos mais utilizados são os que aumentam a secreção 
pancreática da insulina (sulfanilureias) e os inibidores da gliconeogênese (biguanidas), e os anti-
hipertensivos mais utilizados agem sobre bloqueio específico da angiotensina II; inibição da enzima 
conversora de angiotensina (ECA); bloqueio seletivo dos receptores cardíacos beta-1 e diuréticos. Os 
resultados deste estudo mostram que as médias anuais prescritas dos anti-hiperglicemiantes 
metformina 500 mg, metformina 850 mg e glibenclamida 5 mg são, respectivamente, 73.754; 
264.685,6 e 158.118,6. Provavelmente, a metformina 850 mg é a mais efetiva com efeito anti-
hiperglicemiante, razão pela qual ter maior número de prescrição. Dentre os anti-hipertensivos, a 
losartana 50 mg seguida da hidroclorotiazida 25 mg são os mais prescritos. As médias anuais de 
losartana 50 mg, captopril 25 mg, atenolol 50 mg, atenolol 100 mg e hidroclorotiazida 25 mg são, 
respectivamente, 718.953,2; 163.746; 162.080,6; 51.044,4 e 638.428. Os dados obtidos de uma 
farmácia municipal de uma cidade, de aproximadamente 60.000 habitantes, mostram que em cinco 
anos, a economia gerada pela dispensação gratuita de anti-hiperglicemiantes (R$ 288.561,53) e de 
anti-hipertensivos (R$ 849.870,30) é superior a R$ 1.000.000,00. Valores esses do Programa 
Farmácia Popular. 
 
PALAVRAS-CHAVE: anti-hiperglicemiantes; sulfanilureias; biguanidas; anti-hipertensivos; enzima 
conversora de angiotensina; diuréticos. 

 
 
6. NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
 
Stefani dos Santos Mendes; Tainara Midiane da Silveira; Angélica Gadelha dos Santos; Juliana 
Ferreira; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
Com o envelhecimento, o ser humano está mais propício a desenvolver algumas patologias que na 
maioria das vezes podem ser evitadas e/ou prevenidas. Devido ao aumento da expectativa de vida da 
população, a busca de longevidade, satisfação e saúde têm causado um aumento do consumo de 
suplementos alimentares e nutracêuticos. Estes compostos vêm se destacando por apresentarem 
efeitos benéficos à saúde e auxiliarem no tratamento de doenças. Por meio de uma revisão 
bibliográfica em livros e artigos científicos que abordam sobre o tema, este trabalho tem o objetivo de 
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descrever sobre os nutracêuticos, ressaltando as propriedades e finalidades de uso de alguns desses 
bioativos. É evidente que tais substancias apresentam efeitos positivos na prevenção e promoção da 
saúde. Contudo ressalta-se a importância do uso racional destes, pois além dos resultados benéficos 
podem não ser indicados em algumas situações ou até gerar efeitos adversos e interações com 
medicamentos. Há a necessidade de orientações fornecidas por profissionais de saúde para o uso 
correto e melhor acompanhamento destes indivíduos, garantindo a qualidade e segurança no 
consumo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos funcionais; nutracêuticos; produto farmacêutico; cuidado em saúde. 

 
 
7. EFEITOS TERAPÊUTICOS E ADVERSOS DOS OPIÓIDES 
 
Sabrina de Oliveira Cordeiro; Rafaela Prediger dos Anjos; Cleber Costa de Martini; Catarina Akiko 
Miyamoto; Liliane Patrícia Plentz 
 
RESUMO 
Opióides correspondem a todas as substâncias naturais, semissintéticas ou sintéticas que interagem 
com os receptores opióides. Constituem um grupo farmacológico de escolha para o alívio de dores 
agudas e oncológicas intensas, além de tratamento de diversas síndromes dolorosas crônicas não 
oncológicas. A farmacodinâmica ocorre pela interação com quatro receptores opióides (μ (MOP), δ 
(DOP), κ (KOP) e nocicetina/orfanina (NOP)), pertencentes a uma superfamília de receptores 
acoplados à proteína G (GPCRs). Dentre os efeitos farmacológicos citam-se as atividades (i) 
analgésica para o alívio de dores severas; (ii) antidiarreica; (iii) supressora da tosse e (iv) anestésica. 
Em 1986, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lança o sistema de escadas com três degraus 
para o tratamento da dor oncológica. Primeiro degrau, tratamento da dor leve, anti-inflamatórios não 
hormonais (AINES) e analgésicos comuns. Segundo degrau, tratamento de dores leves a moderadas, 
adição de um opióide fraco, em casos de falha da prescrição anterior. Terceiro degrau, controle de 
dores moderadas a graves que não são aliviadas com a prescrição do segundo degrau; substitui o 
opióide fraco por um forte. Dentre os efeitos colaterais incluem-se sedação, delírio, náusea, vômito, 
constipação, prurido, urticária, retenção urinária, convulsões, dependência física, tolerância e 
depressão respiratória. A implantação de estratégias para a intervenção do farmacêutico para melhor 
efetividade da farmacoterapia com opióides se faz necessária, uma vez que este profissional pode 
contribuir para a obtenção da eficácia e da segurança da terapia medicamentosa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: analgésicos opióides; receptores opióides; dores oncológicas. 

 
 
8. USO DE ANTIBIÓTICOS Β-LACTÂMICOS NO TRATAMENTO DA SÍFILIS 
GESTACIONAL 
 
Jéssica Coutinho Lima de Souza; Cleber Costa de Martini 
 
RESUMO 
A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices de 
morbimortalidade intrauterina. É causada pelo Treponema pallidum e acomete milhares de pessoas 
no mundo, segundo a OMS. A transmissão ocorre por contato sexual sem o uso de proteção, por 
contato direto com a lesão, ou de mãe para filho (congênita). A sífilis se classifica em primária, 
secundária, terciária e congênita. O diagnóstico é feito por meio de teste não treponêmicos e 
treponêmicos, entre os quais são o Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) e o ensaio de 
hemaglutinação Treponema pallidum (TPHA). O tratamento para o combate do T. pallidum é 
realizado com a penicilina benzatina em todos os estágios e tipo de sífilis, o farmacêutico é de grande 
importância para a eficácia do tratamento. Este artigo tem como objetivo apresentar uso de 
antibióticos β-lactâmicosno tratamento da sífilis gestacional. A metodologia adotada compreendeu 
estudos de revisão bibliográfica a partir da consulta de artigos, periódicos e trabalho de conclusão. Os 
resultados obtidos demonstraram que apesar da importância do agravo, da grande quantidade de 
trabalhos publicados no país com enfoques na qualidade do cuidado pré-natal, nas características 
marcadoras de vulnerabilidades, a meta para o controle da doença pactuada há mais de 10 anos, 
ainda não foi alcançada. 
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PALAVRAS-CHAVE: sífilis; sífilis congênita; Treponema pallidum.  
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9. AVALIAÇÃO ESPIROMÉTRICA EM CRIANÇAS COM ASMA QUE PRATICAM 
NATAÇÃO 
 
Jussara Belau dos Santos; Cleber Martini 
 
RESUMO 
A asma é um problema de saúde global, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. A 
associação da natação com o tratamento farmacológico vem trazendo boas perspectivas e para a 
avaliação dessa melhora, se faz necessário a realização habitualmente, do exame de espirometria. 
Esse exame vem sendo utilizado a mais de 150 anos por sua simplicidade, reprodutibilidade e 
eficácia na detecção e no monitoramento de doenças pulmonares, dentre elas a asma. A asma é um 
problema de saúde global, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, onde a maioria dos 
casos é feito um tratamento farmacológico que poderiam causar efeitos colaterais.  A associação da 
natação como atividade física com o tratamento farmacológico vem trazendo boas perspectivas e 
para a avaliação dessa melhora se faz necessário a realização, de condição habitual, do exame de 
espirometria como forma de avaliação e reestruturação de controle da asma em crianças. Através de 
pesquisa bibliográfica, objetivou-se elencar os benefícios da natação para asmáticos infantis e sua 
comprovação através do exame de espirometria. Concluímos que de modo geral, os pesquisadores 
que estudaram a relação entre a asma e prática da natação juntamente com a medicação, obtiveram 
resultados comprovados de melhora dos sintomas e crises nas crianças, bem como a qualidade de 
vida comprovados através de exames como a espirometria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espirografia; natação; asma.  
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Google meet: meet.google.com/uxa-xpwa-arr 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Juliana Apolinário e Wuendel Corsino. 
 
 
1. BENEFÍCIOS DA QUIROPRAXIA NO TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO 
LOMBAR 
 
Jhennifer Thalia Alves De Souza; Sarah Maria Bardella De Souza; André Luiz de Melo Goncalves 
 
RESUMO 
Ao longo da evolução de nossa espécie o corpo humano foi selecionado com inúmeros ossos e 
articulações, considerando as adaptações necessárias para o ambiente em questão. Dentre múltiplos 
ossos, o complexo envolvendo a coluna vertebral apresenta suma importância na atualidade, onde se 
busca somar o cotidiano ao bem estar do corpo. A coluna vertebral é uma estrutura curva composta 
por vértebras ósseas que são conectadas através de discos intervertebrais, fazendo parte do 
esqueleto axial. Dentre os danos que a coluna pode sofrer e problemas a serem desenvolvidos a 
hérnia de disco é um problema relatado na literatura nos últimos anos, sendo estudado então formas 
terapêuticas para tratamento de danos à coluna. Diversos fatores podem influenciar na hérnia de 
disco, sendo eles, má postura, lesões graves, movimentos repetitivos de forma que resulte em lesão 
entre outros. Um dos tratamentos utilizados não farmacológicos e não invasivos envolve a 
quiropraxia. A quiropraxia é uma prática que consiste na aplicação de pressão/força com as mãos em 
regiões específicas onde ocorrem lesões ou disfunções, buscando corrigir e/ou facilitar a regeneração 
própria do corpo. Ao longo do artigo algumas técnicas de quiropraxia são apresentadas com sua 
eficácia, demonstrando uma excelente alternativa terapêutica para tratamento de lesões na coluna 
vertebral. 
 
PALAVRAS-CHAVES: hérnia de disco lombar; quiropraxia; tratamento conservador e fisioterapia. 

 
 
2. APLICAÇÃO DO MÉTODO BOBATH EM PORTADORES COM SÍNDROME DE 
DOWN  
 
Ana Luiza de Oliveira Araújo; André Luiz de Melo Gonçalves 
 
RESUMO 
A síndrome de Down ou trissomia 21 é um distúrbio genético, que ocorre devido a má distribuição 
cromossômica no momento da divisão celular. É classificada em 3 eventos, sendo simples, 
translocação e mosaicismo. Provoca atrasos cognitivos e sensório-motores, que pode permanecer 
durante a vida toda ou apenas nos primeiros meses. É necessário iniciar tratamento precoce com a 
ajuda de uma equipe multidisciplinar da área da saúde. A fisioterapia é uma grande aliada neste 
processo, pois utiliza conceitos, como Bobath para melhorar o quadro patológico desta síndrome. O 
método Bobath ou conceito neuroevolutivo trata apenas patologias neurológicas, e tem como 
princípio inibir os reflexos anormais e desenvolver mecanismo de ação para o ganho de padrões 
próximos ao fisiológico. O apoio da família durante o tratamento é muito importante para a evolução 
do prognostico do paciente. O presente estudo demonstrou que o método bobath é eficaz e 
imprescindível para tratamento de pessoas com síndrome de Down. 

https://meet.google.com/uxa-xpwa-arr
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PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down; Método Bobath; Fisioterapia; Desenvolvimento motor. 

 
 
3. RECURSOS MANUAIS FISIOTERAPÊUTICOS APLICADOS A DOR LOMBAR 
 
Mikaela Bertolo Chaves; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO 
Ao longo da evolução da dinâmica de nossa espécie/sociedade estudos sobre a saúde do ser 
humano esclareceram diversas patologias, viabilizando um melhor entendimento do próprio 
corpo/mente. Sendo assim, se torna necessário avaliar melhores formas terapêuticas de lidar com 
dores crônicas/agudas. Um dos males advindos com a industrialização são os movimentos repetitivos 
no trabalho e jornadas longas, atingindo diretamente os trabalhadores com dores na lombar. A dor 
lombar mostra-se como uma dor oriunda de diversos fatores. Ao longo do artigo formas 
multidisciplinares incluem maneiras efetivas em grupos de meta-análise buscando-se mensurar 
eficácia de incluir variadas formas de tratamento. Sendo principal método de recuperação aplicando-
se exercícios, cognição e tratamento psicológico, gerando por sua vez resultados positivos e 
possíveis indicadores de formas de tratamento. Práticas manuais têm ganhado destaque no 
tratamento de diversas dores, assim como dor lombar. Dentre estas, três práticas são abordadas ao 
longo do artigo, sendo estas: massoterapia, cinesioterapia e osteopatia. Todas são práticas não 
invasivas, não farmacológicas, que se utilizam da aplicação de técnicas manuais para o tratamento. 
Tais recursos são excelentes opções visando o tratamento de diversas dores, havendo pesquisas 
demonstrando a diminuição de episódios de dores em pacientes que apresentavam dor na lombar. 
Tornando-as alternativas eficazes no âmbito de opções de tratamento para dor na lombar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: dor lombar; tratamento fisioterapêutico; massoterapia; cinesioterapia; 
osteopatia. 

 
 
4. TÉCNICA DE POMPAGEM NO TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO 
CERVICAL 
 
Jeziane Marques dos Santos Souza; Suselly dos Reis Andrade Almeida; André Luiz de Melo 
Gonçalves 
 
RESUMO  
Buscou-se nesta revisão demonstrar a importância da técnica de pompagem em pacientes 
acometidos de hérnia de disco cervical como parte capital do tratamento conservador. A hérnia de 
disco é a transferência do núcleo pulposo fragmentado do anel fibroso para fora de seus limites 
funcionais. O objetivo do trabalho foi elaborar uma pesquisa com o intuito de analisar a eficácia da 
técnica de pompagem no tratamento de pacientes com hérnia de disco cervical descritos no material 
bibliográfico pesquisado. Foi identificado como causa principal do problema, erro postural, repetição 
de movimentos na jornada de trabalho e dificuldade de mudança no estilo de vida dos pacientes. O 
uso da técnica de pompagem, demonstrou ser positiva na melhora dos sintomas, contribuindo para o 
realinhamento das fibras musculares, diminuindo contraturas, resultando em alívio de dor e melhora 
funcional do corpo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hérnia de disco cervical; pompagem; tratamento conservador; fisioterapia.  
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – FISIOTERAPIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/cxi-ztat-dez 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Graciela Junqueira e Soraya Zacharias 
Calixto. 
 
 
5. DIÁSTASE ABDOMINAL NA GRAVIDEZ: Papel do Fisioterapeuta no Pós 
Parto 
 
Isabelly da Silva Amorin; Júlia Batista de Andrade; Wuendel Corsino de Souza 
 
RESUMO 
A diástase dos músculos reto abdominais é uma condição que afeta muitas mulheres pós parto, 
causando uma serie de consequências, para as mesmas. O presente estudo tem por objetivo 
ressaltar a importância do profissional da fisioterapia no pós parto quando há presença de diástase 
abdominal, expor as modificações geradas durante a gestação e explanar o mecanismo dessa 
alteração. Propondo ferramentas que auxiliam a reabilitação destas puérperas, e mecanismos 
preventivos para uma gestação sem intercorrências, evitando a DMRA. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:fisioterapeuta; diástase;gravidez;pós parto. 

 
 
6. OBESIDADE RELACIONADA A MENOPAUSA 
 
Pilar Dorighello Cadamuro; Elaine da Silva Kraievski Ruiz 
 
Resumo 
A menopausa/climatério tem ganhado visibilidade em estudos da saúde feminina, por haver diversas 
alterações fisiológicas e corporais. Este artigo trata-se de um recorte do comportamento e fisiologia 
do universo feminino na menopausa combinados à obesidade que vislumbra seus indicadores e 
possíveis tratamentos clínicos, onde na última metade do século espalhou-se como uma epidemia. É 
relevante para buscar mais qualidade de vida em mulheres na menopausa e depois dela, visto 
envelhecimento mundial ser uma realidade mundial. Na menopausa, a gordura corporal é 
redistribuída principalmente para o abdômen, devido às alterações hormonais, que se relacionam à 
algumas patologias. Não só alterações hormonais, mas alterações no sono, depressão e final do ciclo 
reprodutivo, inauguram na mulher uma mudança intensa e drástica. Sendo assim, a obesidade é 
apresentada como um fator de alta influência na sintomatologia da menopausa. Desta maneira, 
alternativas farmacológicas e não farmacológicas têm sido estudadas visando apresentar opções 
terapêuticas variadas com eficácia comprovada, sendo a relatada neste artigo o exercício físico. 
Diversos estudos em vários países demonstraram a eficácia da presença da atividade física em 
grupos de pacientes que realizavam exercício e grupos que não, sendo ressaltado como opção eficaz 
e essencial para a manutenção da saúde geral assim como na menopausa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; climatério; menopausa; 

 
  

http://meet.google.com/cxi-ztat-dez
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7. FISIOTERAPIA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM RECÉM-NASCIDOS 
PREMATUROS 
 
Hadassa Stela Vorpagel de Mello; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO 
Com o aumento da tecnologia, notou-se um aumento na sobrevida de crianças que nascem 
prematuras. Todo o bebê que nasce antes das 37 semanas de gestação e com 1500 g ou menos é 
considerado prematuro. Prematuridade é um grande desafio, pois os órgãos e sistemas daquela 
criança não está completamente preparado para vida extrauterina e muitos encontram dificuldade na 
coordenação de sucção e deglutição tendo que se adaptar ao um ambiente diferente com mais luz, 
com mais barulhos e pode levar o bebê ao estresse e prejudicar ainda mais o seu desenvolvimento. 
O desenvolvimento neuro motor da criança começa ainda no útero e se prolonga aos primeiros anos 
de vida é um tempo de essencial acompanhamento pois ele vai dar sinais de que está tudo bem ou 
não, desde recém-nascido é importante observar seus reflexos primitivos, se o prematuro não 
apresenta um certo reflexo ou o mesmo acompanha o bebê por muito tempo significa que algo não 
está certo e é necessário um acompanhamento profissional. Neste momento o fisioterapeuta, com 
técnicas de estimação precoce com objetivo de melhorar a função motora, cognitivas e amadurecer 
seus sistemas, assim proporciona uma melhor qualidade de vida para essa população e a interação 
familiar é muito importante para seu desenvolvimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: prematuro; estimulação precoce; fisioterapia. 

 
 
8. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA PREVENTIVA NA QUALIDADE DE VIDA DO 
IDOSO: Revisão Bibliográfica 
 
Ana Caroline da Silva; Bianca Pardin Pereira; André Luis de Melo Gonçalves  
 
RESUMO 
Quedas são eventos que acometem toda a população, mas são mais frequentes e perigosas em 
idosos, pois nessa idade o corpo sofre alterações deixando o sistema ósseo e muscular enfraquecido 
causando lesões, problemas emocionais e até mesmo a morte sendo potencializadas quando 
relacionados a processos patológicos. Para evitar esse tipo de trauma é utilizado a fisioterapia 
preventiva que ajuda os idosos nessa nova fase de vida. Esse trabalho teve como objetivo identificar 
os benefícios da fisioterapia preventiva que auxilia a minimizar sintomas diminuindo trauma mais 
graves, proporcionando um envelhecimento saudável melhorando a qualidade de vida do idoso. Foi 
realizado uma revisão bibliográfica por meios de artigos científicos, onde foi constatado o maleficio 
das quedas e a forma com que a prevenção contribui para a redução desses eventos. A fisioterapia 
preventiva comprovou ser positiva na conservação da funcionalidade do corpo e na preservação das 
funções motoras, resultando na diminuição de lesões prevenindo a ocorrência de quedas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: idoso, quedas, fisioterapia, prevenção, qualidade de vida. 
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9. IMPORTÂNCIA DA CINESIOTERAPIA PARA PACIENTES COM AVE 
 
Julianderson Amaral Borher; Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho 
 
RESUMO 
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica, podendo ser isquêmico, 
hemorrágico e isquêmico transitório, as estatísticas demonstram aumento da ocorrência acima dos 55 
anos, e dobra acima de 65 anos. Os fatores de riscos do (AVE) são de três tipos, não modificáveis, 
modificáveis e o de riscos potenciais. Os sintomas são boca torta, perda da força muscular e 
dificuldade na fala. Como recursos terapêuticos para tratamento têm-se cinesioterapia, hidroterapia, 
massoterapia, termo terapia, eletroterapia, dentre outros. Escolha dos recursos para tratamento varia 
na fase aguda inconsciente, aguda consciente e na crônica ou tardia. Devolver a integridade social, 
familiar e ao setor de trabalho com o mínimo de sequelas possível, ou se readequando com órteses 
ou próteses externas para a melhora dos movimentos, lhe dando uma qualidade de vida melhor, é o 
propósito da fisioterapia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acidente vascular encefálico; fisioterapia; tratamento. 

 
 
10. A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM 
PACIENTES COM NEOPLASIAS MALIGNAS 
 
Renata Caroline Ribeiro dos Santos Juscelino; Marcela Gleisse da Silva; Wendel Corsino de Souza; 
Graciela Junqueira de Abreu 
 
RESUMO  
O câncer é uma doença que atinge pessoas do mundo inteiro e de qualquer idade e que causa 
inúmeras complicações ao ser humano. A chance de uma evolução para metástase e para a morte é 
muito grande, com o quadro terminal, em que o corpo já não responde ao tratamento e é comum o 
paciente não saber o que fazer, sentir muito medo de morrer e ser bombardeado por sentimentos 
depressivos. Os cuidados paliativos fazem parte de um tratamento com intenção de manter a 
integridade e a dignidade do paciente terminal, buscando sanar os conflitos do indivíduo e de sua 
família, que também deve ser acompanhada com muita cautela, e receber muito apoio nesse 
momento. É necessária uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da saúde que 
entendam e trabalhem unidos para favorecer sempre o paciente e todos ao seu redor, buscando 
procedimentos que gerem benefícios dentro da realidade atual do paciente, não sendo dispensado o 
cuidado espiritual. O fisioterapeuta paliativo dentro da equipe multidisciplinar tem um papel muito 
importante de zelar pelo paciente que já se encontra extremamente debilitado e emocionalmente 
abalado, com recursos que diminuam a dor e controlem as disfunções causadas pelo câncer, 
preservando a funcionalidade, fornecendo uma independência e melhor qualidade de vida. Conclui-se 
que a atuação do fisioterapeuta é muito importante em pacientes terminais, pois possui intervenções 
e recursos favoráveis, com resultados benéficos. 

http://meet.google.com/zzk-bavf-yin
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PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia; cuidados paliativos; câncer; qualidade de vida. 

 
 
11. BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA EM PACIENTES COM TRANSTORNO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA): Uma Revisão Literária 
 
Mickaelly Pedroso Pereira; Wuendel Corsino de Souza 
 
Resumo 
O transtorno espectro autista (TEA),é um transtorno complexo do desenvolvimento, sem etiologia 
definida, com incidência maior no sexo masculino manifestando-se aos 3 anos de idade, o 
diagnóstico é efetuado através de uma equipe multidisciplinar baseando-se no Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais ( DSM-V), tem como características prejuízos persistentes na 
comunicação, retardo psicomotor, falta de concentração, agressividade entre outros. Em maio de 
2019, foi regulamentada a equoterapia como método de reabilitação de pessoas portadoras de 
deficiências, a Associação Nacional de Equoterapia – ANDE Brasil, foi criada pelo exército brasileiro 
com caráter educacional, cultural e terapêutico, sem fins lucrativos. A equoterapia utiliza-se do cavalo 
e o ambiente externo como método terapêutico gerando ganhos físicos e psíquicos, devido ao 
movimento tridimensional, a andadura e a frequência do animal, exige-se do praticante ajuste 
postural, equilíbrio, coordenação motora, concentração. Além de ser um tratamento fisioterapêutico, a 
equoterapia necessita de uma equipe multidisciplinar e conta com recursos psicopedagógicos, 
auxiliando a aprendizagem dos praticantes que apresentam dificuldades escolares e nas AVD’s. A 
equoterapia proporciona ao praticante o contato com o cavalo, gerando uma interação maior com o 
animal e a equipe, melhorando sua comunicação, expressão de sentimentos e aumentando sua 
capacidade cognitiva.  
 
PALAVRAS-CHAVES: transtorno espectro autista, equoterapia, crianças, benefícios. 
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1. PUBLICIDADE PERFORMADA DENTRO DO BIG BROTHER BRASIL 2020 
POR INFLUENCERS 
 
Bárbara Ramires Ianhes; Adriano Luis da Silva Vialle; Thiago Miyazaki Simão 
 
RESUMO 
Na sociedade do espetáculo, quem é visto é lembrado. O Big Brother Brasil é um reality show no qual 
os participantes são vigiados 24 horas por dia. A colisão de novas e velhas mídias, cultura da 
convergência, permitiu com que a publicidade dentro do maior reality show fosse feito de maneira 
sutil, planejada e com eficácia. O desenvolvimento de estratégias traçadas pelas “influencers” Manu 
Gavassi e Bianca Andrade durante a participação no reality, a maneira que promoveram suas marcas 
em rede nacional aproveitando do “storytelling”, resultados obtidos e importância de um planejamento 
estratégico bem definido são tema de análise neste artigo por meio de pesquisa bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: BBB20; reality show; Manu Gavassi; boca rosa. 

 
 
2. O JORNALISMO DE MODA EM TEMPOS DA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 
NO INSTAGRAM 
 
Giovanna da Cruz Maia; Luan Martins;Thiago Miyazaki Simão; Rafael Furlan LoGiudice. 
 
Resumo 
Esse trabalho tem como objetivo analisar a comunicação de moda por meio das interações midiáticas 
do Instagram proporcionadas pelo advento da internet durante a pandemia da COVID-19. É 
importante mostrar que a moda é uma forma de comunicação muito relevante e que dentro do 
jornalismo ela desempenha um papel único e específico. Dessa forma, este trabalho irá abordar o 
jornalismo de moda dentro da sociedade do espetáculo de Guy Debord (1967) em tempos de 
Instagram e o posicionamento da Vogue Brasil mediante a pandemia do novo coronavírus. A revista 
de moda elegida é referência para jornalistas, fotógrafos, modelos, estilista e no segmento nacional.  
O trabalho trará uma análise de 2 capas da Vogue Brasil publicadas entre os meses de abril e maio 
de 2020 - período que marcou aumento no número de casos identificados no país - para apresentar o 
significado interpretativo por detrás das escolhas de conteúdo textual e imagético.  
 
PALAVRAS-CHAVE: análise do conteúdo; coronavírus; iconografia; jornalismo de moda; sociedade 
do espetáculo; Vogue Brasil. 
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3. SUSTENTABILIDADE E MERCADO DE LUXO: Um Estudo de Caso da Marca 
Stella McCartney 
 
Matheus Renary da Silva Escabora; Marta de Oliveira Silva Arantes;Thiago Miyazaki Simão; Rafael 
Furlan LoGiudice 
 
RESUMO  
A moda representa uma vasta cadeia produtiva que se estabelece desde a prancheta do estilista, 
passando pelas indústrias têxteis, lojas e campanhas publicitárias. Este trabalho objetiva analisar as 
estratégias de gestão de marketing verde implementadas com o objetivo de reduzir o impacto 
socioambiental da marca de moda de luxo Stella McCartney, por meio do estudo de caso da marca, 
de modo que evidencie a relação entre a redução do impacto ambiental e a percepção de valor do 
público consumidor sobre a marca.Primeiramente, serão apresentados o conceito e a fundamentação 
teórica sobre marketing verde, de modo que se entenda brevemente suas matrizes, além da 
concepção de produtos que pouco impactam o meio ambiente, bem como os conceitos que norteiam 
a administração de marcas ecológicas visando a boa utilização de matérias-primas e a redução das 
emissões de poluentes. Posteriormente, será apresentada a história da marca de moda da estilista 
britânica Stella McCartneye, por fim, os resultados obtidos. Este trabalho se baseia na pesquisa 
exploratória bibliográfica como principal método para coletar e selecionar as informações e dados 
obtidos em livros, periódicos, artigos científicos e textos jornalísticos relacionados ao tema, ao fazer 
uso dos estudos dos autores Ricardo Alves Ribeiro (2017), Philip Kotler (2012), Jacqueline Ottman 
(1994), Carlos Viana da Silva (2018), André Cauduro D’Angelo (2017) e Gilles Lipovetsky (2005). 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing verde; impacto ambiental; Stella McCartney. 
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4. MARKETING SINESTÉSICO ASSOCIADO NO PROCESSO DE COMPRA: Case 
Dunkin’ Donuts 
 
Lener Louro de Freitas; Naiane Quirino de Biazi; Thiago Miyazaki Simão 
 
RESUMO 
O relacionamento com o consumidor mudou, e consequentemente o processo de compra também. A 
nova interação proporcionada pela globalização da internet fez surgir novas estratégias e técnicas 
para se relacionar com o cliente. O marketing nesse período se transformou, e novos segmentos 
surgiram a partir dele; a exploração dos sentidos humanos como forma de conquistar o cliente, 
chamado de marketing sinestésico ou sensorial foi um desses acontecimentos. Associar uma marca a 
uma memória afetiva pode trazer excelentes benefícios e proporcionar um engajamento maior com o 
consumidor. Este artigo tem como objetivo apresentar o significado do marketing sinestésico e 
também mostrar os impactos causados pelo o uso dos sentidos humanos no processo de compra do 
consumidor e a sua relevância para uma marca. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing, marketing sensorial, ambiente, sentidos, estímulos, compra, 
consumidor. 

 
 
5. PUBLICIDADE COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Pedro César dos Santos Oliveira; Naiane Quirino de Biazi; Thiago Miyazaki Simão 
 
RESUMO 
Este estudo tem como principal objetivo indagar e destrinchar as possíveis relações entre a 
publicidade e a arte. Utiliza-se de levantamentos bibliográficos, a partir de livros e artigos, para 
entender o quão amplo são os conceitos de arte e publicidade. Com a finalidade de dominar o tema 
tratado e ter propriedade para argumentar, realiza-se um estudo completo dos assuntos que 
englobam o tema. Inicialmente, torna-se necessário compreender qual o significado de arte, que é 
amplo e intangível, e por esse motivo, de difícil entendimento. Posteriormente, fez-se necessário 
conhecer as técnicas que compõem a arte, como as cores, texturas, formas e escalas. Para 
aprofundar os processos reflexivos acerca do tema há a necessidade de uma análise minuciosa de 
movimentos artísticos como a pop art, a cultura de massa e de obras publicitárias feitas por artistas, 
neste caso, Moulin Rougue: laGoulue, Ambassadeurs: Aristide Bruant, Jane Avril, obras estas 
realizadas pelo artista Henri Toulouse Lautrec, autor que transformou e aprimorou o conhecimento de 
arte e publicidade no início do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: publicidade; arte; cultura de massa; pop art. 
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6. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL DENTRO DAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
Julia Rafaela; Danielle Leduc Bastos Redú; Adriano Luis da Silva Vialle; Thiago Miyazaki Simão 
 
Resumo 
Devido à pandemia da doença COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), causada pelo vírus Sars-
Cov-2 (Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2), grande parte das organizações se viram 
obrigadas a implementar uma nova rotina de trabalho, visando a redução da curva de contágio. 
Diante desse cenário muitas empresas declararam home office para permanecer com a entrega de 
resultados, iniciando também uma busca por novas estratégias de venda voltada para o ambiente 
digital, uma vez que a internet é o maior aliado das empresas para se manterem ativas neste 
momento. As ferramentas digitais são fundamentais para a captação de novos clientes e fidelização 
de um público, o presente artigo também irá abordar o papel desses meios de comunicação em meio 
a pandemia do Convid-19 no ano 2020. O objetivo do trabalho é, portanto, abordar o papel do 
marketing digital dentro das organizações e apontar as oportunidades de ampliação da visibilidade 
dos negócios mediante as restrições impostas pelo isolamento social decorrente da pandemia da 
Covid-19. 
 
PALAVRAS-CHAVE: coronavírus; marketing digital; estratégias de venda; microempresas.  

 
 
7. BIG BROTHER BRASIL: Como o Consumo da Geração Y e o Meio Digital 
Mudaram o Reality 
 
Bruna Rodrigues Taiski; Luan Martins; Rafael Furlan LoGiudice; Thiago Miazaki Simão 
 
RESUMO 
Assim como todas as áreas da publicidade o marketing evolui e se adapta. Para continuar no 
mercado, no entanto, as empresas precisam estar presentes nas plataformas digitais, compreender 
como funcionam as ações nestas mídias, e, com isso, utilizar da melhor forma a sua capacidade. 
Nessa conjuntura, o presente artigo analisa como os hábitos e comportamentos dos millennials e os 
meios digitais mudaram o formato do reality show Big Brother Brasil – edição 2020 – para um 
processo mais digital e interativo. Durante o estudo observou-se que a emissora Rede Globo vem 
reconfigurando sua programação para inserir novas formas de acesso ao seu conteúdo por meio de 
diversas plataformas de mídia. Essas modificações são em virtude do novo cenário e mercado de 
consumo das mídias sob demanda em ambientes conectados e interativos. Para tanto, foram 
abordados os conceitos de marketing de valor e marketing 4.0 baseados nas definições de Kotler e 
Keller e a cultura de convergência do teórico Jenkins. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rede Globo; marketing; millennials; BBB; convergência; redes sociais. 
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1. ALTO CONSUMO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL E INCENTIVO ÀS 
PREVENÇÕES DE SUA TOXICIDADE 
 
Briana Olivia de Souza Mariano; Giovana Bertalli Afonso; Liliane Patricia Plentz; Fernanda Fumagali; 
Juliana Ferreira 
 
RESUMO 
Este trabalho tem por finalidade informar o alto volume de agrotóxicos utilizados de maneira indevida 
no Brasil, em sua maioria sendo aplicados por pessoas não capacitadas. É dever do governo informar 
sobre o uso correto dos agroquímicos, a fim de diminuir os riscos e danos que a utilização a longo 
prazo pode acarretar à população, já que os perigos de intoxicação de resíduos não atingem apenas 
os produtores rurais, que trabalham diretamente com os venenos, mas também toda a população, 
uma vez envenenado o solo, a água e o ar, consequentemente, os alimentos que chegam até a mesa 
dos consumidores. Os danos à saúde da população podem ser classificados como agudos ou 
crônicos. Nos casos de efeitos agudos, os sintomas são perceptíveis após o primeiro contato com as 
substâncias, podendo haver alergias, distúrbios gastrointestinais, entre outros. Já os efeitos crônicos 
são menos notáveis, aparecendo ao longo da vida, com maior risco a saúde, pois são resultados de 
uma exposição contínua aos agrotóxicos. Uma maneira de ajudar a minimizar a concentração dessas 
substâncias nos alimentos é lavar com água e sabão. E o mais importante é respeitar a sazonalidade 
dos alimentos, dando preferência para o consumo de produtos da época, pois para sua produção são 
requeridas quantidades menores de defensivos agrícolas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: controle; pragas; lavoura; saúde; meio ambiente. 

 
 
2. ALIMENTAÇÃO NA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
 
Alda Urias Silva; Liliane Patricia Plentz; Fernanda Fumagali; Juliana Ferreira 
 
Resumo 
O objetivo do artigo é mostrar a importância da nutrição na melhora na qualidade de vida e dos 
sintomas de portadores de esclerose, doença degenerativa e de caráter inflamatório que prejudica o 
sistema nervoso e tem como forma de tratamento os esteroides, que debilitam o quadro geral de 
saúde dos pacientes como doenças secundárias e prejudicando o sistema imunológico. Este artigo foi 
realizado por meio da revisão bibliográfica de artigos científicos, usando a base de dados do Google 
Acadêmico. Os cuidados com a nutrição dos portadores de EM são pouco estudado, porém os 
estudos publicados mostram que uma alimentação rica em vitaminas e minerais como o Zinco, Ácidos 
Graxos Ômegas-3 e Ômega-6, vitamina B12 e vitamina C, sem a restrição severa da alimentação tem 
se mostrado uma aliada para a saúde dos doentes, minimizando os efeitos colaterais, como 
obesidade, anemia, caquexia, depressão, entre outros, causados pelo uso dos esteroides. Sendo 
assim torna-se necessário desenvolver mais estudos na área de enriquecimento nutricional com 
vitaminas, minerais e baixo consumo de gorduras saturadas em portadores de EM, para que possa 
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ser criado um protocolo de dietoterapia específico para a doença auxiliando assim no tratamento dos 
pacientes.  
 
PALAVRA-CHAVE: sistema nervoso central; esclerose múltipla; intervenção nutricional; terapia 
nutricional; recomendações nutricionais. 

 
 
3. A INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 
OBESOS: Uma revisão Literária 
 
Biatris Cardoso Benfica; Brenda Karoline Santos Fabrício; Alexandre Sierpien Xavier; Fernanda 
Fumagalli Camacho 
 
RESUMO 
É de extrema importância que esse estudo busca analisar os impactos da ansiedade no 
comportamento alimentar de pessoas portadoras de obesidade. Para isso foi feita uma revisão 
literária que visou buscar esclarecer as relações existentes entre obesidade e ansiedade colocando 
em ênfase os efeitos causados em decorrência da ansiedade, comprovou-se que alimentos ricos em 
açucares e gorduras aumentam os níveis de neurotransmissores responsáveis por desencadear 
crises mais decorrentes. O profissional de saúde tem propagado que mudar o estilo de vida dessas 
pessoas pode prevenir e remediar essas doenças psicológicas. Observou-se que a relação entre 
obesidade e ansiedade existe e se faz crescente em meio a tempos modernos onde os padrões de 
beleza impostos são sempre de corpos magérrimos causando assim o sentimento de rejeição em 
pessoas que não atendem a imagem corporal proposta principalmente pela mídia. O presente artigo 
traz uma clareza sobre as questões psicológicas que influenciam de forma direta nas escolhas 
alimentares em pessoas obesas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ansiedade; obesidade; psicológicos; comportamento alimentar; doenças. 

 
 
4. BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS NA DEPRESSÃO 
 
Fernanda Teodosio de Gouveia; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
A depressão tem sido muito comentada pela quantidade de pessoas atingidas e pelos numerosos 
casos de suicídios ocorridos. Por ser uma doença que atinge o psicológico e emocional, muitas 
pessoas não estão dando a devida importância; mas engana-se quem acredita que o início do 
problema está apenas no cérebro, onde na verdade o princípio pode se dar no intestino pela falta ou 
baixa produção do neurotransmissor serotonina como a principal responsável pelo bom humor. 
Porém nos últimos tempos estudos têm comprovado o quanto a alimentação equilibrada rica em 
nutrientes necessários para a manutenção da saúde pode nos auxiliar a combater e reduzir 
significativamente os sintomas, aliado com tratamentos médicos com terapia medicamentosa e 
acompanhamento de especialista, possibilitando assim uma qualidade de vida e bem estar para 
pacientes que sofrem ou tem uma pré disposição a essa disfunção mental. Contudo, o que não se 
imagina, é que quando falamos em dieta equilibrada, muitos julgam ser repleta de restrições, o que 
se engana, pois os alimentos e nutrientes indicados estão a nossa disposição e realidade no dia a 
dia, alimentos como banana, peixes, castanhas, e folhas, são fontes dos principais nutrientes 
necessários para um funcionamento intestinal adequado, caracterizando um bom desempenho do 
organismo. 
 
PALAVRAS- CHAVES: depressão; nutrição; nutrientes; ansiedade. 
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5. A ALIMENTAÇÃO NA REDUÇÃO DOS SINTOMAS DO HIPOTIREOIDISMO 
 
Beatriz Gonçalves de Oliveira; Maria Gilvanda Oliveira Soares; Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre a influência da alimentação na 
redução dos sintomas do hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a condição onde a tireoide inflama e 
para de sintetizar os hormônios T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina). Para que ocorra a síntese e a 
função adequada dos hormônios é necessário ajuda de alguns micronutrientes específicos como 
iodo, selênio, zinco e ferro, a deficiência desses micronutrientes podem ser desenvolvidas através de 
dietas restritivas ou uma alimentação desequilibrada. Quando a concentração de hormônios 
tireoidianos é reduzida no sangue, o corpo funciona mais lentamente, caracterizando o 
hipotireoidismo e a alimentação inadequada colabora com a redução desses hormônios. É 
recomendado um tratamento médico com reposição de hormônios pra quem tem esse problema mas 
as vezes a reposição hormonal pode não ser suficiente, necessitando de um acompanhamento do 
organismo do paciente, com isso, fazendo um tratamento que preconize todo o caminho dos 
hormônios tireoidianos, dando prioridade para uma dieta rica em nutrientes que auxiliem em um bom 
funcionamento da tireoide. 
 
PALAVRAS-CHAVE: micronutrientes associados à tireoide; deficiência de iodo; hipotireoidismo; 
hormônios da tireoide. 

 
 
6. EXCESSO DE PESO E MANEJO DIETÉTICO EM INDÍVIDUOS PORTADORES 
DE FENILCETONÚRIA 
 
Alana Lohany Ramos Pelissaro; Fernanda Fumagalli Camacho 
 
RESUMO 
A fenilcetonúria é uma doença genética recessiva e rara, que possui bom prognóstico quando 
detectada precocemente, ela é caracterizada pelo acúmulo do aminoácido fenilalanina na corrente 
sanguínea, esse acúmulo ocorre devido a impossibilidade da enzima fenilalanina hidroxilase com a 
ajuda de enzimas cofatores fazer sua conversão em tirosina, a doença é classificada conforme a 
quantidade de fenilalanina encontrada no sangue, sendo considerado o valor de referência abaixo de 
4mg/dl. Sua prevalência mundialmente é de 1 a cada 10.000 nascidos vivos. O diagnóstico precoce é 
feito através do teste do pezinho ou tardiamente por alguns sinais e sintomas perceptíveis a partir do 
sexto mês de vida da criança. Seu tratamento é feito por uma dieta restrita em fenilalanina, que está 
presente nas principais fontes de proteínas, e também por algumas fórmulas distribuídas pelo 
governo, que tem a finalidade de suprir as necessidades proteicas desses indivíduos, sem que possa 
prejudicar sua saúde, as fórmulas são isenta do aminoácido fenilalanina e são indicadas conforme a 
particularidade de cada indivíduo. A dieta por ser hipercalórica, rica em carboidratos simples e 
gorduras, leva o indivíduo a ser suscetível ao excesso de peso e obesidade. O presente estudo foi 
feito por revisões bibliográficas que correlacionam a fenilcetonúria e o excesso de peso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fenilcetonúria; fenilalanina; excesso de peso; obesidade. 

 
 
7. DIETA RESTRITA EM FODMAPs NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO 
INTESTINO IRRITÁVEL 
 
Leandra Fabiana Garcia D’Andréa, Angelo Toyoda D’Andréa, Fernanda Fumagalli 
 
RESUMO 
A síndrome do Intestino Irritável (SII) é conhecida como um distúrbio gastrointestinal, definida por 
mudanças no trato intestinal e caracterizada por causar sintomas como dor abdominal, estufamento, 
distensão abdominal e constipação e/ou diarreia. Essa disfunção é verificada de acordo com alguns 
sintomas do trânsito intestinal e da apresentação clínica. Uma nova proposta de dieta vem sendo 
estudada e está se mostrando eficaz na melhora dos sintomas da Síndrome do Intestino Irritável e 



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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

outros sintomas gastrointestinais, é a restrição de alimentos ricos em FODMAPs. O termo FODMAP é 
uma sigla em inglês que se refere a uma família de carboidratos, monossacarídeos, dissacarídeos, 
oligossacarídeos e polióis fermentáveis. Estas substâncias são açúcares de cadeia curta que não são 
absorvidos no intestino delgado e que podem causar problemas digestivos para algumas pessoas. 
Essa dieta propõe reduzir e controlar a ingestão desses alimentos e desta forma evitar fermentação 
na flora intestinal.  Estes hidratos de carbono estão presentes, de forma natural, em vários alimentos. 
Alguns bem conhecidos e fazem parte de grande parte da população em geral. Estes provenientes de 
fontes naturais, tem sido consumida e apreciada desde sempre, como por exemplo, feijão, trigo, chás, 
algumas frutas e vegetais.  No entanto atualmente esses alimentos vem ganhando notoriedade por 
apresentarem em algumas pessoas distúrbios e sintomas gastrointestinais. Sendo a Síndrome do 
intestino irritável a mais comum (SII). Estudos mostram que os sintomas mais comuns são, diarreia 
ou constipação, distensão abdominal e dor abdominal, entre outros. Diante disso, pesquisas mostram 
eficácia em dietas com restrição desses alimentos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: fodmap; intestino irritável; restrição; dieta. 

 
 
8. A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA A FORMAÇÃO DA 
MICROBIOTA INTESTINAL 
 
Maria das Graças Luzia Moriguti dos Santos; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
A microbiota intestinal tornou-se uma fonte de estudo extremamente importante devido a sua 
influência no estado de saúde e doença do indivíduo, pois o trato gastrointestinal é um sistema 
intimamente ligado ao sistema imunológico. Após o nascimento, bactérias colonizam o corpo do bebê 
e um novo ecossistema microbiano começa a ser estabelecido no intestino. O aleitamento materno 
exclusivo é, reconhecidamente, a melhor forma de proteger o bebê das enfermidades a curto e longo 
prazo. Parte dessa proteção, provavelmente, se deve à influência benéfica que o aleitamento materno 
tem sobre a composição da microbiota intestinal do bebê. O sistema imunológico sendo modulado 
adequadamente desde a primeira infância influencia no estado de saúde ao longo da vida. Este 
trabalho tem como objetivo relatar a importância do aleitamento materno para a formação da 
microbiota intestinal. Foi realizada uma revisão bibliográfica descritiva, com artigos publicados entres 
os anos de 2009 a 2019. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microbioma humano; microbiota intestinal; aleitamento materno; sistema 
imunológico. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/xgq-afvj-utt 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Fernanda Fumagalli e Mauriceia Ferro. 
 
 
9. FORMAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS MENORES DE 2 
ANOS 
 
Aline do Nascimento Galves; Mirian Galanti; Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
A formação de hábitos alimentares inicia-se com a bagagem genética e vai sofrendo diversas 
influencias, como fatores sociais, culturais, econômicos e da mídia.  Essa conformação inicia-se no 
tipo de aleitamento materno e se estende na escolha e forma que o alimento irá ser oferecido, com 
respaldo na maturidade biológica da criança, respeitando seus limites e suas preferências. Os dois 
primeiros anos de vida de uma criança são caracterizados pelo crescimento acelerado e enormes 
aquisições no processo de desenvolvimento, fase que está se iniciando as habilidades de receber, 
mastigar e digerir; requerendo uma alimentação balanceada e hábitos alimentares saudáveis, 
proporcionando um bom desenvolvimento físico e intelectual, reduzindo os transtornos causados 
pelas deficiências nutricionais e evitando ou diminuindo o surgimento de doenças crônicas, 
respiratórias, infecciosas e deficiências nutricionais na vida atual e futura, que podem levar a óbito. A 
alimentação saudável está ligada aos benefícios de vida onde tais hábitos desenvolvidos serão 
consolidados na vida adulta, devido a isso a orientação e esclarecimento das condutas na pratica 
alimentar infantil é uma ferramenta importante para o conhecimento de pais e cuidadores, que 
através disso farão a tomada de decisões de forma consciente e responsável. Esta pesquisa tem 
como objetivo orientar, esclarecer e ampliar os conhecimentos de pais e cuidadores sobre a 
importância e a necessidade de desenvolver os bons hábitos alimentares em crianças, com o 
enfoque na repercussão que tais escolhas acarretarão na vida da criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: nutrição infantil; lactentes; habito alimentar; guia alimentar. 

 
 
10. AS PRÁTICAS DE MARKETING NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL E A 
RELAÇÃO COM A DECISÃO DE COMPRA DAS FAMÍLIAS 
 
Steffani da Silva; Thaís Bacron Da Silva; Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo voltado em alertar os pais sobre os 
perigos e consequências causados pela influência do marketing veiculado ás escolhas alimentares 
das crianças, influenciando maus hábitos que podem ser fator determinante a complicações na saúde 
dos pequenos, tanto na infância como na fase adulta. A infância é o período em que todos os hábitos 
de uma criança são desenvolvidos, incluindo os alimentares, sendo assim os meios de comunicação 
tem grande influência em relação à alimentação, pois, os produtos mais anunciados pela mídia são 
os do ramo alimentício, geralmente industrializados com alto teor de gordura e açúcar e de baixo 
valor nutricional, normalmente os produtos mais chamativos para as crianças são os mais prejudiciais 
à saúde. O marketing voltado para crianças é uma forma de conquistar os pais e transformar essa 
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criança em um futuro consumidor fiel. Portanto, mudanças no comportamento alimentar são 
essenciais e possíveis, mas para isso é necessário haver uma mudança nos padrões de oferta e 
procura dos alimentos, isto tem que partir dos pais que devem se atentar mais ao estado nutricional 
dos seus filhos, estimulando as crianças a terem bons hábitos alimentares na infância possivelmente 
elas desenvolverão bons hábitos que levarão para toda a vida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing alimentar; influência da mídia; alimentação infantil; doenças na 
infância; compra familiar.  

 
 
11. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ANTOPOMÉTRICA DE ATLETAS E 
PRATICANTES DE ESPORTES 
 
Priscila Rodrigues Herculano; Mariana Ferreira Andrade; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
Uma alimentação balanceada é necessária para manter a boa saúde de uma população geral e 
indispensável para determinados indivíduos, entre estes os atletas e praticantes de esportes. A 
nutrição para o esporte tem dado suporte importante para a melhora do rendimento físico trazendo 
benefícios importantes para a saúde orgânica do atleta, diminuindo as possibilidades de doenças que 
possam afetar seu corpo físico. No entanto, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar a 
avaliação nutricional e antropométrica como medidas essenciais nas condições físicas de um atleta. 
Assim, os objetivos específicos são: contextualizar referente a nutrição na vida do ser humano, 
descrever as sequelas pela falta de um acompanhamento profissional na vida de um atleta e indicar o 
profissional nutricionista como indispensável na melhoria no condicionamento físico do indivíduo. 
Diante disso, a pesquisa bibliográfica consiste em responder o seguinte questionamento: Qual a 
importância do profissional nutricionista para o acompanhamento dos atletas ou praticantes de 
esporte? Para responder a problemática, foi utilizado o mecanismo de pesquisa Google Acadêmico e 
foram selecionados trabalhos recentes em que aborda a presente temática. Contudo, conclui-se que 
para um bom desempenho do aspecto físico do atleta, é necessário um acompanhamento de um 
profissional nutricionista, contribuindo com sua saúde e bem-estar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação nutricional; avaliação antropométrica; atletas, esporte. 

 
 
12. O COMER CONSCIENTE NO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR 
E NA PERDA DE PESO 
 
Débora Cristina Nogueira Segantini; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
O Transtorno de Compulsão Alimentar se caracteriza pelo consumo alimentar desregrado onde o 
indivíduo perde o controle sobre o ato de comer vindo a sentir-se envergonhado e culpado, esses 
episódios ocorrem ao menos uma vez por semana, num período de até duas horas, dentro de três 
meses. Esses episódios ocasionam sérios riscos à saúde, desde problemas psicológicos levando a 
exclusão social até obesidade grave e síndrome metabólica que por sua vez desencadeia outros 
problemas como: doenças cardiovasculares. Como estratégia terapêutica a Terapia Cognitivo-
Comportamental tem sido a mais usada como tratamento do Transtorno de Compulsão Alimentar, 
obesidade e comorbidades associadas, dentro dessa terapia muito tem se destacado nos últimos 
anos o Comer Consciente baseado em Mindfullness, no qual exerce grande potencial sobre as 
compulsões alimentares e os problemas psicológicos que englobam o transtorno. O Comer 
Consciente ajuda o indivíduo sem a pressão de dietas e a desenvolver habilidades fundamentais na 
percepção das sensações internas, definição da fome física e emocional e ter atenção plena sobre o 
que come. Pois é percebidos que a prática do comer consciente em indivíduos que sofrem com o 
transtorno de compulsão alimentar, mostram melhorias significativas, na percepção da saciedade, 
diminuição da alimentação impulsiva e escolhas alimentares mais saudáveis, maior conscientização, 
autocontrole sobre os gatilhos ativadores da compulsão alimentar, resultando consequentemente na 
perda de peso e melhora na qualidade de vida. 
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PALAVRAS-CHAVE: transtorno; compulsão alimentar; comer consciente; autocontrole; qualidade de 
vida. 

 
 
13. CREATINA COMO RECURSO ERGOGÊNICO NO MEIO DESPORTIVO: 
Revisão da Literatura 
 
Keviny Rodrigues Fontes; Viviane Moreira Cardoso; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO 
Fisiologicamente, os rins, pâncreas e fígado sintetizam a creatina, em uma taxa de ~1-2 g/dia, por 
meio de duas reações bioquímicas enzimáticas, transamidificação da glicina e da arginina para 
produção do ácido guanidinoacético e adição do radical metila no grupo α-amino do resíduo de glicina 
para formação da creatina. O organismo humano excreta cerca de 2% das reservas corpóreas de 
fosfocreatina na forma de creatinina. Estudos mostram que cerca de 99% da creatina monoidratada é 
aproveitada pelos tecidos de maior requerimento de energia e não é degradada no estômago, sendo 
absorvida de forma intacta no lúmen intestinal. O único efeito colateral da creatina comprovado na 
literatura em indivíduos saudáveis é o ganho de peso, em detrimento da retenção hídrica, ou seja, o 
aumento do volume de água intracelular temporário, que acontece principalmente na fase de 
saturação de creatina.  O aumento da procura pela suplementação de creatina, tem sido muito visada 
por atletas de alto rendimento, e praticantes ocasionais que buscam desempenho. O objetivo desta 
revisão foi descrever a eficácia da suplementação da creatina como agente ergogênico indutor da 
hipertrofia muscular, aumento de força, potência, seu mecanismo de ação e possíveis efeitos 
adversos. Diante do que foi apresentado sobre a suplementação de creatina, percebe-se que sua 
aplicabilidade pode causar tanto efeitos ergogênicos, quanto ergolíticos. No meio esportivo, os 
maiores beneficiados da suplementação de creatina, serão atletas em treinamentos de alta 
intensidade e curta duração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: creatina; creatina quinase; suplementação; recurso ergogênico; esporte.  

 
 
14. SUPORTE NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADOS 
PALIATIVOS: Revisão Bibliográfica  
 
Daysi Braga Mera de Assis; Jacieli Fonceca; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO  
As mudanças na sociedade são constantes, cada vez mais rápidas, com grandes e difíceis demandas 
de algumas doenças mais cautelosas, como o câncer, uma moléstia na qual ocorre o crescimento 
desordenado das células, que podem espalhar-se para outros tecidos e órgãos, resultando em 
metástase e/ou transtornos funcionais. Diante disso, considera-se a possibilidade da participação de 
diferentes especialidades profissionais. Neste esforço, entram áreas como a medicina, a nutrição, a 
enfermagem, a psicologia entre outras, a qual denomina-se Cuidados Paliativos. Nesta área, a 
nutrição tem grande importância para contribuir com o conforto e satisfação do paciente. O suporte 
nutricional garante ao paciente ferramentas para melhorar a qualidade de vida, uma vez que, nos 
pacientes em cuidados paliativos, este apoio, garante conforto e aconchego em casos onde não há 
mais resposta nos tratamentos curativos. Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de 
vida, o tratamento paliativo se torna prioritário para garantir qualidade de vida, conforto e dignidade. 
Desse modo, a partir de uma revisão bibliográfica, o artigo divide-se em cinco seções. Descreve-se 
algumas peculiaridades sobre o que é o câncer, a atuação da equipe multidisciplinar nesta patologia, 
discorre-se sobre os cuidados paliativos, é detalhada a intervenção nutricional em pacientes 
oncológicos e tudo o que constitui este ambiente, e as considerações finais, na última parte. Posto 
isto, o artigo visa contribuir com questionamentos pertinentes e ilimitados nesta área. Portanto, este 
estudo tem por objetivo, mostrar a transcendência desses cuidados em pacientes oncológicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer, qualidade de vida, cuidados paliativos, assistência nutricional. 
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15. TÉCNICAS DIETÉTICAS E GASTRONÔMICAS: Estratégia para Melhora da 
Aceitabilidade de Alimentos e Prevenção de Doenças Crônicas e Obesidade 
 
Giullia Giovanna Henrique Leão Volpato, Fernanda Fumagalli 
 
RESUMO 
A técnica dietética é uma área da graduação do curso de Nutrição ao qual, com a ajuda das ciências 
exatas, busca operações que submetem os alimentos após seleção e higienização, observando as 
modificações que os alimentos sofrem ao decorrer da preparação, além de melhorar a aparência e 
auxiliar no seu sabor. A prática dessa área pode facilitar a aceitação aos alimentos e o desempenho 
do paciente na busca pela qualidade de vida, se realizada corretamente e com acompanhamento de 
um profissional nutricionista. O propósito da pesquisa é demonstrar como o uso da técnica, 
juntamente com a gastronomia, de maneira correta auxilia na aceitação de alimentos, promovendo 
benefícios alimentares, melhorando a qualidade de vida e minimizando risco de desenvolvimento de 
doenças. Através da pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, os dados levantados 
denotam crescente aumento das doenças crônicas não transmissíveis, o que reflete em baixa 
qualidade de vida. A promoção do bem-estar, focando em saúde, provém de um conjunto de fatores, 
como alimentação adequada, exercício físico, horas de lazer, estado emocional, mudanças na rotina 
são fundamentais para promoção de saúde. E alimentar-se bem, acompanhado de um nutricionista 
são fundamentais para o sucesso da melhoria do estilo de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: técnica dietética; aceitabilidade; técnica gastronômica; alimentação; doenças 
crônicas não-transmissíveis. 
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SALA 1 – ODONTOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/qco-osba-zry 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Artur Gaiotto Marques e Dayana Gerhard. 
 
 
1. ODONTOLOGIA VERDE: Sustentabilidade na Prática do Cirurgião-Dentista 
 
Gylvania Dessyre Silva Martins; Letícia Mota Garcia Morilla; Priscila Rosa Peres; Talita Clenia Silva 
Gomes; Gabriela Gomes Mendonça Fontoura; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
A odontologia sustentável tem sido um tema discutido mundialmente em face da possibilidade em 
minimizar os impactos ambientais, causados pela atividade. A prática odontológica gera uma grande 
quantidade de resíduos sólidos de saúde (RSS) e gerenciá-los é o maior desafio no caminho da 
preservação da biodiversidade. Objetivou-se no presente estudo avaliar as políticas ambientais e o 
comportamento dos cirurgiões-dentistas sobre as práticas para uma odontologia sustentável. Os 
resíduos necessitam de gerenciamento adequado a fim de preservar a saúde e integridade humana, 
bem como o meio ambiente. Desse modo, a importância de ser um “cirurgião-dentista sustentável” vai 
além das ações e mudanças no seu dia a dia clínico, passa necessariamente pela valorização das 
ações em sustentabilidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: odontologia; meio ambiente; biodiversidade. 

 
 
2. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA CÁRIE DENTÁRIA NO BRASIL: Período de 
1986-2010 
 
Emanuelle Ribeiro Mazaia; Guilherme de Oliveira Lima; Leticia da Cruz Ferreira; Maria Eduarda dos 
Anjos Orato; Irgleidssa da Silva Peixoto Pereira; Dayana Gerhard; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
A cárie dentária é definida como uma mudança na composição e atividade do biofilme bacteriano, 
não transmissível e dinâmica, resultando em perda mineral líquida de tecidos duros dentários. 
Continua sendo a doença crônica mais prevalente no mundo sendo a doença intraoral mais comum. 
É causada por um consórcio de múltiplos micro-organismos, agindo coletivamente, incluindo espécies 
dos gêneros Veillonella, Lactobacillus, Bifidobacterium e Propionibacterium, estreptococos S.mutans 
de baixo pH, Actinomyces spp. e Atopobium spp. Se manifesta com lesões de cárie, as quais podem 
ser classificadas como cavitadas ou não cavitadas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: cárie dentária; saúde bucal; epidemiologia. 
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3. ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE BOCA NO BRASIL 
 
Ana Maria Pereira Silva; Bianca Oliveira Gomes da Silva; Cezar Cavalcante de Oliveira; Victória 
Christine do Amaral Seba; Kelly Regina Torres-da-Silva; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
O câncer de boca é um tumor maligno que afeta lábios e estruturas da boca. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), todos os anos são diagnosticados cerca de 
15 mil novos casos de câncer bucal, tornando a doença um problema de saúde pública. O presente 
estudo teve como objetivo fazer um levantamento sobre a epidemiologia do câncer de boca, fatores 
de risco e prevenção em saúde bucal. Trata-se de uma revisão de literatura, com base em artigos 
científicos publicados nos últimos 10 anos, nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED, 
SCIELO e sites do Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (INCA). Conclui-se que a 
doença é mais frequente entre os homens, acima de 40 anos, que sinergismo entre o consumo de 
tabaco e álcool tem contribuído com o aumento do surgimento das lesões malignas na cavidade oral 
e que há necessidade de ações educativas voltadas à conscientização da população sobre os fatores 
de risco e a importância do autoexame, além da capacitação dos profissionais da saúde para a 
identificação dos estágios iniciais da doença, visando melhor prognóstico, tratamentos menos 
agressivo e aumento da qualidade de vida desses pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer de boca; odontologia; epidemiologia. 

 
 
4. TRAUMATISMO DENTÁRIO: Classificação, Características e Tratamento 
 
Deivid Willian Simão; Halex de Souza Mercante; Leandro Freitas Brito; Lucas Augusto de Souza 
Oliveira; Artur Gaiotto Marques; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
O traumatismo dentário é considerado como um dos principais agravos em saúde bucal, 
representando um problema de saúde pública no Brasil. Habitualmente, o trauma dentoalveolar tem 
sua origem em quedas, acidentes em áreas de recreação, abuso e violência doméstica, acidentes de 
bicicleta, acidentes com veículo automotivo (AVAs), agressões, brigas e lesões esportivas. A maioria 
dos atendimentos de urgência relacionados ao traumatismo dentário são realizados em prontos 
socorros, postos de saúde ou até mesmo em clínicas médicas, resultando em uma avaliação tardia 
pelo cirurgião-dentista. Diante da necessidade de disseminar informações sobre os aspectos clínicos 
e condutas frente a lesões ocasionadas pelo traumatismo dentário, o presente estudo, teve como 
objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o tema, cujos dados foram coletados na literatura 
clássica e nas base de dados Pubmed, Medline, Bireme, Lilacs, Periódicos Capes e Scielo. Conclui-
se que prevalência de traumatismo dentário, é relativamente alta e que o conhecimento dos pais e 
educadores, sobre os primeiros socorros às vítimas de traumatismo dentário é deficiente. O 
despreparo requer ampla divulgação das informações, por meio de ações educativas, que contribuam 
com a formação destes, objetivando condutas acertadas e melhor prognóstico do caso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: traumatismo dentário; epidemiologia; conhecimento. 
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SALA 1 – PEDAGOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/zxo-ucmm-qyb 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Amanda Eliane Lamônica Araújo, Bruna 
Mendes, Lucas Prates, Maria Carla, Marta Arantes e Ana Laura. 
 
 
1. A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DOCUMENTO DA BNCC 
 
Andréa Souza da Silva; Alanis Góes Vitório da Silva; Esther Machado Santos; Amanda Eliane 
Lamônica Araújo 
 
RESUMO 
O estudo deste artigo apresenta uma e pesquisa que versa sobre a Educação Infantil (creche e pré) 
no documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). Busca-se evidenciar aqui a 
necessidade do educador em planejar e (re)planejar suas práticas por meio das competências 
exigidas para o desenvolvimento da aprendizagem cognitiva, socioemocional, sociocultural e político, 
ou seja, uma educação integral, preparando a criança desde os primeiros anos de vida, perpassando 
por todas as etapas da educação básica e alcançando níveis superiores, tornando-se assim cidadãos 
críticos e atuantes em sociedade. O objetivo principal desse estudo é demonstrar o documento da 
Base Nacional Curricular – BNCC, parte que trata dos eixos estruturantes da aprendizagem: 
interação e brincadeiras e os campos de experiências: conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se, todos com foco na vivência pedagógica da criança e da prática do 
educador. Como objetivos específicos demonstraremos a abordagem e interação da BNCC no 
contexto educacional por meio dos direitos de aprendizagem, com a novas estratégias e 
possiblidades em sala de aula, utilizando a brincadeira e a interação como ferramenta que interliga os 
campos de experiência. Além de asseverar a importância da família no processo de aquisição do 
saber. Como fundamentos teóricos aduzimos o documento oficial da base, as contribuições da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. Esses documentos possibilitam refletir a intencionalidade 
educativa nos centros de educação infantil e escolas de ensino fundamental anos iniciais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; BNCC; educador; criança. 

 
 
2. AVALIAÇÃO MEDIADORA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
Contribuições no Ensino-Aprendizagem 
 
Gabriely da Silva Costa; Amanda Eliane Lamônica Araújo 
 
RESUMO  
O estudo deste artigo objetiva estudar os tipos de estratégias metodológicas avaliativas utilizadas 
como ferramenta de aprendizagem aplicadas aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, 
realizando um estudo bibliográfico em livros e outras pesquisas acadêmicas que envolvem a temática 
da avaliação da aprendizagem, traduzidas em práticas metodológicas utilizadas pelos professores 
como forma de avaliar a capacidade do aluno no percurso das atividades propostas. Os tipos de 
avaliações escolhidas pelos professores nesta etapa de ensino é tarefa importante, pois são 
ferramentas que auxiliam o processo da construção da aprendizagem nos aspectos cognitivos, 

http://meet.google.com/zxo-ucmm-qyb
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culturais, sociais e também emocionais por contribuírem na formação integral do sujeito, tanto no 
âmbito escolar como na vida em sociedade. Como base teórica de fundamentação utilizaremos os 
pressupostos defendidos pelos autores Luckesi, Haydt, Sant’Anna, Vasconcellos e Hoffmann, que 
abordam a avaliação e os métodos aplicados como propostas que refletem satisfatoriamente nas 
práticas pedagógicas que traduzem-se em metodologias de ensino significativas no percurso ensino-
aprendizagem. No contexto escolar, a avaliação, tem como propósito atribuir legitimidade, o que se 
traduz em resultados qualitativos em relação aos objetos de conhecimento, sendo estes reflexos 
positivos no que concerne aos objetivos de aprendizagem determinados. Diante disto, os índices no 
quesito eficácia nas práticas avaliativas escolares, evidenciam que as práticas utilizadas tem 
demonstrado maior preocupação em cumprir referencias curriculares, em detrimento de retomadas de 
conteúdos com outras oportunidades de aprendizagem, utilizando-se de metodologias diversificadas, 
afim de mudar o cenário de caráter classificatório, que mede somente a capacidade do aluno por 
meio de acertos e erros, ao invés de tornar este processo avaliativo contínuo e mediador, ou seja, 
para que haja momentos de reflexão das práticas pedagógicas e intervenções que possibilitem a 
aprendizagem do aluno em forma qualitativa ao invés de quantitativa.   
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação mediadora; ensino-aprendizagem; professor; aluno. 

 
 
3. O PAPEL DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO FRENTE A EDUCAÇAO 
ESPECIAL 
 
Kethelyn Neves Ferreira; Maria Zenilda Oliveira Alves; Amanda Eliane Lamônica Araújo 
 
RESUMO 
O presente artigo aborda a atuação do orientador educacional no contexto de aprendizagem da 
Educação Especial e Inclusiva. Diante deste contexto traremos uma abordagem reflexiva acerca das 
dificuldades enfrentadas por este profissional no desenvolvimento de suas atividades e a interação 
com a família dos alunos público da educação especial, com o aporte teórico dos autores Vitor 
Fonseca; Domeles e Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes. O presente estudo constrói-se de uma 
parte teórica bibliográfica sobre a Educação Especial e a necessidade de valorização e respeito às 
diferenças e limitações de cada um e importância de promover condições de acesso à aprendizagem, 
destacando ainda a relevante contribuição do orientador educacional inserido neste contexto. A outra 
parte da pesquisa norteia-se por um estudo de campo “in lócus”, a qual foi realizada uma entrevista 
com uma profissional da área, a qual respondeu algumas questões sobre a função do orientador 
educacional e a relevância de sua prática no que diz respeito a valorização, aperfeiçoamento e 
dificuldades encontradas. Torna-se importante mencionar aqui que o orientador pedagógico 
desempenha uma função mediadora entre a família e a escola, de forma a promover um elo de ação 
social, política e educacional, beneficiando a todos envolvidos no contexto da educação especial e 
inclusiva, independente do comprometimento, seja ele de ordem física, cognitiva ou emocional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: orientador educacional; educação especial; família. 

 
 
4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Gestão Escolar e os 
Desafios Frente à Pandemia COVID-19 
 
Gracieli Fernanda Volpato Marques Pereira; Lucas Gomes Oliveira Campos; Marcelina Ferreira 
Vicente  
 
RESUMO  
Frente ao novo contexto educacional de enfrentamento a pandemia nacional do COVID-19, o 
presente artigo tem como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre o papel dos orientadores e 
supervisores como mediadores em uma nova perspectiva de didática de ensino, que por sua vez, 
consideramos ensino remoto no processo de aprendizagem, observando a sua importância dentro da 
formação continuada dos professores, visto que no momento atual o sistema educacional brasileiro 
vive uma situação atípica de distanciamento social. Para o desenvolvimento desse artigo foi utilizada 
a metodologia de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório em artigos científicos, documentos e 
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livros. Para tal, nos propusemos a entender de que maneira tem sido conduzido o processo de 
preparação da gestão pedagógica na organização do trabalho nas unidades escolares frente a 
pandemia do COVID-19, destacando como o município tem se organizado diante desse contexto. 
Para isso iremos analisar os documentos que respaldam o ensino remoto aqui na cidade de Três 
lagoas, nas unidades municipais de ensino. Após ação e reflexão dos nossos estudos apontaremos 
nosso ponto de vista concluindo esta pesquisa na busca de tentativa de ampliar o conhecimento dos 
interessados no assunto e contribuir para o campo da educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão escolar; ensino remoto; organização do trabalho pedagógico. 

 
 
5. O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 
 
Thaís Ferreira Neves; Naiara Ferreira de Souza; Ana Laura da Silva Teixeira. 
 
RESUMO  
Nessa dissertação nós buscamos dar enfoque ao uso das tecnologias pelos professores e a 
acessibilidade pelos alunos, como está o preparo dos docentes diante da inclusão dos uso dessa 
nova ferramenta no processo de ensino aprendizagem, analisando os desafios encontrados, as 
dificuldades e a resistência de alguns professores ao aderir essa nova ferramenta de ensino. Por 
outro lado, refletimos sobre os benefícios que a inserção dos recursos tecnológicos proporciona aos 
discentes e a relação professor e aluno, ambos como sujeito principiante durante o processo de 
ensino-aprendizagem. O que podemos observar é que embora o sistema de tecnologias e 
comunicação estivesse sempre ali, a educação brasileira não se encontrava apta e preparada para 
essa mudança, mesmo as escolas oferecendo acesso à internet e disponibilizando computadores 
alguns professores sempre optaram por ministrar suas aulas de modo tradicional. É de suma 
importância um olhar mais abrangente dos professores em relação aos novos recursos, pois pode 
significar um avanço para educação, deixando métodos tradicionais a uma revolução no mundo 
escolar, estando sempre atendo a disponibilidade de recursos a toda clientela atendida por aquela 
instituição para que não venha acarretar danos no processo de aprendizagem de alguns alunos. 
Caberá a escola dar suporte ao corpo docente por meio de formações continuadas e este adaptar 
meios para oferecer novas formas de interação com o conhecimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: educação; docente; novas tecnologias; desafios; pratica docente. 
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SALA 1 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/inq-duzh-nwz 
 
DOCENTES AVALIADORAS: Anatiele Paula de Souza, Laiana Tiemi Kawashima 
e André Masao Peres Tokuda. 
 
 
1. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS RELAÇÕES 
HUMANAS 
 
Fernanda Dos Santos Miranda; Rafael Garcia Galvão; Anatiele Paula de Souza 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objeto observar e compreender como o processo evolutivo do ser 
humano reflete em suas relações e desenvolvimento. O procedimento utilizado para a criação do 
artigo foi à pesquisa bibliográfica com intuito de identificar possíveis mudanças e comportamentos 
durante o processo de evolução do ser humano. Analisar e investigar a influência das tecnologias, 
como, por exemplos, celulares, tablets e outros tipos de objetos que possam ser utilizados como 
ferramentas de auxílio durante o processo de criação e aprendizagem de uma criança, e também 
seus efeitos em relação ao desenvolvimento psicossocial e aprendizagem infantil, os malefícios e 
benefícios envolvidos advindos desse modelo de educação infantil e seu impacto no modelo 
relacional entre pais e filhos. Desta forma, buscar informações que ressaltam ou negam tais 
influências, além de compreender como as relações entre pais e filhos se transformam por conta 
dessas tecnologias envoltas no processo de criação e aprendizagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: evolução; aprendizagem; relações familiares. 

 
 
2. EDUCAÇÃO SEXUAL A PARTIR DA SÉRIE SEX EDUCATION: Construção da 
Sexualidade na Adolescência 
 
Ana Paula Vicentini Boni; Beatriz de Oliveira Santana; Dayane Rosa Peres; Isabela Scabini Aguiar 
Bertarelo; André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O período da adolescência vem acompanhado de muitas mudanças, biológicas, fisiológicas, 
psicológicas, sociais, econômicas, políticas, culturais, e outras, acontece na transição da infância 
para a vida adulta, caracterizando uma etapa nova do desenvolvimento, de novas realidades, fase de 
turbulências e adaptações, desta forma, se cria a necessidade de se trabalhar diferentes temas, entre 
eles a sexualidade, o qual deve ser abordado em todos os grupos sociais que esse adolescente está 
inserido, mas, principalmente na escola, por ser um local de aprendizagem, novos saberes e 
acolhimento. Com isso o objetivo deste artigo é discutir essas questões levantadas na série Sex 
Education e relacionar a realidade em que o adolescente está a partir de leituras de Foucault e 
destacar a importância de se problematizar e esclarecer a educação sexual nas escolas. Realizar 
discussão sobre o tema na educação serve para que compreendam como esta pode interferir de 
maneira positiva na vivência do sujeito e o não conhecimento pode causar experiencias negativas ao 
longo de toda a vida. A série Sex Education deixa exemplificado quando aborda diversos temas de 
sexualidade e da afetividade humana, de maneira responsável, muitas vezes didáticas e leve. É uma 
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série que humaniza e normaliza o assunto do sexo/sexualidade na adolescência e explicita a chave 
para quebrar seus tabus, através da compreensão e a comunicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: adolescência; sexualidade; construção.  

 
 
3. O PAPEL DOS CUIDADORES NA PSICOTERAPIA INFANTIL COM ÊNFASE 
NA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 
 
Bianca Galindo Fonseca da Silva; Elson da Rocha Ferreira; Anatiele Paula de Souza 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo salientar a importância do papel dos cuidadores na 
psicoterapia infantil, além de clarificar as técnicas e ferramentas utilizadas pela Terapia Cognitivo-
Comportamental. Os meios que foram utilizados para consumação do conteúdo citam a busca 
bibliográfica de artigos científicos e livros que retratam o tema referido, utilizando o suporte de dados 
eletrônico Scientific Electronic Library Online (SciELO). A partir de tal análise, foi possível perceber 
que a sociedade passou ao longo dos anos por várias transformações, incluindo mudanças no 
contexto familiar. Antes, o padrão era arreigado ao provedor masculino, que de modo geral supria a 
necessidade financeira, enquanto a mulher se dedicava a casa e aos filhos, contemporaneamente, 
este quadro foi ampliado, no qual a mulher assumiu seu lugar no campo profissional, passou a se 
tornar também provedora, o que gerou uma ruptura nos moldes de educação das crianças. Os novos 
formatos, geraram inclusive uma sensação de falta de tempo com os filhos, interferindo por vezes em 
suas reações emocionais e comportamentais. Independente do formato familiar, esta estrutura é 
fundamental no desenvolvimento infantil, portanto, pensar em manejo psicoterápico infantil é pensar 
na inclusão de seus cuidadores. Neste cenário, a TCC enfatiza a psicoeducação, orientação e 
treinamento de pais, seja individual ou em grupo, representando canal de informações fundamentais 
para que os resultados do que é trabalhado em setting, seja explanado para os demais ambientes em 
que a criança está inserida. Conscientizá-los de sua importância na psicoterapia faz com que o 
trabalho seja mais efetivo, sustentando um comportamento saudável no ambiente familiar e social da 
criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terapia infantil; terapia cognitivo-comportamental; principais técnicas de 
terapias cognitivo-comportamental. 

 
 
4. RELAÇÕES AFETIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O Cuidador 
Suficientemente Bom 
 
Juliana dos Santos Terenzi; Rebeca Teixeira de Souza; Laiana Tiemi Kawashima 
 
RESUMO 
A afetividade é um dos elementos fundamentais para que ocorra o  desenvolvimento integral de uma 
criança, sendo o físico, psicológico, intelectual, cognitivo e social. Sendo assim, tomando como 
pressuposto de que não somente a família, que é o primeiro grupo social do indivíduo, mas também 
as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, como os cuidadores e funcionários do Centro de 
Educação Infantil, devem exercer um papel que disponibilize a criança cuidado, proteção e carinho. O 
presente trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que tem como objetivo 
demonstrar a importância das relações afetivas na educação infantil, tomando como base principal a 
teoria de Winnicott. A pesquisa foi realizada no período compreendido entre os anos 1975 e 2018, 
buscando investigar a importância do (a) cuidador (a) suficientemente bom (a) para o 
desenvolvimento infantil dentro da educação infantil. Primeiramente, buscou-se fazer um breve relato 
sobre as concepções históricas do cuidado infantil e o surgimento das creches e, em seguida, 
abordou-se como as relações afetivas são estabelecidas nesse ambiente. Desta forma, é 
compreendido que a afetividade é algo presente e necessário na educação infantil, sendo importante 
refletir sobre como essas relações ocorrem e colaboram para o desenvolvimento biopsicossocial de 
um indivíduo.   
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PALAVRAS-CHAVE: afetividade, educação infantil e cuidadores. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/xtr-tepp-jrm 
 
DOCENTES AVALIADORAS: Thomas Henrique da Silva Teixeira, Tatiane 
Cristine de Souza Lima e Fabiana Ferrari 
 
 
5. A DESCOBERTA DA SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: Uma Análise da 
Série Sex Education Sob o Olhar Psicanalítico 
 
Everton Correa Ramos; Maiara Luciane Zancan; André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
Este artigo foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, juntamente com a primeira 
temporada da série Sex Education, que foi criada no Reino Unido e o início de sua exibição 
aconteceu no ano 2019. Este trabalho também apresenta uma breve caracterização histórica acerca 
da sexualidade, assim como discorre sobre seus componentes e como ocorre sua descoberta na 
adolescência. Tem como objetivo a realização de uma análise da série sob o olhar Psicanalítico e 
suas contribuições para o seu público, e como esta fase do desenvolvimento pode influenciar nas 
tomadas de decisões no início da vida adulta, bem como os processos históricos de sua construção, 
movimentos científicos, culturais e sociais. Também tem o objetivo de despertar a apreciação sobre o 
tema e a importância de seu discurso ativo com os jovens, com a finalidade de redução de conflitos, 
orientação, melhor transmissão de conhecimento, e na metodologia assertiva durante a orientação 
dos adolescentes. O referente artigo também discute a importância do diálogo durante este processo, 
a partir de uma visualização globalizada de conteúdos que são compartilhados com maior frequência, 
através de redes sociais, rodas de amigos, escolas, e até mesmo no âmbito familiar. Realizamos ao 
final discussões sobre a objetificação do corpo e sua simbolização, com vistas ao ambiente em que 
este individuo se encontra e a partir dos processos que experimenta, durante este período do 
desenvolvimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; adolescência; diálogo; psicanálise. 

 
 
6. O ENVELHECIMENTO: A Sexualidade da Mulher Idosa e Direitos na Terceira 
Idade 
 
Larissa de Souza Barcelos; Lubieska Saleme Nogueira; Paulo Sérgio de Araújo Júnior; André Masao 
Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo abordar o processo de envelhecimento, desde suas mudanças 
físicas, psicológicas e sexuais, principalmente da mulher. A sexualidade é definida como um conjunto 
de atividades necessárias para promover o bem estar, a autoestima e a relação entre seres, visando 
o prazer. Socialmente, a sexualidade da população idosa é vista como inexistente, produzindo uma 
anulação destas pessoas. E quem tende a sofrer mais com essa perspectiva são as mulheres, que 
representam a maior parcela do número de pessoas idosas no Brasil e no mundo, muito por conta de 
significados atribuídos socialmente as mulheres, elas sofrem durante toda a vida e principalmente 
durante o envelhecimento, quando deixa de ser fértil e passa por uma série de alterações fisiológicas. 

https://meet.google.com/xtr-tepp-jrm
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A menopausa representa um grande marco na transformação hormonal, que reflete diretamente na 
autoestima e na vida sexual da mulher, pois atribuem a ela a diminuição da libido, o que é ocasionado 
pela falta de informação a respeito desse período e do próprio corpo. Nesse sentindo, é importante 
estimular a discussão sobre esses processos no ambiente familiar e entre profissionais da área da 
saúde, trazendo informações, aumentando a autoestima, deixando os estigmas sobre a sexualidade 
de lado e promovendo um envelhecimento saudável.  
 
PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento; sexualidade feminina; psicologia do envelhecimento. 

 
 
7. GÊNERO E SEXUALIDADE UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL 
 
Fabíola Fontenelle Do Carmo Brito; Letícia Ferraz Silva; Maryele Santana Duro Reinoldes; Valéria 
França Silva; André Masao Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente artigo objetiva elucidar questões referentes ao gênero e sexualidade, apresentando 
através de uma breve recapitulação histórica que ambos se formam a partir de uma construção 
social. Além da teoria utiliza-se também o documentário Bichas, contendo vários relatos sobre a 
vivencia de jovens, envolvendo descobertas, sofrimento e resiliência, uma luta diária em busca por 
respeito e igualdade. Com isso, compreende-se que o preconceito faz parte de uma construção 
social, que vem sendo passado através das gerações e infelizmente chegando aos dias atuais, 
impactando severamente nas relações sociais, causando adoecimento e em muitos casos levando 
indivíduos a morte, seja através da violência vivida diariamente nas ruas e até mesmo no convívio 
familiar ou o suicídio, que é uma atitude desespera de acabar com uma dor, sofrimento ou angustia, o 
sujeito não consegue visualizar outra solução que não seja abreviar sua existência. Em virtude dos 
fatos mencionados é extremamente necessário criar maneiras para diminuir o preconceito, levando 
conhecimento e informação a sociedade, para que esta não reproduza preconceito para as próximas 
gerações e também não pratique atos de violência contra outras pessoas, somente o conhecimento 
pode frear esse sério problema social que enfrentamos há tanto tempo. Não é preciso ser gay para 
lutar contra o preconceito, um pouco de empatia pode ajudar, colocar-se no lugar do outro é um 
exercício que facilita na conscientização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bicha; Gênero e Sexualidade; Psicologia Social. 

 
 
8. TORNAR-SE MULHER: A Construção da Representação do Papel do 
Feminino na Sociedade Brasileira 
 
Ana Luisa Asti Lima; Juliana dos Santos Terenzi; Patricia Tiemi Campos Taniguchi; André Masao 
Peres Tokuda 
 
RESUMO 
O presente trabalho buscou demonstrar que a construção do papel social da mulher, principalmente 

mulheres brancas de classe média e alta, é marcado pela dominação masculina, resultado do pacto 

da aliança e organização social do patriarcado, no qual a mulher ficou designada ao ambiente privado 

e cuidados domésticos e dos filhos. Enquanto outras mulheres, principalmente negras, indígenas e de 

classe baixa, tiveram seus corpos transformado em objeto de trabalho, venda, prazer e uso. A 

construção da representação do papel da mulher na sociedade, independentemente de sua etnia, 

aponta para fenômenos que perpetua o imaginário social machista, reforça o sentimento de posse 

masculino, controle e dependência da mulher a um homem, que pode ser denunciado em diferentes 

reproduções artísticas que será explicitada ao longo do trabalho. A dominação do homem sobre a 

mulher além de antiga e cultural, promove violências, muitas vezes justificadas pelas próprias 

mulheres como forma de amor, como ciúmes, como normais. Justifica a necessidade de fomentar o 

diálogo sobre que sustenta essas percepções, promover formas educativas para ressignificação do 

papel feminino, sem estereótipos, sem modelos, que as mulheres possam ser que bem entender. O 

trabalho busca apresentar a construção do papel feminino, o machismo, sexismo e dominação 
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masculina embutido no imaginário social reproduzido até hoje, provocar as mulheres a 

questionamentos, que leve a compreensão de exercer seu direito. Afinal de nada adianta leis e 

mecanismos protetivos se a mulher achar normal tais fenômenos.   

 
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; mulher; corpo. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – SERVIÇO SOCIAL 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/kwz-busb-fts 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Lívia Marinho de Moura, Juliana Siqueira da 
Silva e Nair Yayoi Haikawa 
 
 
1. ATUAÇÃO DO/DA AGENTE FISCAL DO CRESS/SP: Desafios e Perspectivas  
 
Bruno Lopes da Silva 
 
RESUMO 
Assistimos à derrocada dos direitos sociais, aliada a uma política neofascista do grande capital. O 
Golpe Parlamentar de 2016, acelerou mudanças, então em curso, que precarizaram ainda mais a 
situação da classe trabalhadora, dentre eles os/as Assistentes Sociais, assim como, os/as Agentes 
Fiscais dos CRESS. Pretende-se apresentar um breve relato das ações da Fiscalização e estratégias 
adotas ante as demandas da categoria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fiscalização; política nacional de fiscalização; CRESS; agente fiscal. 

 
 
2. SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL 
 
Rosana Costa Silva; Nair Yayoi Haikawa; Rodrigo Andrade Pereira 
 
RESUMO 
Este artigo retrata as diferentes inserções dos assistentes sociais na área da saúde mental, a partir 
da implementação do Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, tendo por destaque a atuação 
com os grupos familiares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; serviço social; reforma psiquiátrica brasileira. 

 
 
3. ENFRENTAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS REFERENTE A POPULAÇÃO LGBTQIA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA 
CLARA/MS 
 
Solange Rosendo da Silva; Nair Yayoi Haikawa; Rodrigo Andrade Pereira 
 
RESUMO 
Pensando em uma sociedade mais igualitária e menos excludente, o presente trabalho abrange uma 
investigação com respeito ao exercício profissional de Assistentes Sociais. Trata-se do enfrentamento 
aos diversos preconceitos sociais e violação de direitos que cercam as pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, trans, queers, intersexuais e assexuais (LGBTQIA). A temática desta pesquisa foi 
levantada por efeito da intensa inquietação pertinente a relação entre a sociedade e a população 
LGBTQIA, uma vez que, estamos seguindo em um crescente massacre social que extermina, fere e 
segrega os sujeitos devido a sua orientação sexual e através do modo que estes constroem suas 
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identidades de gênero diferentes do que culturalmente o sexo tem imposto em nosso meio.  
 
PALAVRAS-CHAVE: diversidade sexual; orientação sexual; gênero; preconceito. 

 
 
4. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: Uma Análise e Sua Relação Com o 
Preconceito-Estigma 
 
Milena Magrini Diniz; Nair Yayoi Haikawa; Rodrigo Andrade Pereira 
 
RESUMO 
Este artigo tem como tema a população em situação de rua, e sua relação com o 
preconceito/estigma.  
 
PALAVRAS-CHAVE: população em situação de rua; sociedade; preconceito/estigma. 
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SALA 1 – TECNOLOGIA EM ESTÉTICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/ksg-gypo-icn 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Renata Petruci Flumian e Elaine da Silva 
Kraievski Ruiz. 
 
 
1. TÉCNICAS DE FORTALECIMENTO ABDOMINAL 
 
Karina Cardoso Pessopani; Deigilam Cestari Esteves; Maria Dovaneide de Souza; Graciela Junqueira 
de Abreu. 
 
RESUMO  
O trabalho intitulado “Técnicas De Fortalecimento Abdominal”, trata-se de uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, realizada em livros da área e artigos científicos e foi dividido em tópicos como o 
introdutório, anatomia muscular do abdômen, flacidez muscular, corrente russa, intervenção 
profissional da eletroterapia no fortalecimento muscular e considerações finais, com o objetivo de 
examinar as consequências da corrente russa na tonificação da musculatura abdominal. O 
fortalecimento abdominal é uma forma de melhorar e preservar a saúde muscular, permitindo 
movimentos mais seguros e autossuficientes. A prática de fortalecer os músculos é importante não só 
para saúde deles, é também parte de cuidado com ossos, pois quanto mais resistente a tensões, 
mais susceptíveis tornam-se a fraturas. Além dessa função, a corrente russa ainda é utilizada no 
tratamento de flacidez tissular, o que melhora o aspecto da ¨casca de laranja¨ da pele com celulite e 
flácida. O interesse pelo tema surgiu ao perceber que apesar da corrente russa ser um equipamento 
bastante utilizado nas clinicas de estética, ainda há poucas pesquisas realizadas a respeito desse 
equipamento como um fortalecimento abdominal. Para facilitar o estudo, o trabalho foi dividido em 
tópicos como o introdutório, anatomia muscular do abdômen, flacidez muscular, corrente russa, 
intervenção profissional da eletroterapia no fortalecimento muscular e considerações finais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: corrente russa; flacidez abdominal; fortalecimento muscular. 

 
 
2. ONICOCRIPTOSE: Unha Encravada, Causas e Tratamento 
 
Dayra dos Santos Rodrigues da Silva; Maria Dovaneide de Souza; Graciela Junqueira de Abreu; 
Deigilam Cestari Esteves 
 
RESUMO  
A lâmina ungueal (unha) possuí consistência dura, está localizada sobre o leito ungueal e não tem 
coloração, ela tem afinidade de revestir e proteger cada dedo, revelar doenças sistêmicas, além de 
ter fins estéticos. Podem ocorrer várias alterações patológicas, dentre elas está a onicocriptose (unha 
encravada), onde milhares de pessoas sofrem, sendo elas homens, mulheres, jovens e crianças. 
Pode ser causada por múltiplos fatores, tais como, corte inadequado da unha, uso de meia de 
material sintético, peso corporal, calçados apertados, traumas, excesso de transpiração. A técnica de 
fenolização é apresentada nesse trabalho como forma de tratamento para a devida patologia, ela 
consiste na aplicação um ácido que destrói a parte encravada e o local cicatriza mais rapidamente, 
sem necessidade de cortes e pontos. Outra técnica é espiculaectomia que é a remoção da parte da 
unha que está encravada usando instrumentais adequados e as órteses que consistem na correção 
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do corpo ungueal com curvatura acentuada ou encravada, assim proporcionando excelentes 
resultados, fazendo com que a lâmina deformada, volte a ter um formato normal. O objetivo da 
pesquisa é buscar conhecimento referente ao aparelho ungueal, sobre a patologia, suas causas e 
formas de tratamentos da maneira correta com um profissional capacitado. Os materiais estudados 
são datados entre 1995 e 2020. 
 
PALAVRAS-CHAVE: onicocriptose; patologia; tratamento, 

 
 
3. O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO TRATAMENTO DA ACNE 
 
Isabely Oliveira Santos; Maria Dovaneide de Souza; Deigilam Cestari Esteves; Graciela Junqueira de 
Abreu 

 
RESUMO 
O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, em que se discute sobre o uso dos óleos 
essenciais, fitocosméticos, que vem ganhando bastante espaço na área da estética, como auxiliares 
em protocolos para tratamento de acne, uma afecção cutânea que se apresenta principalmente em 
pessoas mais jovens, no entanto, quando não tratada pode perdurar até a vida adulta. E é justamente 
por ser uma patologia tão comum que há a preocupação de se produzir recursos terapêuticos cada 
vez mais eficazes, o que resulta em um grande leque de opções de tratamento, que por sua vez 
correlacionam técnicas que visam amenizar e melhorar o aspecto da pele acometida. Assim, é 
apresentado como uma dessas técnicas, o uso dos óleos essenciais, substâncias que possuem 
propriedades medicinais, com funções bactericida, analgésica, antisséptica, calmante e 
regeneradora. Essa pesquisa teve como principais objetivos demonstrar os benefícios que os 
diversos tipos de óleos essenciais podem trazer ao tratamento contra a proliferação de acne, bem 
como sua diversidade de métodos de aplicação, o que demonstra sua multifuncionalidade e 
complexidade ao introduzi-lo em um protocolo. Para obter os resultados esperados foi feita uma 
revisão das literaturas mais atualizadas que possuíam o tema procurado a fim de ampliar o 
conhecimento sobre do assunto referido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acne; óleos essenciais; tratamento. 

 
 
4. MASSAGEM TERAPÊUTICA, RELAXAMENTO CORPORAL E SEUS 
BENEFÍCIOS 
 
Dayane Lazaro Cordeiro; Maria Dovaneide de Souza; Graciela Junqueira de Abreu; Deigilam Cestari 
Esteves 
 
RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão literária sobre a massagem terapêutica, 
destacando seu relaxamento corporal e seus benefícios. A literatura pesquisada evidenciou que a 
massagem terapêutica é arte científica e o sistema de avaliar e aplicar manualmente e 
sistematicamente uma técnica ao tecido mole superficial da pele, músculos, tendões, ligamentos e 
fáscias, bem como as estruturas que estão dentro do tecido superficial, no meio da mão, do pé, do 
joelho, do braço, do cotovelo e do antebraço. A técnica manual envolve aplicação sistemática de 
toque, alisamento (euffleurage), fricção, vibração, percussão, amassamento, alongamento, 
compreensão ou ativos e passivos de articulação dentro de âmbito normal de movimento fisiológico. 
Também estão incluídas aplicações agregadas externas, de água, de calor e de frio, a fim de manter 
uma boa condição física e saúde pela normalização e melhora do tônus muscular, promovendo o 
relaxamento, estimulando a circulação e produzindo efeitos terapêuticos sobre os sistemas 
respiratórios e nervoso, além das interações entre todos o sistema do corpo. Esses efeitos 
pretendidos são realizados por meio de conexões fisiológicas e psicológicas. Partindo do pressuposto 
buscou-se apropriar dessas informações por meio de pesquisa bibliográfica através de livros, artigos 
entre outros que apontam a definição da massagem terapêutica, os tratamentos, benefícios, 
indicações e contra indicações dessa massagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: benefícios; massagem terapêutica; relaxamento corporal. 
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5. TRATAMENTO PARA HASTES CAPILARES COM ÊNFASE NOS BENEFÍCIOS 
DE DIVERSOS COSMÉTICOS 
 
Lo-ruama Tainara Ribeiro Dos Santos; Deigilam Cestari Esteves; Graciela Junqueira de Abreu; Maria 
Dovaneide de Souza 
 
RESUMO  
A presente pesquisa aponta um estudo bibliográfico relacionado a técnica de tratamento para hastes 
capilares com ênfase nos benefícios de diversos cosméticos. É importante saber que os danos 
externos do desenvolvimento da haste capilar podem ser, se considerar os Princípios Ativos 
utilizados de acordo com a estrutura dos fios. O profissional cabeleireiro deve estar sempre 
atualizado nos avanços tecnológicos, atento ao uso de produtos registrados pela ANVISA e 
conhecerem as patologias que envolvem a estrutura capilar (BIONDO, DONATTI, 2014). O trabalho 
se fundamenta na compreensão de que a profissão do cabeleireiro é cada vez mais reconhecida e 
desejada, e essa realidade demanda profissionais competentes e bem informados, capazes de 
acompanhar as mudanças tecnológicas. Os cabelos servem para proteger a cabeça das radiações 
solares e da abrasão mecânica, além de ser um aliado estético dando forma e valorizando o rosto. O 
estudo busca observar se os ativos trarão benefícios a haste capilar, melhorando a elasticidade, 
retendo a umidade sobre os cabelos, proporcionando brilho e maciez, podendo agir no córtex, e 
reconstruir as fibras capilares. Serviram como base de dados livros, artigos e meios eletrônicos 
disponíveis para acesso nas plataformas de pesquisa. As palavras chave empregadas para busca 
foram destacadas como: cuidados capilares; princípios ativos, tratamento 
 
PALAVRAS-CHAVE: cuidados capilares; princípios ativos, tratamento. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/gpj-kmmw-rqk 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Alessandro Corazza e Jovino Pontes. 
 
 
1. GASTRONOMIA SUL-MATO-GROSSENSE: Características e Influências 
 
Inês M. Oliveira; Lucimar da Silva Oliveira Magalhães; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO  
O principal ponto de destaque da pesquisa apresentada é demonstrar a variedade de pratos regionais 
e o quanto a cultura culinária é rica devido a miscigenação. Para o alcance do objetivo geral, optamos 
pelo método da revisão de literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado através de livros 
disponibilizados pela biblioteca da faculdade AEMS localizada no município de Três Lagoas-MS. Para 
o levantamento dos artigos, utilizamos as palavras-chave "gastronomia", “culinária sul-mato-
grossense" e "cultura regional sul-mato-grossense". Os critérios utilizados para a seleção da amostra 
foram: artigos publicados em periódicos nacionais; artigos que abordem a temática. Os artigos 
encontrados foram numerados conforme a adequação à temática abordada no trabalho, e os dados 
foram analisados, e transcritos de forma didática aos leitores, fazendo com que mais pessoas 
possam ter acesso à pesquisa de grande relevância como o exposto nesse trabalho. O estado de 
Mato Grosso do Sul é um relevante destino do turismo brasileiro, exercendo importância através de 
suas belezas naturais, sobretudo do Pantanal e da Serra da Bodoquena, onde estão localizados os 
municípios de Corumbá e Bonito, respectivamente. Através da pesquisa apresentada ficou evidente 
que mais pesquisas gastronômicas devem ser realizadas devido a imensa riqueza de conteúdo, 
porém escassez de materiais que contribuem para o conhecimento de pessoas de outras culturas 
que não tem acesso ao estado possam conhecer a cultura gastronômica local, assim contribuindo 
também para o desenvolvimento da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia; cultura sul-mato-grossense; culinária regional sul-mato-
grossense. 

 
 
2. HISTÓRIA DA GASTRONOMIA: A Ascensão das Especiarias e Suas 
Funcionalidades 
 
Mariana Santos Barison, Jéssica Nascimento de Oliveira, Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO  
Sabe-se que especiarias são produtos de origem vegetal que possuem aromas e sabores 
acentuados. Embora cada país, região ou continente possua certas espécies em seu cultivo e cultura, 
as grandes navegações possibilitaram o avanço do comércio e do consumo de várias espécies por 
todo o mundo, o que gerou guerras, conflitos e também parcerias de negócios. Pimenta-do-reino, 
gengibre, noz-moscada, canela e açafrão são alguns exemplos de especiarias muito populares, 
algumas são mais utilizadas na gastronomia, mas também são usadas em farmácia, na preparação 
de óleos, unguentos, cosméticos, incensos e medicamentos. Este artigo tem por finalidade adentrar 
na história de uma das grandes protagonistas do seu tempo, as especiarias. Se faz necessário 
mostrar a forma como elas eram vistas e utilizadas, tanto nos aspectos de funcionalidade para o 
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corpo, quanto para a gastronomia. É objetivo desta pesquisa também, expor de onde eram trazidas, 
como foram descobertas e como chegaram até a Europa. Entender de forma breve sobre as grandes 
navegações, moeda de troca e os caminhos realizados para comercializar algo que era conhecido 
como ouro, é parte deste projeto por se tratar da história desses alimentos, assim como apontar 
sutilmente algumas mudanças de tempos, e evidenciar as diferenças que tratamos hoje as 
especiarias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia; especiarias; história. 

 
 
3. GASTRONOMIA HOSPITALAR: A Implantação de Técnicas Gastronômicas 
 
Jéssica da Silva Souza; Alessandro Costa Soares Corazza 
 
RESUMO 
Na gastronomia hospitalar é de suma importância aplicar diversas técnicas gastronômicas, 
melhorando assim a boa aceitação por dietas hospitalares servidos aos pacientes internados. O 
principal objetivo é observar o uso de técnicas gastronômicas nos hospitais, e as suas peculiaridades. 
Para tal, utilizou-se de pesquisa na literatura mediante pesquisa publicados nas bases de dados 
Google Scholar e Google Acadêmico, nos últimos 10 anos (2010-2020). 
 
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia hospitalar; práticas gastronômicas em hospitais; técnicas 
gastronômicas. 

 
 
4. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO VEGANISMO SOB O OLHAR DA 
GASTRONOMIA 
 
Katty Caroline dos Santos; Vanessa Ferreira Prates; Alessandro Costa Soares Corazza 
 
RESUMO 
O veganismo é um estilo de vida que objetiva excluir qualquer tipo de crueldade e exploração animal 
para fins alimentares, de vestuário ou outro propósito.  Diminuir o consumo de carne é uma solução 
para reduzir muitos problemas ambientais. A oferta de produtos compatíveis ainda é limitado e exige 
um novo olhar da área. Através deste viés ético surge a culinária vegana, que por meio da não 
utilização de carne e exploração animal, busca seus principais objetivos aproveitando-se de tudo que 
a natureza já oferece, como frutas, verduras e legumes, trabalhando o sabor da naturalidade e 
sustentabilidade na praticidade do dia-a-dia. Perante as características comportamentais da 
sociedade contemporânea e reconhecendo os interesses dos consumidores veganos e vegetarianos, 
surge um vasto mercado para profissionais gastrônomos. Diante o pressuposto o principal objetivo 
deste artigo foi abordar as principais características do veganismo sob olhar da gastronomia e sua 
perspectiva de mercado para os gastrólogos. O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura 
baseada em artigos científicos publicados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Google Acadêmics, revistas on line e sites relevantes, como o da Sociedade Vegetaria 
Brasileira (BVS). A alimentação é um ato próprio de todos os seres vivos compartilhado por todas as 
culturas e fundamental na manutenção da vida, embora o surgimento do veganismo seja considerado 
atual ele tem ganhado inúmeros adeptos, indicando um caminho em evolução e um mercado 
promissor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: veganismo; dieta vegetariana; estilo de vida; gastronomia vegana. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xxq-yvkq-zva 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: João Borges da Silveira, Kelly Regina Torres, 
Fabrícia Lunas, Gisele Silveira 
 
 
1. IMPORTÂNCIA E INDICAÇÃO DA RADIOLOGIA NA ODONTOLOGIA 
 
Jaquecielen Rodrigues de Souza; Patrícia da Silva Mathias; André Valério da Silva; Kelly Regina 
Torres da Silva 
 
RESUMO 
Desde a descoberta dos raios X no ano de 1895 pelo físico Wilhelm Conrad Röentgen, o estudo e 
uso da radiação tem feito parte da rotina dos profissionais da saúde, sendo verificado o emprego da 
radiação tanto na terapêutica como na elaboração dos exames de imagem. Com o surgimento da 
radiologia odontológica foi possível integrar diversas áreas do atendimento odontológico, contribuindo 
tanto para o diagnóstico e documentação do caso clínico quanto para a elaboração e execução do 
plano de tratamento. Os objetivos deste artigo foram descrever a importância e a indicação dos 
exames de imagens no atendimento odontológico. Para tal propósito foi realizada pesquisa em 
artigos, livros, sites de ensino, educação e de conselho profissional que abordem o uso dos exames 
de imagem na área odontológica e suas implicações clínicas. Utilizando as literaturas que atendiam 
os objetivos do estudo, foi possível diferenciar terminologias empregadas no processo de trabalho 
clínico como radiologia, radiografia e tomografia; esclarecer as funções das áreas odontológicas; 
destacar as aplicações da radiologia nas áreas odontológicas e descrever os principais tipos de 
exames de imagens intra e extrabucal utilizados na odontologia. Conclui-se que os exames de 
imagem apresentaram significantes evoluções desde sua descoberta e são empregados nas diversas 
áreas clínicas da odontologia, entretanto, para conferir benefícios no atendimento dos pacientes estes 
devem ser selecionados, executados e interpretados corretamente. Além disso, por serem exames 
utilizados frequentemente na odontologia é ressaltado que o profissional, seja o cirurgião-dentista ou 
o tecnólogo em radiologia, tenha conhecimento técnico adequado para executar tais exames.  
 
PALAVRAS-CHAVE: radiologia; odontologia; radiografia dentária; diagnóstico; tratamento 
odontológico. 

 
 
2. RADIAÇÃO: Conceitos e Aplicações 
 
Luiz Felipe Batista Dos Santos; Bruno Fernandes Ferreira; Fabrícia Roberta Lunas 
 
RESUMO 
O processo físico de emissão (saída) e de propagação (deslocamento) de energia por meio de 
partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento, é denominada radiação. Este processo de 
transferência de energia pode ocorrer tanto no meio material, quanto no vácuo. A radiações podem 
ser classificadas em ionizantes e não ionizantes, e suas aplicações variam entre diversas áreas como 
saúde, indústria, agronomia, geração de energia, e outros. O presente trabalho se trata de uma 
revisão bibliográfica com pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e sites, sobre definição de 
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radiação e aplicações gerais da mesma em diversas áreas. O objetivo do artigo é apresentar o 
histórico da radiação desde sua descoberta até seus avanços mais significativos na ciência moderna, 
seu conceito e tipos de radiação, e sua utilização em áreas gerais.  Também, será discutido a 
importância da radiação, bem como suas vantagens e desvantagens. Conclui-se que a radiação é um 
processo de transferência de energia muito útil em diversas áreas com diversas aplicações. Ela 
apresenta vantagens como forma de diagnóstico tanto na área da saúde, como industrial e 
agronômica, e apresenta pontos negativos quanto à sua utilização e intensidade na forma de 
radiação ionizante, que pode afetar estruturalmente e/ou biologicamente elemento receptor desta 
radiação. De modo geral a radiação, seja ionizante ou não, é considerada uma ferramenta de suma 
importância na detecção, prevenção e tratamento em diversas áreas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: radiação; energia; ionização; radioatividade. 

 
 
3. A DESCOBERTA E A EVOLUÇÃO DOS RAIOS-X E APLICAÇÕES NAS 
RADIOGRAFIAS 
 
Lorena Aparecida Dias Cardoso1; Angélica de Aquino da Silva2; Fabrícia Roberta Lunas3; João 
Borges Da Silveira4* 
 
RESUMO 
Desde sua descoberta em 1895 por Wilhlem Conrad Röetgen, os raios-X se mostram como 
ferramenta muito útil nas mais distintas áreas da ciência. Estes consistem em uma radiação 
eletromagnética, ionizante e com alto poder de penetração.  É inegável o fato de que tenha se 
destacado ao longo de muitos anos na área da saúde como diagnóstico por imagens. A utilização do 
Raio-X aplicado à área da saúde se dá por meio da radiologia a qual é também conhecida como 
radiografia, ou seja, se utiliza este tipo de radiação no processo de produção de imagem de estrutura 
interna do corpo para fins de diagnóstico. Desde a invenção da radiografia a importância do 
radiodiagnóstico só aumenta, muitas doenças podem ser detectadas por exames radiológicos, 
tornando possível atuar com tratamento médico. No entanto, nas últimas décadas, a utilização dos 
raios-X na formação de imagens que não em aplicações na área da saúde, tem sido uma crescente. 
Devido ao seu comprimento de onda, os raios-X têm sido aplicados nas áreas de ciências dos 
materiais, geologia e paleontologia permitindo, por meio da difração dos mesmos, a caracterização 
dos materiais. Este trabalho é elaborado objetivando uma explanação geral sobre os raios-X, desde 
sua descoberta até o presente momento, abordando os princípios físicos envolvidos nas mais 
distintas áreas de sua aplicação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: raios-X; radiação; formação de imagens; difração. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/wbm-fabr-yti 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Anderson Lúcio, Angélica Gadelha, Jader 
Mercante 
 
 
4. CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO CÂNCER DE PROSTATA: Diagnóstico Precoce 
do Acometimento Ósseo 
 
Marco André Real Idalgo; Maria Eduarda Ferrari Nascimento; Angélica Gadelha dos Santos 
 
RESUMO 
Este estudo propõe-se a revisar assuntos da cintilografia óssea na neoplasia de próstata, sua 
importância na identificação precoce de metástase, uma vez que a reincidência de câncer prostático 
tem sido um dos maiores problemas de saúde pública, devido seus agravamentos e diagnóstico 
tardio, para isso consultamos artigos e elaboramos uma pesquisa bibliográfica para estabelecer 
embasamento científico em nossa produção. Devemos esse artigo à acuidade dos avanços na 
medicina nuclear que proporcionam tratamentos e diagnósticos com tecnologia de ponta, para 
garantir aos pacientes oncológicos, qualidade de vida durante o tratamento de doenças como essas. 
Revisamos também quais aspectos levam o paciente a necessitar de cintilografia, bem como os 
vários outros exames existentes para detectar o câncer de base, para que assim o paciente não 
chegue ao estágio metastático e evoluído da doença. O principal objetivo é apresentar as aplicações 
da cintilografia óssea no câncer de próstata na identificação precoce de tumores cancerígenos, 
levando em conta, ainda, a relação custo/benefício. O método para levantamento das informações 
desde trabalho consta de uma pesquisa bibliográfica, utilizando citações teóricas, artigos científicos, 
livros, revistas relacionadas ao tema e banco de dados eletrônicos sobre o papel da cintilografia no 
câncer de próstata, e como podemos entender essa doença como um grande problema da saúde 
pública. 
 
PALAVRA-CHAVE: cintilografia óssea, câncer de próstata, diagnóstico precoce. 

 
 
5. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
 
Gabriel Dutra de Souza; Luana Gimenes Vilha Rodrigues; Anderson Lúcio Ferreira do Carmo 
 
RESUMO 
Em países em desenvolvimento a tendência de aumento geral dos afetados pelo ˆ AVC e ainda mais 
alta, no Brasil a taxa de ocorrência é bem maior do que em outros países. O AVC afeta os vasos 
sanguíneos que irrigam a região cerebral, devido à falta de oxigenação, as células nervosas da área 
do cérebro afetada não são capazes de desempenhar suas funções básicas, podendo chegar a óbito. 
Em caso de medidas indicadas para o AVCi aplicadas de forma equivoca em um paciente com AVCh 
podem ter consequências desastrosas, agravando o seu estado. Infelizmente, a diferenciação clínica 
entre o AVCh e AVCi, possuem manifestações semelhantes, porém é necessária à utilização de 
imagens para diagnostico.  A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) são 
as modalidades utilizadas para visualização cerebral em relação à tomografia ela e a mais indicada 
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devido de menor custo e mais rapidez. A TC sem utilização de contraste é o primeiro exame 
radiológico realizado em uma suspeita de AVC. O AVCh e representado na TC como uma 
hiperdensidade dentro dos tecidos cerebrais sadios no qual sua detecção e uma das primeiras tarefas 
na interpretação de TC de cérebro e se a hemorragia for descartada, conclui-se que se trata de um 
caso de AVCi e dessa forma, e realizado o tratamento havendo uma rápida detecção e interpretação 
que pode ser difícil quando a lesão e pequena ou o profissional e inexperiente. O objetivo deste 
trabalho é falar sobre os tipos de AVC e sobre a Tomografia Computadorizada  
 
PALAVRAS-CHAVES: Radiologia, Tomografia, AVC. 

 
 
6. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIAGNÓSTICO DE LESÕES DESPORTIVAS 
DAS ARTICULAÇÕES NO JOELHO 
 
Bruno Pereira Thé; Ronaldo Alves Sobrinho; Érika Ribeiro Machado 
 
RESUMO 
Umas das articulações mais importante do nosso corpo é a articulação do joelho. As lesões 
desportivas tratam-se de qualquer lesão provocada diante a pratica de desporto ou resultado da 
pratica desportiva. A cartilagem do joelho é um tecido que recobre a superfície dos ossos e sua 
função é amortecer o impacto e distribuir de maneira uniforme, evitando-se o excesso de pressão em 
um único ponto da articulação. A cartilagem do joelho é um tecido avascular com poucas células e a 
matriz que existe está fora da célula. Morfologicamente falando a cartilagem do joelho "hialina" é 
representada em 4 camadas: superficial, intermediaria, profunda e a calcificada. Essas cartilagens 
articuladas são largamente dependentes da composição e da integridade da matriz extracelular. 
Existem algumas formas básicas para os desenvolvimentos de lesões em que a cartilagem do joelho 
nas quais são: micro traumas de repetição e traumas agudas. A ressonância magnética é um exame 
muito seguro e eficaz, existem vários métodos para diagnosticar esses tipos de lesões, só que a mais 
recomendada pelos ortopedistas é a RM pelo fato de ter melhor visualização das estruturas de partes 
moles. O objetivo deste trabalho é descrever e mostrar a importância da ressonância magnética para 
o diagnóstico de lesões desportivas na cartilagem do joelho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desportivas; cartilagem; lesões; células; matriz; ressonância magnética. 

 
 
7. DENSITOMETRIA ÓSSEA NO DIAGNÓSTICO DA OSTEOPOROSE 
 
Ketily Marcela Soares Gonçalves, Letícia De Assis Cordeir², Anderson Lúcio Ferreira do Carmo 
 
RESUMO 
A osteoporose é considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Visto isso a necessidade de um diagnóstico rápido e preciso é imprescindível, por isso a 
Densitometria Óssea (DMO), pela sua rapidez, duração máxima de 15 minutos), com possibilidade de 
diagnóstico por imagens para detectar precocemente sinais de perda de minerais ósseos, dentre os 
exames do tipo este é o que garante maior eficácia para o diagnóstico, visto que mostra todas as 
propriedades da estrutura óssea através do exame de raio X. Um procedimento rápido e totalmente 
indolor que previne a evolução de um possível quadro clínico com resultados praticamente 
instantâneos. Para quais pessoas em quais situações o exame é indicado, homens e mulheres estão 
em situações diferentes devido ao fator hormonal, idade, peso, se é sedentário ou se faz ou fez o 
abuso de substâncias como álcool e tabaco em excesso. Com a análise deste trabalho pudemos 
concluir que não existe exame mais indicado para o diagnóstico da osteoporose que o DMO. O 
objetivo geral deste artigo é tratar da importância do exame de densitometria óssea por raios X de 
dupla energia (DEXA); como objetivos específico foram arrolados os seguinte objetivos: a forma de 
realização do exame, e verificar as razões pelas quais somente por meio deste exame é que se tem a 
análise precisa e a diminuição do risco de fraturas futuras, além do não desenvolvimento da doença 
com essa com essa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: exame; densitometria óssea; diagnóstico; radiologia. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 3 – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/tgp-yqrh-ghu 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Fabrícia Lunas, Paulo Buzo, Gisele Silveira, 
Giovanna Salmazo 
 
 
8. CÂNCER DE MAMA: O Conhecimento das Mulheres Sobre Seus Métodos de 
Prevenção e Detecção 
 
Brenda de Queiroz Costa; Jhonathan Barbosa Borges; Rosimeire da Conceição Ribeiro; Érika Ribeiro 
Machado 
 
RESUMO 
O câncer de mama, se apresenta como a primeira causa de morte nos países em desenvolvimento, 
além de ser considerada um problema de saúde pública atualmente, com dados alarmantes e 
aumentos significativos nas últimas décadas. Há vários tipos de câncer de mama, alguns se 
desenvolvem rapidamente, outros não. Carcinoma ductal invasivo (ou infiltrante) é o tipo mais comum 
de câncer de mama, ocorre em 80% dos cânceres de mama invasivo. Ele se inicia em um ducto de 
leite, rompe a parede desse ducto e cresce no tecido adiposo da mama. A partir daí, pode se 
espalhar (metástase) para outras partes do corpo, através do sistema linfático e da circulação 
sanguínea. O diagnóstico precoce da patologia e o rastreamento realizado através da mamografia e 
do autoexame das mamas são medidas de estratégias de controle da doença que vêm sendo 
implantadas no Brasil. Em muitas regiões do país essa patologia ainda é diagnosticada no estágio 
tardio, o que aumenta a mortalidade das pacientes que são expostas a um tratamento mais 
agressivo, sendo assim, o objetivo deste trabalho foi contribuir para um maior conhecimento sobre os 
métodos de prevenção e detecção do câncer de mama. Concluiu-se que a principal fonte de dados 
para o diagnóstico do câncer de mama é a imagem mamográfica, por esse motivo, o processamento 
de imagem em mamografia deve ser considerado de grande valia no diagnóstico precoce do câncer, 
pois a simples detecção de mais um caso pode significar uma vida, já que, o câncer de mama se 
tornou um dos problemas de saúde pública com dados alarmantes o qual apresentou aumentos 
significativos nas últimas décadas 
 
Palavras-chave: carcinoma ductal; diagnóstico precoce; mamografia; autoexame; mortalidade. 

 
 
9. SISTEMATIZAÇÃO PARA FACILITAR A AVALIAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA 
DE TORAX 
 
Bruna da Silva Fernandes; Rayane Uchoa da Silva; Paulo Roberto Buzo Junior 
 
RESUMO  
Na radiologia a sistematização baseia-se em um sistema de organização chamado Mnemônica que 
consiste em um conjunto de técnicas (esquemas, gráficos, palavras-chave referente ao assunto que 
se pretende memorizar). A sistematização utilizada na avaliação da radiografia do tórax é abordada 
neste trabalho, ao qual menciona a descoberta e origem da Radiação-X, bem como sua importância 
na realização da radiografia. Os Raios-X norteiam uma avaliação sistematizada, e, como ele vem se 

https://meet.google.com/tgp-yqrh-ghu


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

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

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

tornando peça fundamental em avaliações e diagnósticos, é necessário associá-lo a técnicas clínicas, 
laboratorial e anato-patológicas. Esta associação contribui para uma avaliação sistematizada de um 
Raio-X de tórax, podendo assim reduzir a chance de erros. Ainda neste trabalho será revisada a 
anatomia básica do tórax, e diagnósticos precisos com tempo hábil e as implicações clínicas 
relevantes que validam a importância de uma Sistematização Mnemônica, além disso, é apresentada 
uma forma de organização para uma avaliação de radiografia. O objetivo do trabalho baseia-se em 
investigar a importância da radiografia e suas técnicas avançadas a fim de expor os benefícios 
encontrados a respeito da utilização da sistematização do Raio- X de tórax na identificação de 
patologias. Este estudo consta de uma pesquisa bibliográfica, que teve como base uma seleção de 
pesquisas trabalhos científicos que se alinham à temática do estudo e alcançaram os objetivos 
propostos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiografia; tórax; sistematização; radiologia. 

 
 
10. A APLICAÇÃO DA RADIAÇÃO NAS ÁREAS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL 
 
Luís Henrique Aparecido Cirilo Donato; Leticia Bassaga da Fonseca; Glaucia Roberta Silva; Fabrícia 
Roberta Lunas; Paulo Roberto Buzo Junior 
 
RESUMO 
O mercado exige cada vezes profissionais qualificados nas áreas radiológicas, tem-se uma boa 
impressão de que esse é um caminho profissional muito promissor a ser tomado. Nos dias atuais as 
radiações mais conhecidas, além de serem aplicadas na medicina, são utilizadas também nas 
grandes indústrias, de modo a proporcionar diagnósticos precisos para inspeções e diagnósticos para 
averiguar as qualidades de materiais. Adentrando na radiologia industrial temos um leque de 
possibilidades onde o profissional da radiologia pode atuar após suas especializações, dentre elas 
podemos citar irradiação de alimentos, perfilagem de poços, gamagrafia, medidores nucleares, raios 
X de bagagem e inspeção de contêineres. O objetivo deste trabalho tem a intenção de mostrar 
algumas radiações existentes e as mais utilizadas na dentro da radiologia industrial, além de 
apresentar as áreas de aplicações das mesmas e atuação de um futuro tecnólogo em radiologia 
dentro das indústrias e demais profissões que utilizam a radiação ionizante. O estudo consta de uma 
revisão bibliográfica, através de artigos científicos, sites, desenvolvendo uma revisão para 
conhecimento específico dos tecnólogos em radiologia, sobre a área de atuação dentro da radiologia 
industrial, pesquisados em bases eletrônicas abordando o assunto estudado, propondo mostrar a 
importância da aplicação das radiações dentro das indústrias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiologia industrial; radiação; aplicação tecnológica. 

 
 
11. RADIOLOGIA VETERINÁRIA: Posições Radiográficas em Equinos 
 
Weslley Ricardo Santarosa Dias; Amanda Soares Ramos; Ana Carolina Martins Souza; Anderson 
Lucio Ferreira do Carmo 
 
RESUMO 
Radiologia foi descoberta em 1985 no dia 08 de novembro por um físico alemão W. Conrad Rontger, 
que ao passar dos anos se expandiu para diversas áreas até chegar na medicina veterinária fazendo 
diagnósticos por imagem nos animais, principalmente nos equinos, mesmo com todo o benefício que 
apresenta, a radiologia veterinária é de um modo geral uma área pouco reconhecida, mas de suma 
importância no diagnostico veterinário pela sua eficácia, praticidade e exatidão no diagnostico sendo 
um dos propósitos do artigo  apresentar a Radiologia veterinária, os termos de posicionamento 
utilizado e aprofundar na anatomia dos equinos trazendo assim o conhecimento sobre as técnicas 
usadas nos mesmos. Usando inúmeros métodos e posicionamento, produziram equipamentos e 
aparelhos de Raio-X portáteis facilitando o diagnostico destes animais de grande porte, e usando 
posicionamentos para a melhor forma de que o animal possa não se sentir amedrontado e facilitando 
para diagnosticar alguma lesão ou patologia no animal. Este artigo tem como finalidade, manifestar 
de forma branda, como é de grande importância a área da radiologia veterinária, principalmente para 
o diagnóstico em equinos. Para a elaboração deste trabalho, a metodologia foi fundamentada em 
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artigos científicos e livros, sendo eles nacionais e internacionais. Utilizou-se como palavras-chave 
Radiologia, Radiologia veterinária, medicina veterinária, posições radiográficas em equinos.   
 
PALAVRAS-CHAVES: radiologia veterinária, equinos, posicionamentos, raio-X, radiações, radiologia.  

 
12. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: Uma Análise Acerca da Doença, 
Causa e Sintomas 
 
Cláudio Alves de Paula; Vitor Vieira Zanin; Natália Marinho Dourado Coelho 
 
RESUMO  
A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central e 
periférico, podendo ocasionar diversas formas de incapacidade para as atividades cotidianas. Esta 
pesquisa teve por objetivo elucidar a esclerose lateral amiotrófica, quais são suas causas e sintomas 
característicos. Para tanto realizou-se uma revisão de literatura no ano de 2020 tendo como principal 
base de dados a MedLine/Pubmed. A sobrevida de pacientes diagnosticadas com a doença não 
costuma ser maior do que cinco anos, uma vez que compromete a musculatura, que pode levar o 
paciente à morte, contudo, é fundamental que o tratamento tenha início o quanto antes, a fim de 
proporcionar maior qualidade de vida ao paciente, que deve ser acompanhado por equipe 
multidisciplinar. A “ELA” é uma doença degenerativa e fatal, e, como a evolução da doença é rápido, 
o paciente, embora consciente, se torna totalmente dependente de outras pessoas em um espaço de 
tempo muito pequeno, se tornando um desafio para a família e profissionais da saúde, como os 
cuidadores. Diante do exposto se faz necessário que mais estudos sejam realizados a fim de que 
estratégias sejam elaboradas para melhoria na qualidade de vida dos pacientes bem como de seus 
familiares além de difundir conhecimento sobre a patologia e suas atualizações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: esclerose lateral amiotrófica; doenças degenerativas; doença do neurônio 
motor. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE 

AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

POSTERS 
 

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
Google Meet: https://meet.google.com/xxq-yvkq-zva 
 
PROFESSORES AVALIADORES: João Borges da Silveira e Fabrícia Lunas. 
 
 
1. EVOLUÇÃO DA RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA  
 
Douglas Vasques Pires; Tiago de Almeida Ferreira; André Valério da Silva; Kelly Regina Torres-da-
Silva 
 
RESUMO 
O auxílio no diagnóstico clínico, proporcionado por exames não invasivos como exames de imagem, 
é relevante para diversas áreas da saúde. Na odontologia é verificado a constante evolução da 
radiologia odontológica por meio dos avanços tecnológicos que proporcionaram, além da redução no 
tempo de exposição à radiação, a geração de imagens com melhor qualidade e consequentemente 
maior contribuição ao caso clínico e segurança ao paciente. O objetivo deste estudo foi descrever os 
aspectos históricos da radiologia odontológica, relatar o avanço tecnológico no registro de imagens e 
mencionar os principais exames radiográficos solicitados na prática odontológica. Para isto, foi 
realizado levantamento do material de estudo na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e na 
plataforma online do Google acadêmico. Utilizando os descritores em ciências da saúde do presente 
trabalho foram encontrados artigos, livros e museus virtuais. Estes materiais foram analisados a fim 
de selecionar aqueles que atendiam os objetivos do trabalho. Foi verificado que desde a descoberta 
da radiação a mesma tem sido empregada na área odontológica para a elaboração dos exames 
complementares de imagens, auxiliando no diagnóstico e no plano de tratamento. Evoluções foram 
observadas nos materiais empregados para execução dos exames, sendo relevante as modificações 
constatadas nos equipamentos de radiação, nos filmes radiográficos e sensores digitais empregados 
para registro das imagens. O estabelecimento da radiologia odontológica digital promoveu 
significantes avanços na qualidade da imagem, na praticidade na execução dos exames e na redução 
na dose de exposição à radiação. Entretanto, o emprego da radiologia convencional ainda é uma 
realidade nas diversas áreas odontológicas e no serviço público e privado de saúde. Isto ocorre pois 
há fatores limitantes ao emprego da radiologia digital. Desta maneira, é verificado importantes 
contribuições da radiologia odontológica para o processo de trabalho, sendo observado que a 
obtenção das imagens pelo método convencional ou digital quando bem executados e indicados são 
fundamentais para o fechamento do diagnóstico e condução das intervenções na clínica 
odontológica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiologia; diagnóstico por imagem; radiografia dentária; radiografia digital; 
odontologia. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – VETERINÁRIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xsm-jaxi-hva 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Claudia Gabriela Lima Mancini, Samara 
Camargo e Claudia Souza e Silva Boraschi. 
 
 
1. O PAPEL DE LINFÓCITOS, CÉLULAS CALICIFORMES E MACRÓFAGOS NA 
MUCOSA INTESTINAL DE ANIMAIS INFECTADOS POR TOXOCARA 
VITULORUM E OUTROS HELMINTOS INTESTINAIS 
 
Bianca Estevão Rio Criado; Thaís da Silva Alves; Maurício Stringhetta Mello; Ane Pamela Capucci 
Torres; Wilma Aparecida Starke-Buzetti; Maria Francisca Neves 
 
RESUMO 
A expulsão espontânea dos parasitas helmínticos de um hospedeiro é sem dúvida um evento imune 
com componentes da imunidade inata e adquirida. Numerosas células imunes e seus mediadores 
foram relacionados às alterações intestinais que acompanham a infecção helmíntica e que participam 
da expulsão do parasita. Em infecção natural por Toxocara vitulorum e outros helmintos, é evidente a 
hiperplasia de células imunoinflamatórias, que migram para a camada intraepitelial da mucosa 
intestinal, para atuarem o mais próximo possível dos parasitas. Entre estas células destacam-se os 
linfócitos intraepiteliais (LIE), as células caliciformes e os macrófagos que possuem importante 
participação na defesa da mucosa contra infecções parasitárias do lúmen intestinal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: linfócitos intraepiteliais; células caliciformes; macrófagos; infecção helmíntica. 

 
 
2. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA: Revisão de Literatura 
 
Paola Martina de Sousa Inácio; Ane Pamela Capucci Torres; Maria Francisca Neves; Cláudia Souza 
Silva Boraschi 
 
RESUMO 
A leishmaniose visceral canina é uma doença cosmopolita, causada pelo flebótomo do gênero  
Leishmania, a transmissão ocorre através do repasto sanguíneo da fêmea infectada no hospedeiro. 
As leishmanioses são divididas em leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar (LT), os 
animais portadores da LVC podem apresentar sinais clínicos a partir do terceiro mês até sete anos 
após a infecção. O diagnóstico pode ser realizado através de várias técnicas como RIFI, ELISA, PCR. 
No Brasil, atualmente o tratamento é realizado seguindo as orientações das guidelines, tratamento 
sintomático e medicações são utilizadas para reduzir a carga parasitária, visto que essa doença não 
tem cura clínica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leishmania; leishmaniose visceral canina (LVC); diagnóstico; tratamento. 
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3. A EVOLUÇÃO DO USO DE PROTESES ORTOPÉDICAS NA MEDICINA 
VETERINARIA DE ANIMAIS SILVESTRES: Revisão Literária 
 
Adilson Cesar da Costa Medeiros; Samara Camargo; Maria Francisca Neves; Ane Pamela Capucci 
Torres 
 
RESUMO 
Devido as queimadas, acidentes em rodovias, tráfico de animais, não é incomum encontrar um 
animal silvestres com algum tipo de problema ortopédico, com tudo atualmente se tem uma crescente 
preocupação no que diz respeito a saúde e conforto dos animais de criação e cativeiro, tornando 
necessário a implementação de novas técnicas terapêuticas e cirúrgicas, visando uma recuperação 
mais rápida e eficaz. A protipagem de animais é algo relativamente novo no mercado, mas que tem 
dado resultado surpreendente na reabilitação de animais com problemas de mobilidade. Com a 
evolução do mercado de próteses, surgem as próteses ortopédicas em impressão 3D de rápida 
fabricação, fácil personalização e baixo custo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: prótese; ortopédico; silvestres; 3D; medicina veterinária. 

 
 
4. REABILITAÇÃO ANIMAL PARA O TRATAMENTO DE LESÃO ISQUIÁTICA 
 
Gabriela Gimenes Pereira da Hora; Fernanda Donato Maia Roriz; Ane Pamela Capucci; Maria 
Francisca Neves 
 
RESUMO 
Conceitualmente, a fisioterapia é uma ciência que usa agentes físicos como forma de tratamento. 
Portanto, por meio dos conceitos de biomecânica, física e fisiologia, diversos métodos são utilizados 
para promover a saúde ou prevenir doenças. Tem como foco aspectos simples, como exercícios 
corretos até a reabilitação e controle da dor, sempre com foco no bem-estar de nossos pacientes. No 
sentido mais amplo, reabilitar significa restabelecer ou restaurar privilégios anteriores, como caráter, 
reputação ou status. A reabilitação está intimamente relacionada à fisioterapia, integrando-a e 
buscando restaurar o funcionamento do sistema afetado. O principal objetivo da fisioterapia é 
melhorar ou manter a qualidade de vida do paciente. Tendo isso em mente, vários objetivos foram 
determinados com base na patologia ou disfunção que aparece. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia, reabilitação, bem estar., patologia, dor. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – VETERINÁRIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/anc-qxnj-rxa 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Mauricio Stringhetta Mello, Gismelli Cristiane 
Angeluci e Gisele Silveira De Mello. 
 
 
5. HIPOTIREOIDISMO EM CÃES: Relato de Caso 
 
Samara Grange dos Santos; Cláudia Souza e Silva Boraschi; Ane Pamela Capucci Torres; Maria 
Francisca Neves 
 
RESUMO 
O hipotireoidismo está ligado a uma deficiência na produção e secreção dos hormônios tiroidianos 
que realizam diversos processos metabólicos, ocasionando vários sinais clínicos, sendo os mais 
comuns, apatia, ganho de peso, e alterações dermatológicas. Ele é classificado em primário quando 
tem o acometimento da própria glândula tireoide, secundário quando tem um comprometimento da 
hipófise e o terciário que é raro, ocorre por uma falha do hipotálamo em secretar o TRH. O 
diagnóstico é realizado com base na anamnese, sinais clínicos e exames com o perfil tireoidismo. O 
tratamento consiste em levotiroxina. O presente artigo vem relatar um caso de hipotireoidismo em cão 
da raça Pit Bull. 
 
PALAVRA-CHAVE: Canis familiaris; hipotireoidismo; diagnóstico; tratamento. 

 
 
6. INEFICÁCIA DA EUTANÁSIA PARA O CONTROLE DA LEISHMANIOSE 
VISCERAL CANINA: Revisão de Literatura 
 
Samara Grange dos Santos; Ane Pamela Capucci Torres; Maria Francisca Neves; Cláudia Souza e 
Silva Boraschi 
 
RESUMO 
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença endêmica no Brasil, tendo importância na saúde 
pública por ser uma zoonose. Na LVC, a Leishmania infantum é a espécie mais encontrada nos 
países da América. Os principais vetores da LVC são os flebotomíneos Lutzomyia longipalpis e 
Lutzomya cruzi que fazem parte da Família Psychodidae, Subfamília Phlebotominae e Gênero: 
Lutzomyia. O Canis Lupus familiares é o principal reservatório. A transmissão se dá pela a picada de 
artrópodes dípteros fêmeas, da família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero Phlebotomus, 
na Europa e Lutzomya, na América, infectados. Pode utiizar exames laboratoriais, parasitológico e 
sorológicos em forma de diagnostico da doença. O tratamento com a miltefosina foi liberado no ano 
de 2016. Métodos profiláticos são indispensáveis em áreas endêmicas, a vacina, colares repelentes e 
repelentes tópicos são indicados para combater a doença. Comprovado que a eutanásia não é 
eficiente para o controle da LV. 
 
PALAVRA-CHAVE: Canis Lupus familiaris; leishmaniose; diagnóstico; tratamento; eutanásia; 
profilaxia 
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7. TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL EM CÃO: Relato de Caso 
 
Gleisiely Bruna Oliveira Moraes; Valdinei Marques de Souza; Ane Pamela Capucci Torres; Maria 
Francisca Neves; Mariana Aparecida de Alencar Jeronymo Simão Pereira 
 
RESUMO 
O tumor venéreo transmissível (TVT), também denominado sarcoma de Sticker, é uma neoplasia, que 
acomete cães em condições naturais, sem opção sexual, idade ou raça. Sua transmissão se dá 
principalmente pelo coito em animais sexualmente ativos, porém, pode ocorrer a transmissão por 
contado direto como morder, farejar ou lamber animais infectados. Afeta primariamente a mucosa 
genital, porem são relatados sítios extragenitais. O diagnóstico do tumor pode fundamentar-se na 
avaliação citológica ou histológica. Com relação ao tratamento, o TVT pode ser curado com 
quimioterápicos, mediante utilização do sulfato de vincristina e associados, cirurgia ou a radioterapia. 
A regressão espontânea pode ocorrer em animais imunocompetentes, embora seja um fato raro e de 
poucos relatos. O índice do (TVT) no Brasil é elevado, por conta do clima que favorece e devido a 
prevalência de animais errantes. O tumor é caracterizado pela sua fácil transplantação e rápido 
crescimento, sendo assim disseminado entre os animais. Por ser muito comum na população canina, 
e estar diretamente relacionada a vida sexual desses animais, a castração torna se um ótimo aliado 
para diminuir os riscos de contaminação, porem o principal cuidado seria não deixar os cães soltos na 
rua. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sarcoma Sticker; tumor venéreo transmissível; TVT. 

 
 
8. RELAÇÃO ENTRE A SOBREVIVÊNCIA E A INFECCIOSIDADE DOS 
PLANORBÍDEOS À INFECÇÃO POR Schistosoma mansoni 
 
Anne Caroline Nascimento Vilela; Gabriel Nascimento Dantas Vilela; Claudia Souza e Silva Boraschi; 
Eliana Maria Zanotti Magalhães; Maria Francisca Neves 
 
RESUMO 
Estudo da sobrevivência e da suscetibilidade a infecção apresentadas por Biomphalaria tenagophila 
selecionada geneticamente para a suscetibilidade ao Schistosoma mansoni da linhagem SJ, por B. 
tenagophila (não selecionada) exposta à linhagem SJ e por Biomphalaria glabrata exposta a linhagem 
BH de S. mansoni. A população de B. tenagophila selecionada geneticamente foi obtida por 
autofecundação de progênies suscetíveis ao S. mansoni SJ, tendo no experimento sido utilizados 
moluscos da geração F77. Os exemplares de Biomphalaria foram expostos individualmente a dez 
miracídios durante duas horas, em temperatura de 28 oC e à luz incandescente de 60 Watts. Após a 
exposição aos miracídios, os moluscos foram mantidos em frascos com aproximadamente 2000 mL 
de água declorada e alimentados com alface ad libitum. A linhagem de B. tenagophila selecionada 
geneticamente para a suscetibilidade apresentou 89,8% de infecciosidade na sexta semana de 
infecção e neste período a taxa de sobrevivência mantinha-se elevada com 97,4% de moluscos vivos. 
No decorrer da infecção, a sobrevivência diminuiu chegando a 2,8% na décima terceira semana de 
infecção. A linhagem B. tenagophila não selecionada geneticamente apresentou taxa de infecção de 
0,6% na quarta semana, chegando a 2,4% na sétima semana e se mantendo assim até o final do 
experimento, quando 84,3% dos moluscos estavam vivos. A espécie B. glabrata durante todo o 
período de observação, apresentou taxa de infecção de 90% e a sobrevivência começou a diminuir 
somente na sétima semana (43,3%). Os resultados indicaram forte relação entre a sobrevivência e a 
infecciosidade dos moluscos, de maneira que quanto maior foi a taxa de infecção menor foi a 
sobrevivência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Schistosoma mansoni; Biomphalaria glabrata; Biomphalaria tenagophila, 
esquistossomose. 
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9. BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO PRECOCE EM CADELAS: Revisão de 
Literatura 
 
Luciéllen de Souza Felix; Ane Pamela Capucci Torres; Cláudia Gabriela Lima Mancini; Maria 
Francisca Neves 
 
RESUMO 
Devido à problemática da superpopulação de animais errantes atualmente, tem-se dispensado cada 
vez mais empenho na busca por alternativas que possam controlar de forma efetiva a quantidade de 
animais nas ruas. Dentre os métodos conhecidos até então, a castração corresponde à medida mais 
eficaz de contenção. A castração de pequenos animais é um procedimento cirúrgico bastante comum 
na medicina veterinária, tendo como objetivo principalmente tornar inférteis machos e fêmeas, através 
da orquidectomia e ovariosalpingohisterectomia (OSH), respectivamente, sendo esta última o objeto 
de estudo a ser enfatizado no presente trabalho, devido sua grande importância no controle 
populacional de animais domésticos. Além de contribuir para a redução da concentração de animais 
nas ruas, a castração desenvolve papel importantíssimo na clínica cirúrgica do sistema reprodutor de 
fêmeas caninas, principalmente quando realizada precocemente, por auxiliar na prevenção e 
tratamento de diversos distúrbios que por sua vez representam ameaça ao bem-estar animal. Diante 
disso, objetivou-se realizar essa revisão de literatura, com a finalidade de apresentar informações 
relevantes quanto a indicação e efetuação da castração precoce em cadelas, bem como seus 
benefícios para saúde e bem-estar animal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: castração; cadelas; pré-púbere; precoce. 

 
 


